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ფორმა  # E4

თარიღი (ხარჯი): 

01/10/2021

პერიოდი (გეგმა): 

9 თვე

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც.

 კოდი   
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

კვარტალური გეგმა 

(ნაზარდი ჯამი)
გადახდა შესრულება %

00 ჯამური

00   ჯამური 20,498,328 15,666,640 76%

2 ხარჯები 8,668,448 6,699,435 77%

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,271,500 1,108,395 87%

2.1.1       ხელფასები 1,108,395

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 1,108,395

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 1,103,961

2.1.1.1.4             დანამატი 4,434

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,233,082 1,009,917 82%

2.2.1
      შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება
134,064

2.2.1.1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო
134,064

2.2.2       მივლინება 362

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 362

2.2.3       ოფისის ხარჯები 562,464

2.2.3.1

         საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

14,898

2.2.3.3

         ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

12,318

2.2.3.4
         მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი
336

2.2.3.4.3             კომპიუტერული ტექნიკა 336

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 12,038

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
12,038

2.2.3.6
         ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
1,059

2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
25,289

2.2.3.8
         შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
13,762

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 26,094

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,800

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 454,871

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 419,519

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 5,530

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 29,822

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 2,267

2021 წლის ხაზინა

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება 

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო 

ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების 

განვითარების ფონდი;თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი;თვითმართველობის დავალიანების 

ფონდი;ავტონომიის მთავრობის ფონდი;ავტონომიის დავალიანების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით
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2.2.7
      რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
608

2.2.8
      ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
210,749

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 57,269

2.2.8.3
         ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი
17,675

2.2.8.4
         ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
135,805

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 99,403

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
54,653

2.2.10.8            აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 200

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 7,650

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 36,900

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
54,653

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
54,653

2.4    პროცენტი 25,000 18,605 74%

2.4.2
      პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო 

ერთეულებისა
18,605

2.5    სუბსიდიები 3,919,058 3,484,902 89%

2.5.2       კერძო საწარმოებს 45,809

2.5.2.1
         სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები
45,809

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 3,439,093

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 1,087,371

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
1,195

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
2,326,847

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 23,555

2.5.3.12

2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი 

სარგო

125

2.6    გრანტები 91,300 49,500 54%

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 91,300 49,500 54%

2.6.3.1          მიმდინარე 91,300 49,500 54%

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 91,300 49,500 54%

2.6.3.1.3.2
               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
91,300 49,500 54%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 393,744 373,581 95%

2.7.2       სოციალური დახმარება 364,050

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 364,050

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 9,530

2.7.3.1
         დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით
9,530

2.8    სხვა ხარჯები 1,734,764 654,535 38%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,734,764 654,535 38%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,734,764 654,535 38%

2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2,589

2.8.2.1.14
              სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ხარჯი
19,000

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
632,946
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2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 632,946

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,786,680 8,930,032 76%

31.1      ძირითადი აქტივები 8,930,032

31.1.1         შენობა ნაგებობები 8,712,599

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 1,337,578

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 7,375,021

31.1.1.3.2               ქუჩები 2,615,411

31.1.1.3.3               გზები 2,027,281

31.1.1.3.4               ხიდები 30,813

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 1,381,251

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 205,051

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
1,115,213

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 217,433

31.1.2.1            სატრანსპორტო საშუალებები 116,348

31.1.2.1.1               სატვირთო ავტომობილი 116,348

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 101,085

31.1.2.2.1

              საინფორმაციო, კომპიუტერული, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და 

აღჭურვა

13,436

31.1.2.2.1.3                  კომპიუტერი 7,911

31.1.2.2.1.5                  პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 545

31.1.2.2.1.8                  ფოტოაპარატი 4,980

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
87,649

33   ვალდებულებების კლება 43,200 37,173 86%

33.1      საშინაო კრედიტორები 43,200 37,173 86%

33.1.4
        ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სესხები
37,200 37,173 100%

33.1.8         სხვა კრედიტორული დავალიანებები 6,000 0%

33.1.8.2
           ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები
6,000 0%

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

00   ჯამური 2,259,800 1,781,919 79%

2 ხარჯები 2,151,700 1,715,097 80%

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,271,500 1,108,395 87%

2.1.1       ხელფასები 1,108,395

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 1,108,395

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 1,103,961

2.1.1.1.4             დანამატი 4,434

2.2    საქონელი და მომსახურება 583,438 415,940 71%

2.2.1
      შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება
134,064

2.2.1.1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო
134,064

2.2.2       მივლინება 362

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 362

2.2.3       ოფისის ხარჯები 130,444

2.2.3.1

         საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

14,898
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2.2.3.3

         ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

12,318

2.2.3.4
         მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი
336

2.2.3.4.3             კომპიუტერული ტექნიკა 336

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 9,340

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
9,340

2.2.3.6
         ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
1,059

2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
8,123

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 26,094

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,800

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 56,476

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 21,124

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 5,530

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 29,822

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 2,267

2.2.7
      რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
608

2.2.8
      ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
80,008

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 57,269

2.2.8.3
         ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი
17,675

2.2.8.4
         ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
5,064

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 68,187

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,438

2.2.10.8            აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 200

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 7,650

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 36,900

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,438

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,438

2.4    პროცენტი 25,000 18,605 74%

2.4.2
      პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო 

ერთეულებისა
18,605

2.5    სუბსიდიები 14,000 0%

2.6    გრანტები 55,000 29,500 54%

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 55,000 29,500 54%

2.6.3.1          მიმდინარე 55,000 29,500 54%

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 55,000 29,500 54%

2.6.3.1.3.2
               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
55,000 29,500 54%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 100,262 100,168 100%

2.7.2       სოციალური დახმარება 91,200

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 91,200

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 8,968

2.7.3.1
         დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით
8,968
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2.8    სხვა ხარჯები 102,500 42,489 41%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
102,500 42,489 41%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
102,500 42,489 41%

2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2,589

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
39,900

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 39,900

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,900 29,650 46%

31.1      ძირითადი აქტივები 29,650

31.1.1         შენობა ნაგებობები 19,494

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 19,494

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 10,156

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 10,156

31.1.2.2.1

              საინფორმაციო, კომპიუტერული, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და 

აღჭურვა

10,156

31.1.2.2.1.3                  კომპიუტერი 4,631

31.1.2.2.1.5                  პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 545

31.1.2.2.1.8                  ფოტოაპარატი 4,980

33   ვალდებულებების კლება 43,200 37,173 86%

33.1      საშინაო კრედიტორები 43,200 37,173 86%

33.1.4
        ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სესხები
37,200 37,173 100%

33.1.8         სხვა კრედიტორული დავალიანებები 6,000 0%

33.1.8.2
           ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები
6,000 0%

01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა

00   ჯამური 2,038,500 1,634,941 80%

2 ხარჯები 1,973,600 1,605,292 81%

2.1    შრომის ანაზღაურება 1,271,500 1,108,395 87%

2.1.1       ხელფასები 1,108,395

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 1,108,395

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 1,103,961

2.1.1.1.4             დანამატი 4,434

2.2    საქონელი და მომსახურება 574,638 415,940 72%

2.2.1
      შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება
134,064

2.2.1.1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო
134,064

2.2.2       მივლინება 362

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 362

2.2.3       ოფისის ხარჯები 130,444

2.2.3.1

         საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

14,898

2.2.3.3

         ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

12,318

2.2.3.4
         მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი
336
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2.2.3.4.3             კომპიუტერული ტექნიკა 336

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 9,340

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
9,340

2.2.3.6
         ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
1,059

2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
8,123

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 26,094

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,800

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 56,476

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 21,124

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 5,530

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 29,822

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 2,267

2.2.7
      რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
608

2.2.8
      ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
80,008

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 57,269

2.2.8.3
         ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი
17,675

2.2.8.4
         ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
5,064

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 68,187

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,438

2.2.10.8            აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 200

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 7,650

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 36,900

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,438

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,438

2.5    სუბსიდიები 14,000 0%

2.6    გრანტები 55,000 29,500 54%

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 55,000 29,500 54%

2.6.3.1          მიმდინარე 55,000 29,500 54%

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 55,000 29,500 54%

2.6.3.1.3.2
               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
55,000 29,500 54%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 9,062 8,968 99%

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 8,968

2.7.3.1
         დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით
8,968

2.8    სხვა ხარჯები 49,400 42,489 86%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
49,400 42,489 86%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
49,400 42,489 86%

2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2,589

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
39,900

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 39,900

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,900 29,650 46%

31.1      ძირითადი აქტივები 29,650
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31.1.1         შენობა ნაგებობები 19,494

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 19,494

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 10,156

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 10,156

31.1.2.2.1

              საინფორმაციო, კომპიუტერული, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და 

აღჭურვა

10,156

31.1.2.2.1.3                  კომპიუტერი 4,631

31.1.2.2.1.5                  პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 545

31.1.2.2.1.8                  ფოტოაპარატი 4,980

01 01 01 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

00   ჯამური 522,000 442,864 85%

2 ხარჯები 512,000 442,319 86%

2.1    შრომის ანაზღაურება 330,000 303,153 92%

2.1.1       ხელფასები 303,153

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 303,153

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 302,721

2.1.1.1.4             დანამატი 432

2.2    საქონელი და მომსახურება 135,638 97,510 72%

2.2.1
      შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება
61,998

2.2.1.1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო
61,998

2.2.2       მივლინება 35

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 35

2.2.3       ოფისის ხარჯები 11,753

2.2.3.1

         საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2,609

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 372

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
372

2.2.3.6
         ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი

2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
1,381

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 3,270

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 4,121

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 194

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 3,927

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 206

2.2.7
      რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
228

2.2.8
      ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
19,057

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 15,882

2.2.8.3
         ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი
3,175

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,233

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
250

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 3,983

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
250
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2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
250

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 1,362 1,362 100%

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 1,362

2.7.3.1
         დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით
1,362

2.8    სხვა ხარჯები 45,000 40,294 90%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
45,000 40,294 90%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
45,000 40,294 90%

2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 394

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
39,900

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 39,900

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000 545 5%

31.1      ძირითადი აქტივები 545

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 545

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 545

31.1.2.2.1

              საინფორმაციო, კომპიუტერული, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და 

აღჭურვა

545

31.1.2.2.1.5                  პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 545

01 01 02 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

00   ჯამური 1,400,100 1,128,325 81%

2 ხარჯები 1,345,200 1,099,220 82%

2.1    შრომის ანაზღაურება 890,000 754,929 85%

2.1.1       ხელფასები 754,929

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 754,929

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 751,422

2.1.1.1.4             დანამატი 3,507

2.2    საქონელი და მომსახურება 374,500 305,228 82%

2.2.1
      შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება
68,466

2.2.1.1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო
68,466

2.2.2       მივლინება 267

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 267

2.2.3       ოფისის ხარჯები 114,665

2.2.3.1

         საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

11,312

2.2.3.3

         ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

12,318

2.2.3.4
         მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი
336

2.2.3.4.3             კომპიუტერული ტექნიკა 336

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 8,842

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
8,842

2.2.3.6
         ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
1,059
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2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
6,214

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 22,374

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,800

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 50,410

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 21,124

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 5,225

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 24,062

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 1,958

2.2.7
      რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
380

2.2.8
      ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
55,537

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 38,631

2.2.8.3
         ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი
14,065

2.2.8.4
         ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
2,841

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 63,954

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,188

2.2.10.8            აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 200

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 3,667

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 36,900

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,188

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
23,188

2.5    სუბსიდიები 14,000 0%

2.6    გრანტები 55,000 29,500 54%

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 55,000 29,500 54%

2.6.3.1          მიმდინარე 55,000 29,500 54%

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 55,000 29,500 54%

2.6.3.1.3.2
               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
55,000 29,500 54%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 7,700 7,606 99%

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 7,606

2.7.3.1
         დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით
7,606

2.8    სხვა ხარჯები 4,000 1,958 49%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,000 1,958 49%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,000 1,958 49%

2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 1,958

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,900 29,105 53%

31.1      ძირითადი აქტივები 29,105

31.1.1         შენობა ნაგებობები 19,494

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 19,494

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 9,611

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 9,611

31.1.2.2.1

              საინფორმაციო, კომპიუტერული, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და 

აღჭურვა

9,611

31.1.2.2.1.3                  კომპიუტერი 4,631

31.1.2.2.1.8                  ფოტოაპარატი 4,980
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01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

00   ჯამური 74,400 63,752 86%

2 ხარჯები 74,400 63,752 86%

2.1    შრომის ანაზღაურება 51,500 50,313 98%

2.1.1       ხელფასები 50,313

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 50,313

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 49,818

2.1.1.1.4             დანამატი 495

2.2    საქონელი და მომსახურება 22,500 13,202 59%

2.2.1
      შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება
3,600

2.2.1.1
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო
3,600

2.2.2       მივლინება 60

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 60

2.2.3       ოფისის ხარჯები 4,026

2.2.3.1

         საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

977

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 126

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
126

2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
528

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 450

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 1,945

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 111

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 1,834

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 103

2.2.8
      ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
5,413

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2,756

2.2.8.3
         ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი
435

2.2.8.4
         ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
2,223

2.8    სხვა ხარჯები 400 237 59%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
400 237 59%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
400 237 59%

2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 237

01 01 04 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

00   ჯამური 22,000 0%

2 ხარჯები 22,000 0%

2.2    საქონელი და მომსახურება 22,000 0%

01 01 05
გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის 

უზრუნველყოფა

00   ჯამური 20,000 0%

2 ხარჯები 20,000 0%

2.2    საქონელი და მომსახურება 20,000 0%

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

00   ჯამური 221,300 146,978 66%
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2 ხარჯები 178,100 109,805 62%

2.2    საქონელი და მომსახურება 8,800 0%

2.4    პროცენტი 25,000 18,605 74%

2.4.2
      პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო 

ერთეულებისა
18,605

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 91,200 91,200 100%

2.7.2       სოციალური დახმარება 91,200

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 91,200

2.8    სხვა ხარჯები 53,100 0%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
53,100 0%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
53,100 0%

33   ვალდებულებების კლება 43,200 37,173 86%

33.1      საშინაო კრედიტორები 43,200 37,173 86%

33.1.4
        ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სესხები
37,200 37,173 100%

33.1.8         სხვა კრედიტორული დავალიანებები 6,000 0%

33.1.8.2
           ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები
6,000 0%

01 02 01 სარეზერვო ფონდი

00   ჯამური 53,100 0%

2 ხარჯები 53,100 0%

2.8    სხვა ხარჯები 53,100 0%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
53,100 0%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
53,100 0%

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების 

დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

00   ჯამური 6,000 0%

33   ვალდებულებების კლება 6,000 0%

33.1      საშინაო კრედიტორები 6,000 0%

33.1.8         სხვა კრედიტორული დავალიანებები 6,000 0%

33.1.8.2
           ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები
6,000 0%

01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება 

და დაფარვა

00   ჯამური 62,200 55,778 90%

2 ხარჯები 25,000 18,605 74%

2.4    პროცენტი 25,000 18,605 74%

2.4.2
      პროცენტი - საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო 

ერთეულებისა
18,605

33   ვალდებულებების კლება 37,200 37,173 100%

33.1      საშინაო კრედიტორები 37,200 37,173 100%

33.1.4
        ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სესხები
37,200 37,173 100%

01 02 04
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები

00   ჯამური 100,000 91,200 91%

2 ხარჯები 100,000 91,200 91%

2.2    საქონელი და მომსახურება 8,800 0%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 91,200 91,200 100%

2.7.2       სოციალური დახმარება 91,200
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2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 91,200

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

00   ჯამური 9,699,930 7,652,458 79%

2 ხარჯები 692,239 592,099 86%

2.2    საქონელი და მომსახურება 487,039 437,996 90%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 407,093

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2,698

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2,698

2.2.3.8
         შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
6,000

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 398,395

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 398,395

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 30,904

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
30,904

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
30,904

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
30,904

2.5    სუბსიდიები 195,200 153,014 78%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 153,014

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 90,486

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
59,265

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 3,263

2.8    სხვა ხარჯები 10,000 1,089 11%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
10,000 1,089 11%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
10,000 1,089 11%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
1,089

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 1,089

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,007,691 7,060,359 78%

31.1      ძირითადი აქტივები 7,060,359

31.1.1         შენობა ნაგებობები 7,060,359

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 31,217

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 7,029,142

31.1.1.3.2               ქუჩები 2,615,411

31.1.1.3.3               გზები 2,027,281

31.1.1.3.4               ხიდები 30,813

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 1,381,251

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 205,051

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
769,334

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

00   ჯამური 5,315,170 4,227,221 80%

2 ხარჯები 4,320 2,698 62%

2.2    საქონელი და მომსახურება 4,320 2,698 62%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 2,698

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2,698
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2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2,698

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,310,850 4,224,523 80%

31.1      ძირითადი აქტივები 4,224,523

31.1.1         შენობა ნაგებობები 4,224,523

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 4,224,523

31.1.1.3.2               ქუჩები 2,286,465

31.1.1.3.3               გზები 1,938,057

02 01 02 გზების კაპიტალური შეკეთება

00   ჯამური 5,313,970 4,227,221 80%

2 ხარჯები 3,120 2,698 86%

2.2    საქონელი და მომსახურება 3,120 2,698 86%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 2,698

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2,698

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2,698

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,310,850 4,224,523 80%

31.1      ძირითადი აქტივები 4,224,523

31.1.1         შენობა ნაგებობები 4,224,523

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 4,224,523

31.1.1.3.2               ქუჩები 2,286,465

31.1.1.3.3               გზები 1,938,057

02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

00   ჯამური 1,200 0%

2 ხარჯები 1,200 0%

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,200 0%

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

02 02 წყლის სისტემების განვითარება

00   ჯამური 1,515,964 1,349,660 89%

2 ხარჯები 72,000 44,673 62%

2.5    სუბსიდიები 72,000 44,673 62%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 44,673

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 6,673

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
36,000

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 2,000

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,443,964 1,304,987 90%

31.1      ძირითადი აქტივები 1,304,987

31.1.1         შენობა ნაგებობები 1,304,987

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 1,304,987

გვერდი  13 - 27  დან



31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 1,301,394

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
3,593

02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

00   ჯამური 72,000 44,673 62%

2 ხარჯები 72,000 44,673 62%

2.5    სუბსიდიები 72,000 44,673 62%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 44,673

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 6,673

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
36,000

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 2,000

02 02 02 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

00   ჯამური 1,443,964 1,304,987 90%

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,443,964 1,304,987 90%

31.1      ძირითადი აქტივები 1,304,987

31.1.1         შენობა ნაგებობები 1,304,987

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 1,304,987

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 1,301,394

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
3,593

02 03 გარე განათება

00   ჯამური 641,162 608,841 95%

2 ხარჯები 521,600 506,736 97%

2.2    საქონელი და მომსახურება 398,400 398,395 100%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 398,395

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 398,395

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 398,395

2.5    სუბსიდიები 123,200 108,341 88%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 108,341

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 83,814

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
23,265

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 1,263

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,562 102,105 85%

31.1      ძირითადი აქტივები 102,105

31.1.1         შენობა ნაგებობები 102,105

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 102,105

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 102,105

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

00   ჯამური 123,200 108,341 88%

2 ხარჯები 123,200 108,341 88%

2.5    სუბსიდიები 123,200 108,341 88%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 108,341

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 83,814

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
23,265

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 1,263

02 03 02 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

00   ჯამური 517,962 500,500 97%
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2 ხარჯები 398,400 398,395 100%

2.2    საქონელი და მომსახურება 398,400 398,395 100%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 398,395

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 398,395

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 398,395

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,562 102,105 85%

31.1      ძირითადი აქტივები 102,105

31.1.1         შენობა ნაგებობები 102,105

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 102,105

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 102,105

02 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

00   ჯამური 33,102 400 1%

2 ხარჯები 0

2.2    საქონელი და მომსახურება 0

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,102 400 1%

31.1      ძირითადი აქტივები 400

31.1.1         შენობა ნაგებობები 400

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 400

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 400

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული

02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

00   ჯამური 33,102 400 1%

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,102 400 1%

31.1      ძირითადი აქტივები 400

31.1.1         შენობა ნაგებობები 400

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 400

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 400

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული

02 05 03 სადღესასწაულო ღონისძიებები

00   ჯამური 0

2 ხარჯები 0

2.2    საქონელი და მომსახურება 0

02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ღონისძიებები

00   ჯამური 1,074,300 596,653 56%

2 ხარჯები 78,319 30,904 39%

2.2    საქონელი და მომსახურება 78,319 30,904 39%

2.2.3       ოფისის ხარჯები

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2.2.3.5.3
            სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 30,904

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
30,904

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
30,904

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
30,904

გვერდი  15 - 27  დან



31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 995,981 565,750 57%

31.1      ძირითადი აქტივები 565,750

31.1.1         შენობა ნაგებობები 565,750

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 565,750

31.1.1.3.2               ქუჩები 64,786

31.1.1.3.3               გზები

31.1.1.3.4               ხიდები 23,333

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 25,310

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 92,309

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
360,012

02 07
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 

მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

00   ჯამური 760,232 558,673 73%

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 760,232 558,673 73%

31.1      ძირითადი აქტივები 558,673

31.1.1         შენობა ნაგებობები 558,673

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 558,673

31.1.1.3.2               ქუჩები 195,978

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 11,534

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
351,161

02 08
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო 

მომსახურების შესყიდვა

00   ჯამური 360,000 311,010 86%

2 ხარჯები 16,000 7,089 44%

2.2    საქონელი და მომსახურება 6,000 6,000 100%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 6,000

2.2.3.8
         შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
6,000

2.8    სხვა ხარჯები 10,000 1,089 11%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
10,000 1,089 11%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
10,000 1,089 11%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
1,089

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 1,089

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 344,000 303,921 88%

31.1      ძირითადი აქტივები 303,921

31.1.1         შენობა ნაგებობები 303,921

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 31,217

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 272,704

31.1.1.3.2               ქუჩები 68,182

31.1.1.3.3               გზები 89,224

31.1.1.3.4               ხიდები 7,480

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 42,613

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 10,637

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
54,568

03 00 დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

00   ჯამური 999,200 879,786 88%

2 ხარჯები 874,200 763,438 87%
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2.2    საქონელი და მომსახურება 50 0%

2.5    სუბსიდიები 832,900 738,488 89%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 738,488

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 345,426

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
135

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
372,635

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 20,293

2.6    გრანტები 36,300 20,000 55%

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 36,300 20,000 55%

2.6.3.1          მიმდინარე 36,300 20,000 55%

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 36,300 20,000 55%

2.6.3.1.3.2
               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
36,300 20,000 55%

2.8    სხვა ხარჯები 4,950 4,950 100%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,950 4,950 100%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,950 4,950 100%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
4,950

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 4,950

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,000 116,348 93%

31.1      ძირითადი აქტივები 116,348

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 116,348

31.1.2.1            სატრანსპორტო საშუალებები 116,348

31.1.2.1.1               სატვირთო ავტომობილი 116,348

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

00   ჯამური 744,600 664,013 89%

2 ხარჯები 743,100 664,013 89%

2.5    სუბსიდიები 743,100 664,013 89%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 664,013

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 315,518

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
75

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
330,403

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 18,018

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 0%

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

00   ჯამური 90,800 74,475 82%

2 ხარჯები 89,800 74,475 83%

2.5    სუბსიდიები 89,800 74,475 83%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 74,475

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 29,908

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
60

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
42,232

2.5.3.7 2.5.3.7 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - დანამატი 2,275

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000 0%

03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
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00   ჯამური 122,500 116,348 95%

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,500 116,348 95%

31.1      ძირითადი აქტივები 116,348

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 116,348

31.1.2.1            სატრანსპორტო საშუალებები 116,348

31.1.2.1.1               სატვირთო ავტომობილი 116,348

03 04 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

00   ჯამური 41,300 24,950 60%

2 ხარჯები 41,300 24,950 60%

2.2    საქონელი და მომსახურება 50 0%

2.6    გრანტები 36,300 20,000 55%

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 36,300 20,000 55%

2.6.3.1          მიმდინარე 36,300 20,000 55%

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 36,300 20,000 55%

2.6.3.1.3.2
               მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
36,300 20,000 55%

2.8    სხვა ხარჯები 4,950 4,950 100%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,950 4,950 100%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,950 4,950 100%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
4,950

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 4,950

04 00 განათლება

00   ჯამური 4,054,273 3,362,519 83%

2 ხარჯები 2,122,889 1,999,601 94%

2.2    საქონელი და მომსახურება 134,789 130,741 97%

2.2.8
      ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
130,741

2.2.8.4
         ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
130,741

2.5    სუბსიდიები 1,988,100 1,868,860 94%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 1,868,860

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 519,412

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
75

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
1,349,373

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,931,384 1,362,918 71%

31.1      ძირითადი აქტივები 1,362,918

31.1.1         შენობა ნაგებობები 1,278,318

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 1,278,318

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 84,600

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 84,600

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
84,600

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

00   ჯამური 2,082,200 1,962,491 94%

2 ხარჯები 1,988,100 1,868,860 94%

2.5    სუბსიდიები 1,988,100 1,868,860 94%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 1,868,860

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 519,412
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2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
75

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
1,349,373

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,100 93,631 100%

31.1      ძირითადი აქტივები 93,631

31.1.1         შენობა ნაგებობები 9,031

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 9,031

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 84,600

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 84,600

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
84,600

04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა

00   ჯამური 1,430,215 949,613 66%

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,430,215 949,613 66%

31.1      ძირითადი აქტივები 949,613

31.1.1         შენობა ნაგებობები 949,613

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 949,613

04 03 განათლების ღონისძიებები

00   ჯამური 541,858 450,415 83%

2 ხარჯები 134,789 130,741 97%

2.2    საქონელი და მომსახურება 134,789 130,741 97%

2.2.8
      ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
130,741

2.2.8.4
         ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
130,741

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 407,069 319,673 79%

31.1      ძირითადი აქტივები 319,673

31.1.1         შენობა ნაგებობები 319,673

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 319,673

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

00   ჯამური 1,376,632 939,910 68%

2 ხარჯები 727,200 579,933 80%

2.5    სუბსიდიები 727,200 579,933 80%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 579,933

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 117,806

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
910

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
461,217

2.8    სხვა ხარჯები 0

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
0

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
0

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 649,432 359,977 55%

31.1      ძირითადი აქტივები 359,977

31.1.1         შენობა ნაგებობები 354,428

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 8,550

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 345,878

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
345,878

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 5,549

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 5,549
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31.1.2.2.1

              საინფორმაციო, კომპიუტერული, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და 

აღჭურვა

3,280

31.1.2.2.1.3                  კომპიუტერი 3,280

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
2,269

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება

00   ჯამური 533,456 374,964 70%

2 ხარჯები 65,324 29,086 45%

2.5    სუბსიდიები 65,324 29,086 45%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 29,086

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 28,596

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
490

2.8    სხვა ხარჯები 0

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
0

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
0

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 468,132 345,878 74%

31.1      ძირითადი აქტივები 345,878

31.1.1         შენობა ნაგებობები 345,878

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 345,878

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
345,878

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

00   ჯამური 65,324 29,086 45%

2 ხარჯები 65,324 29,086 45%

2.5    სუბსიდიები 65,324 29,086 45%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 29,086

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 28,596

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
490

05 01 02
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა 

დაჯილდოება

00   ჯამური 0

2 ხარჯები 0

2.8    სხვა ხარჯები 0

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
0

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
0

05 01 03 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

00   ჯამური 468,132 345,878 74%

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 468,132 345,878 74%

31.1      ძირითადი აქტივები 345,878

31.1.1         შენობა ნაგებობები 345,878

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 345,878

31.1.1.3.9
              სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული
345,878

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება

00   ჯამური 821,200 558,521 68%

2 ხარჯები 639,900 544,422 85%

2.5    სუბსიდიები 639,900 544,422 85%
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2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 544,422

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 82,830

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
375

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
461,217

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 181,300 14,099 8%

31.1      ძირითადი აქტივები 14,099

31.1.1         შენობა ნაგებობები 8,550

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 8,550

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 5,549

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 5,549

31.1.2.2.1

              საინფორმაციო, კომპიუტერული, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და 

აღჭურვა

3,280

31.1.2.2.1.3                  კომპიუტერი 3,280

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
2,269

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

00   ჯამური 491,900 389,283 79%

2 ხარჯები 454,900 375,183 82%

2.5    სუბსიდიები 454,900 375,183 82%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 375,183

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 52,830

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
375

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
321,979

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,000 14,099 38%

31.1      ძირითადი აქტივები 14,099

31.1.1         შენობა ნაგებობები 8,550

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 8,550

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 5,549

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 5,549

31.1.2.2.1

              საინფორმაციო, კომპიუტერული, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და 

აღჭურვა

3,280

31.1.2.2.1.3                  კომპიუტერი 3,280

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
2,269

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

00   ჯამური 155,000 139,238 90%

2 ხარჯები 155,000 139,238 90%

2.5    სუბსიდიები 155,000 139,238 90%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 139,238

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
139,238

05 02 03 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

00   ჯამური 144,300 0%

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 144,300 0%

31.1      ძირითადი აქტივები

31.1.1         შენობა ნაგებობები 

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები

05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
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00   ჯამური 30,000 30,000 100%

2 ხარჯები 30,000 30,000 100%

2.5    სუბსიდიები 30,000 30,000 100%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 30,000

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 30,000

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

00   ჯამური 21,976 6,426 29%

2 ხარჯები 21,976 6,426 29%

2.5    სუბსიდიები 21,976 6,426 29%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 6,426

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 6,381

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
45

06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა

00   ჯამური 2,108,493 1,050,048 50%

2 ხარჯები 2,100,220 1,049,268 50%

2.2    საქონელი და მომსახურება 27,766 25,240 91%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 24,928

2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
17,166

2.2.3.8
         შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
7,762

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 312

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.5    სუბსიდიები 161,658 144,608 89%

2.5.2       კერძო საწარმოებს 45,809

2.5.2.1
         სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები
45,809

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 98,799

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 14,242

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
75

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
84,357

2.5.3.12

2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი 

სარგო

125

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 293,482 273,412 93%

2.7.2       სოციალური დახმარება 272,850

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 272,850

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 562

2.7.3.1
         დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით
562

2.8    სხვა ხარჯები 1,617,314 606,008 37%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,617,314 606,008 37%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,617,314 606,008 37%

2.8.2.1.14
              სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ხარჯი
19,000
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2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
587,008

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 587,008

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,273 780 9%

31.1      ძირითადი აქტივები 780

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 780

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 780

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
780

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა

00   ჯამური 122,093 107,903 88%

2 ხარჯები 113,820 107,123 94%

2.2    საქონელი და მომსახურება 8,500 7,762 91%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 7,762

2.2.3.8
         შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
7,762

2.5    სუბსიდიები 104,758 98,799 94%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 98,799

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 14,242

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
75

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
84,357

2.5.3.12

2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი 

სარგო

125

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 562 562 100%

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 562

2.7.3.1
         დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით
562

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,273 780 9%

31.1      ძირითადი აქტივები 780

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 780

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 780

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
780

06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო 

გარემოს უზრუნველყოფა

00   ჯამური 106,100 100,141 94%

2 ხარჯები 105,320 99,361 94%

2.5    სუბსიდიები 104,758 98,799 94%

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 98,799

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი 14,242

2.5.3.2
2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით
75

2.5.3.4
2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო
84,357

2.5.3.12

2.5.3.12 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი 

სარგო

125

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 562 562 100%

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 562

2.7.3.1
         დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით
562

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 780 780 100%

31.1      ძირითადი აქტივები 780
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31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 780

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 780

31.1.2.2.2
              სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
780

06 01 02 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

00   ჯამური 15,993 7,762 49%

2 ხარჯები 8,500 7,762 91%

2.2    საქონელი და მომსახურება 8,500 7,762 91%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 7,762

2.2.3.8
         შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი
7,762

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,493 0%

06 02 სოციალური დაცვა

00   ჯამური 1,986,400 942,145 47%

2 ხარჯები 1,986,400 942,145 47%

2.2    საქონელი და მომსახურება 19,266 17,478 91%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 17,166

2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
17,166

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 312

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.5    სუბსიდიები 56,900 45,809 81%

2.5.2       კერძო საწარმოებს 45,809

2.5.2.1
         სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები
45,809

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 292,920 272,850 93%

2.7.2       სოციალური დახმარება 272,850

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 272,850

2.8    სხვა ხარჯები 1,617,314 606,008 37%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,617,314 606,008 37%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,617,314 606,008 37%

2.8.2.1.14
              სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ხარჯი
19,000

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
587,008

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 587,008

06 02 01
ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ 

მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

00   ჯამური 22,500 22,100 98%

2 ხარჯები 22,500 22,100 98%

2.8    სხვა ხარჯები 22,500 22,100 98%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
22,500 22,100 98%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
22,500 22,100 98%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
22,100

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 22,100

06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
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00   ჯამური 115,000 105,026 91%

2 ხარჯები 115,000 105,026 91%

2.2    საქონელი და მომსახურება 19,266 17,478 91%

2.2.3       ოფისის ხარჯები 17,166

2.2.3.7
         რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
17,166

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 312

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.2.10.14
            სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.2.10.14.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
312

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 3,010 3,010 100%

2.7.2       სოციალური დახმარება 3,010

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 3,010

2.8    სხვა ხარჯები 92,724 84,538 91%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
92,724 84,538 91%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
92,724 84,538 91%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
84,538

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 84,538

06 02 03
სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული 

მომსახურების თანადაფინანსება

00   ჯამური 195,000 194,373 100%

2 ხარჯები 195,000 194,373 100%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 195,000 194,373 100%

2.7.2       სოციალური დახმარება 194,373

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 194,373

06 02 04
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის 

თანადაფინანსების პროგრამა

00   ჯამური 36,400 33,209 91%

2 ხარჯები 36,400 33,209 91%

2.5    სუბსიდიები 36,400 33,209 91%

2.5.2       კერძო საწარმოებს 33,209

2.5.2.1
         სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები
33,209

06 02 05 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

00   ჯამური 12,000 8,500 71%

2 ხარჯები 12,000 8,500 71%

2.8    სხვა ხარჯები 12,000 8,500 71%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
12,000 8,500 71%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
12,000 8,500 71%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
8,500

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 8,500

06 02 06
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა

00   ჯამური 88,000 68,557 78%

2 ხარჯები 88,000 68,557 78%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 88,000 68,557 78%

2.7.2       სოციალური დახმარება 68,557
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2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 68,557

06 02 07
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების 

პროგრამა

00   ჯამური 6,500 5,800 89%

2 ხარჯები 6,500 5,800 89%

2.8    სხვა ხარჯები 6,500 5,800 89%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
6,500 5,800 89%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
6,500 5,800 89%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
5,800

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 5,800

06 02 08
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების 

დახმარების პროგრამა

00   ჯამური 5,000 4,100 82%

2 ხარჯები 5,000 4,100 82%

2.8    სხვა ხარჯები 5,000 4,100 82%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
5,000 4,100 82%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
5,000 4,100 82%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
4,100

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 4,100

06 02 09
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების 

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

00   ჯამური 22,500 20,960 93%

2 ხარჯები 22,500 20,960 93%

2.8    სხვა ხარჯები 22,500 20,960 93%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
22,500 20,960 93%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
22,500 20,960 93%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
20,960

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 20,960

06 02 10

უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან 

დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი 

აირის ღირებულების თანადაფინანსება

00   ჯამური 0

2 ხარჯები 0

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 0

06 02 11
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების 

პროგრამა

00   ჯამური 2,000 0%

2 ხარჯები 2,000 0%

2.8    სხვა ხარჯები 2,000 0%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
2,000 0%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
2,000 0%

06 02 12 სარიტუალო ხარჯი

00   ჯამური 4,100 2,400 59%

2 ხარჯები 4,100 2,400 59%

2.8    სხვა ხარჯები 4,100 2,400 59%

გვერდი  26 - 27  დან



2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,100 2,400 59%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
4,100 2,400 59%

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
2,400

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 2,400

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა 

დახმარების პროგრამა

00   ჯამური 30,500 19,510 64%

2 ხარჯები 30,500 19,510 64%

2.5    სუბსიდიები 20,500 12,600 61%

2.5.2       კერძო საწარმოებს 12,600

2.5.2.1
         სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები
12,600

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 6,910 6,910 100%

2.7.2       სოციალური დახმარება 6,910

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 6,910

2.8    სხვა ხარჯები 3,090 0%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
3,090 0%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
3,090 0%

06 02 14

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა

00   ჯამური 1,446,900 457,610 32%

2 ხარჯები 1,446,900 457,610 32%

2.8    სხვა ხარჯები 1,446,900 457,610 32%

2.8.2
      ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,446,900 457,610 32%

2.8.2.1
         მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული
1,446,900 457,610 32%

2.8.2.1.14
              სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ხარჯი
19,000

2.8.2.1.18
              სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
438,610

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 438,610
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