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ფორმა  # E4

თარიღი (ხარჯი): 

01/04/2021

იურიდიული თარიღით
ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა კვარტალური გეგმა 

(ნაზარდი ჯამი)
გადახდა

შესრულება %

00 ჯამური

00   ჯამური 5,163,080.7 3,546,617.27 69%
2 ხარჯები 2,297,393.86 1,790,679.91 78%

2.1    შრომის ანაზღაურება 422,000.00 369,392.20 88%
2.1.1       ხელფასები 369,392.20

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 369,392.20

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 367,846.20

2.1.1.1.4             დანამატი 1,546.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 431,611.86 310,200.56 72%
2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 43,273.10

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო 43,273.10

2.2.3       ოფისის ხარჯები 192,417.98

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
420.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
4,455.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი 738.75

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 6,499.14

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 578.20

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 179,726.89

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 160,546.69

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 508.90

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 18,671.30

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
608.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 59,052.75

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 14,701.80

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი 6,694.95

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი 37,656.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 
14,848.73

2021 წლის ხაზინა
ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტი

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 საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით პერიოდი 

(გეგმა): 3 თვე

გვერდი  1 - 34  დან



2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 458.33

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 12,300.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.4    პროცენტი 0.00

2.5    სუბსიდიები 1,221,758.00 954,800.29 78%
2.5.2       კერძო საწარმოებს 12,620.53

2.5.2.1          სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები 12,620.53

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 942,179.76

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
170,194.46

2.5.3.2 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით 159.00

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 771,826.30

2.6    გრანტები 15,000.00

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
15,000.00

2.6.3.1          მიმდინარე 15,000.00

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
15,000.00

2.6.3.1.3.2                მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
15,000.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 96,744.00 79,036.61 82%
2.7.2       სოციალური დახმარება 69,506.50

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით
69,506.50

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
9,530.11

2.7.3.1          დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით 9,530.11

2.8    სხვა ხარჯები 110,280.00 77,250.25 70%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 110,280.00 77,250.25 70%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 110,280.00 77,250.25 70%
2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

320.25

2.8.2.1.14               სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ხარჯი 3,000.00

2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
73,930.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 73,930.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,863,686.83 1,755,937.36 61%
31.1      ძირითადი აქტივები 1,755,937.36

31.1.1         შენობა ნაგებობები 1,755,157.36

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 598,066.07

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 1,157,091.29

31.1.1.3.2               ქუჩები 506,348.93

31.1.1.3.3               გზები 102,200.57

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
172,731.06

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 3,849.90

გვერდი  2 - 34  დან



31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 371,960.83

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 780.00

31.1.2.1            სატრანსპორტო საშუალებები

31.1.2.1.1               სატვირთო ავტომობილი

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 780.00

31.1.2.2.2               სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
780.00

33   ვალდებულებების კლება 2,000.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 2,000.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სესხები 0.00

33.1.8         სხვა კრედიტორული დავალიანებები 2,000.00

33.1.8.2            ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები
2,000.00

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

00   ჯამური 729,100.00 509,921.03 70%
2 ხარჯები 722,100.00 509,921.03 71%

2.1    შრომის ანაზღაურება 422,000.00 369,392.20 88%
2.1.1       ხელფასები 369,392.20

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 369,392.20

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 367,846.20

2.1.1.1.4             დანამატი 1,546.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 236,638.00 118,700.47 50%
2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 43,273.10

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო 43,273.10

2.2.3       ოფისის ხარჯები 38,573.89

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
420.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
4,455.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი 738.75

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 6,499.14

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 578.20

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 25,882.80

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 6,702.60

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 508.90

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 18,671.30

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
608.00
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2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 21,396.75

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 14,701.80

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი 6,694.95

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 

14,848.73

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 458.33

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 12,300.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.4    პროცენტი 0.00

2.5    სუბსიდიები 4,000.00

2.6    გრანტები 15,000.00

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
15,000.00

2.6.3.1          მიმდინარე 15,000.00

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
15,000.00

2.6.3.1.3.2                მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
15,000.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 9,062.00 8,968.11 99%
2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

8,968.11

2.7.3.1          დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით 8,968.11

2.8    სხვა ხარჯები 35,400.00 12,860.25 36%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 35,400.00 12,860.25 36%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 35,400.00 12,860.25 36%
2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

320.25

2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
12,540.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 12,540.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.00

33   ვალდებულებების კლება 2,000.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 2,000.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სესხები 0.00

33.1.8         სხვა კრედიტორული დავალიანებები 2,000.00

33.1.8.2            ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები
2,000.00

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა

00   ჯამური 640,100.00 509,921.03 80%
2 ხარჯები 635,100.00 509,921.03 80%

2.1    შრომის ანაზღაურება 422,000.00 369,392.20 88%
2.1.1       ხელფასები 369,392.20

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 369,392.20
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2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 367,846.20

2.1.1.1.4             დანამატი 1,546.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 166,638.00 118,700.47 71%
2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 43,273.10

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო 43,273.10

2.2.3       ოფისის ხარჯები 38,573.89

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
420.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
4,455.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი 738.75

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 6,499.14

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 578.20

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 25,882.80

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 6,702.60

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 508.90

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 18,671.30

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
608.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 21,396.75

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 14,701.80

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი 6,694.95

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 

14,848.73

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 458.33

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 12,300.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.5    სუბსიდიები 4,000.00

2.6    გრანტები 15,000.00

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
15,000.00

2.6.3.1          მიმდინარე 15,000.00

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
15,000.00
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2.6.3.1.3.2                მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
15,000.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 9,062.00 8,968.11 99%
2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

8,968.11

2.7.3.1          დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით 8,968.11

2.8    სხვა ხარჯები 18,400.00 12,860.25 70%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 18,400.00 12,860.25 70%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 18,400.00 12,860.25 70%
2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

320.25

2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
12,540.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 12,540.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.00

01 01 01 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

00   ჯამური 171,000.00 145,446.98 85%
2 ხარჯები 171,000.00 145,446.98 85%

2.1    შრომის ანაზღაურება 110,000.00 104,319.21 95%
2.1.1       ხელფასები 104,319.21

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 104,319.21

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 104,175.21

2.1.1.1.4             დანამატი 144.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 45,638.00 27,177.06 60%
2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 19,758.10

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო 19,758.10

2.2.3       ოფისის ხარჯები 2,901.01

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 108.57

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 2,792.44

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 51.69

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 2,740.75

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
228.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,289.95

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 4,122.00

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი 167.95

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 1,362.00 1,361.90 100%
2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1,361.90

2.7.3.1          დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით 1,361.90

2.8    სხვა ხარჯები 14,000.00 12,588.81 90%

გვერდი  6 - 34  დან



2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 14,000.00 12,588.81 90%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 14,000.00 12,588.81 90%
2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

48.81

2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
12,540.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 12,540.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00

01 01 02 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

00   ჯამური 440,200.00 343,858.70 78%
2 ხარჯები 435,200.00 343,858.70 79%

2.1    შრომის ანაზღაურება 295,000.00 248,407.99 84%
2.1.1       ხელფასები 248,407.99

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 248,407.99

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 247,170.99

2.1.1.1.4             დანამატი 1,237.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 109,500.00 87,602.11 80%
2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 22,315.00

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო 22,315.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 33,982.08

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
4,455.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 

ხარჯი
2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი 738.75

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 6,290.57

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 578.20

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 21,919.56

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 6,702.60

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 430.21

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 14,786.75

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
380.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 16,076.30

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 9,549.30

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი 6,527.00

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
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2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 
14,848.73

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 458.33

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 12,300.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 2,090.40

2.5    სუბსიდიები 4,000.00

2.6    გრანტები 15,000.00

2.6.3       გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
15,000.00

2.6.3.1          მიმდინარე 15,000.00

2.6.3.1.3             გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
15,000.00

2.6.3.1.3.2                მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის 

სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს
15,000.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 7,700.00 7,606.21 99%
2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

7,606.21

2.7.3.1          დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით 7,606.21

2.8    სხვა ხარჯები 4,000.00 242.39 6%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 4,000.00 242.39 6%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 4,000.00 242.39 6%
2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

242.39

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.00

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

00   ჯამური 23,900.00 20,615.35 86%
2 ხარჯები 23,900.00 20,615.35 86%

2.1    შრომის ანაზღაურება 17,000.00 16,665.00 98%
2.1.1       ხელფასები 16,665.00

2.1.1.1          ხელფასები ფულადი ფორმით 16,665.00

2.1.1.1.1             თანამდებობრივი სარგო 16,500.00

2.1.1.1.4             დანამატი 165.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 6,500.00 3,921.30 60%
2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 1,200.00

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო 1,200.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 1,690.80

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
420.00

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 100.00

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 1,170.80

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 27.00

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 1,143.80

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,030.50

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 1,030.50

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი
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2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი
2.8    სხვა ხარჯები 400.00 29.05 7%

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 400.00 29.05 7%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 400.00 29.05 7%
2.8.2.1.4             სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

29.05

01 01 04 თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი

00   ჯამური 5,000.00

2 ხარჯები 5,000.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 5,000.00

01 01 05 გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის 

უზრუნველყოფა
00   ჯამური 0.00

2 ხარჯები 0.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 0.00

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

00   ჯამური 89,000.00

2 ხარჯები 87,000.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 70,000.00

2.4    პროცენტი 0.00

2.8    სხვა ხარჯები 17,000.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 17,000.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 17,000.00

33   ვალდებულებების კლება 2,000.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 2,000.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სესხები 0.00

33.1.8         სხვა კრედიტორული დავალიანებები 2,000.00

33.1.8.2            ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები
2,000.00

01 02 01 სარეზერვო ფონდი

00   ჯამური 17,000.00

2 ხარჯები 17,000.00

2.8    სხვა ხარჯები 17,000.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 17,000.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 17,000.00

01 02 02 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების 

დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

00   ჯამური 2,000.00

33   ვალდებულებების კლება 2,000.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 2,000.00

33.1.8         სხვა კრედიტორული დავალიანებები 2,000.00

33.1.8.2            ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები
2,000.00

01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება 

და დაფარვა
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00   ჯამური 0.00

2 ხარჯები 0.00

2.4    პროცენტი 0.00

33   ვალდებულებების კლება 0.00

33.1      საშინაო კრედიტორები 0.00

33.1.4         ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - 

სესხები 0.00

01 02 04 საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები
00   ჯამური 70,000.00

2 ხარჯები 70,000.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 70,000.00

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

00   ჯამური 2,085,441.87 1,188,363.72 57%
2 ხარჯები 262,300.00 179,833.99 69%

2.2    საქონელი და მომსახურება 154,000.00 153,844.09 100%
2.2.3       ოფისის ხარჯები 153,844.09

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 153,844.09

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 153,844.09

2.5    სუბსიდიები 108,300.00 25,989.90 24%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 25,989.90

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
6,414.90

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 19,575.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,823,141.87 1,008,529.73 55%
31.1      ძირითადი აქტივები 1,008,529.73

31.1.1         შენობა ნაგებობები 1,008,529.73

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 3,773.17

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 1,004,756.56

31.1.1.3.2               ქუჩები 506,348.93

31.1.1.3.3               გზები 102,200.57

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
172,731.06

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 3,849.90

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 219,626.10

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

00   ჯამური 659,989.00 389,733.47 59%
31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 659,989.00 389,733.47 59%

31.1      ძირითადი აქტივები 389,733.47

31.1.1         შენობა ნაგებობები 389,733.47

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 389,733.47

31.1.1.3.2               ქუჩები 301,717.94

31.1.1.3.3               გზები 88,015.53

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული

02 01 02 გზების კაპიტალური შეკეთება

00   ჯამური 659,989.00 389,733.47 59%
31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 659,989.00 389,733.47 59%

31.1      ძირითადი აქტივები 389,733.47

31.1.1         შენობა ნაგებობები 389,733.47

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 389,733.47

31.1.1.3.2               ქუჩები 301,717.94
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31.1.1.3.3               გზები 88,015.53

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული

02 02 წყლის სისტემების განვითარება

00   ჯამური 600,969.00 189,782.49 32%
2 ხარჯები 23,000.00 13,458.00 59%

2.5    სუბსიდიები 23,000.00 13,458.00 59%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 13,458.00

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
1,458.00

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 12,000.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 577,969.00 176,324.49 31%
31.1      ძირითადი აქტივები 176,324.49

31.1.1         შენობა ნაგებობები 176,324.49

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 176,324.49

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
172,731.06

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 3,593.43

02 02 01 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

00   ჯამური 23,000.00 13,458.00 59%
2 ხარჯები 23,000.00 13,458.00 59%

2.5    სუბსიდიები 23,000.00 13,458.00 59%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 13,458.00

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
1,458.00

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 12,000.00

02 02 02 სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

00   ჯამური 577,969.00 176,324.49 31%
31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 577,969.00 176,324.49 31%

31.1      ძირითადი აქტივები 176,324.49

31.1.1         შენობა ნაგებობები 176,324.49

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 176,324.49

31.1.1.3.6               საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
172,731.06

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 3,593.43

02 03 გარე განათება

00   ჯამური 241,716.00 168,791.89 70%
2 ხარჯები 239,300.00 166,375.99 70%

2.2    საქონელი და მომსახურება 154,000.00 153,844.09 100%
2.2.3       ოფისის ხარჯები 153,844.09

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 153,844.09

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 153,844.09

2.5    სუბსიდიები 85,300.00 12,531.90 15%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 12,531.90

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
4,956.90

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 7,575.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,416.00 2,415.90 100%
31.1      ძირითადი აქტივები 2,415.90

31.1.1         შენობა ნაგებობები 2,415.90
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31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 2,415.90

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 2,415.90

02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

00   ჯამური 85,300.00 12,531.90 15%
2 ხარჯები 85,300.00 12,531.90 15%

2.5    სუბსიდიები 85,300.00 12,531.90 15%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 12,531.90

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
4,956.90

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 7,575.00

02 03 02 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

00   ჯამური 156,416.00 156,259.99 100%
2 ხარჯები 154,000.00 153,844.09 100%

2.2    საქონელი და მომსახურება 154,000.00 153,844.09 100%
2.2.3       ოფისის ხარჯები 153,844.09

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 153,844.09

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 153,844.09

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,416.00 2,415.90 100%
31.1      ძირითადი აქტივები 2,415.90

31.1.1         შენობა ნაგებობები 2,415.90

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 2,415.90

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 2,415.90

02 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

00   ჯამური 6,602.00

2 ხარჯები 0.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 0.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,602.00

02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

00   ჯამური 6,602.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,602.00

02 05 03 სადღესასწაულო ღონისძიებები

00   ჯამური 0.00

2 ხარჯები 0.00

2.2    საქონელი და მომსახურება 0.00

02 07 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 

მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

00   ჯამური 496,165.87 389,195.42 78%
31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 496,165.87 389,195.42 78%

31.1      ძირითადი აქტივები 389,195.42

31.1.1         შენობა ნაგებობები 389,195.42

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 389,195.42

31.1.1.3.2               ქუჩები 195,978.40

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 193,217.02

02 08 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო 

მომსახურების შესყიდვა
00   ჯამური 80,000.00 50,860.45 64%
31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 80,000.00 50,860.45 64%

31.1      ძირითადი აქტივები 50,860.45

31.1.1         შენობა ნაგებობები 50,860.45
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31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 3,773.17

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 47,087.28

31.1.1.3.2               ქუჩები 8,652.59

31.1.1.3.3               გზები 14,185.04

31.1.1.3.7               ელექტროგადამცემი ხაზები 1,434.00

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 22,815.65

03 00 დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

00   ჯამური 258,000.00 190,459.95 74%
2 ხარჯები 255,900.00 190,459.95 74%

2.2    საქონელი და მომსახურება 0.00

2.5    სუბსიდიები 255,900.00 190,459.95 74%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 190,459.95

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
65,561.95

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 124,898.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,100.00

31.1      ძირითადი აქტივები

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 

31.1.2.1            სატრანსპორტო საშუალებები

31.1.2.1.1               სატვირთო ავტომობილი

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

00   ჯამური 227,000.00 167,694.45 74%
2 ხარჯები 225,500.00 167,694.45 74%

2.5    სუბსიდიები 225,500.00 167,694.45 74%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 167,694.45

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
57,646.45

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 110,048.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.00

03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

00   ჯამური 31,000.00 22,765.50 73%
2 ხარჯები 30,400.00 22,765.50 75%

2.5    სუბსიდიები 30,400.00 22,765.50 75%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 22,765.50

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
7,915.50

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 14,850.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 600.00

03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

00   ჯამური 0.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00

31.1      ძირითადი აქტივები

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 

31.1.2.1            სატრანსპორტო საშუალებები

31.1.2.1.1               სატვირთო ავტომობილი

03 04 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

00   ჯამური 0.00

2 ხარჯები 0.00
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2.2    საქონელი და მომსახურება 0.00

04 00 განათლება

00   ჯამური 1,455,056.86 1,147,220.07 79%
2 ხარჯები 620,673.86 557,927.17 90%

2.2    საქონელი და მომსახურება 40,973.86 37,656.00 92%
2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 37,656.00

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი 37,656.00

2.5    სუბსიდიები 579,700.00 520,271.17 90%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 520,271.17

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
71,175.37

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 449,095.80

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 834,383.00 589,292.90 71%
31.1      ძირითადი აქტივები 589,292.90

31.1.1         შენობა ნაგებობები 589,292.90

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 589,292.90

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

31.1.2.2.2               სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

00   ჯამური 657,700.00 523,104.34 80%
2 ხარჯები 579,700.00 520,271.17 90%

2.5    სუბსიდიები 579,700.00 520,271.17 90%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 520,271.17

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
71,175.37

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 449,095.80

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,000.00 2,833.17 4%
31.1      ძირითადი აქტივები 2,833.17

31.1.1         შენობა ნაგებობები 2,833.17

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 2,833.17

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

31.1.2.2.2               სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა
00   ჯამური 472,300.00 363,394.80 77%
31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 472,300.00 363,394.80 77%

31.1      ძირითადი აქტივები 363,394.80

31.1.1         შენობა ნაგებობები 363,394.80

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 363,394.80

04 03 განათლების ღონისძიებები

00   ჯამური 325,056.86 260,720.93 80%
2 ხარჯები 40,973.86 37,656.00 92%

2.2    საქონელი და მომსახურება 40,973.86 37,656.00 92%
2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 37,656.00
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2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) 

ხარჯი 37,656.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 284,083.00 223,064.93 79%
31.1      ძირითადი აქტივები 223,064.93

31.1.1         შენობა ნაგებობები 223,064.93

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 223,064.93

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

00   ჯამური 410,232.00 331,429.69 81%
2 ხარჯები 221,900.00 174,094.96 78%

2.5    სუბსიდიები 221,900.00 174,094.96 78%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 174,094.96

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
22,547.71

2.5.3.2 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით 159.00

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 151,388.25

2.8    სხვა ხარჯები 0.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 188,332.00 157,334.73 84%
31.1      ძირითადი აქტივები 157,334.73

31.1.1         შენობა ნაგებობები 157,334.73

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 5,000.00

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 152,334.73

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 152,334.73

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება

00   ჯამური 172,532.00 153,764.43 89%
2 ხარჯები 19,200.00 1,429.70 7%

2.5    სუბსიდიები 19,200.00 1,429.70 7%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 1,429.70

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
1,315.70

2.5.3.2 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით 114.00

2.8    სხვა ხარჯები 0.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 153,332.00 152,334.73 99%
31.1      ძირითადი აქტივები 152,334.73

31.1.1         შენობა ნაგებობები 152,334.73

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 152,334.73

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 152,334.73

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

00   ჯამური 19,200.00 1,429.70 7%
2 ხარჯები 19,200.00 1,429.70 7%

2.5    სუბსიდიები 19,200.00 1,429.70 7%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 1,429.70

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
1,315.70
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2.5.3.2 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით 114.00

05 01 02 წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა 

დაჯილდოება
00   ჯამური 0.00

2 ხარჯები 0.00

2.8    სხვა ხარჯები 0.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

05 01 03 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

00   ჯამური 153,332.00 152,334.73 99%
31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 153,332.00 152,334.73 99%

31.1      ძირითადი აქტივები 152,334.73

31.1.1         შენობა ნაგებობები 152,334.73

31.1.1.3            სხვა ნაგებობები 152,334.73

31.1.1.3.9               სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული 152,334.73

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება

00   ჯამური 236,200.00 177,665.26 75%
2 ხარჯები 201,200.00 172,665.26 86%

2.5    სუბსიდიები 201,200.00 172,665.26 86%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 172,665.26

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
21,232.01

2.5.3.2 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით 45.00

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 151,388.25

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,000.00 5,000.00 14%
31.1      ძირითადი აქტივები 5,000.00

31.1.1         შენობა ნაგებობები 5,000.00

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 5,000.00

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

00   ჯამური 171,200.00 120,708.26 71%
2 ხარჯები 136,200.00 115,708.26 85%

2.5    სუბსიდიები 136,200.00 115,708.26 85%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 115,708.26

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
11,232.01

2.5.3.2 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით 45.00

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 104,431.25

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,000.00 5,000.00 14%
31.1      ძირითადი აქტივები 5,000.00

31.1.1         შენობა ნაგებობები 5,000.00

31.1.1.2            არასაცხოვრებელი შენობები 5,000.00

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

00   ჯამური 55,000.00 46,957.00 85%
2 ხარჯები 55,000.00 46,957.00 85%

2.5    სუბსიდიები 55,000.00 46,957.00 85%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 46,957.00
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2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 46,957.00

05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

00   ჯამური 10,000.00 10,000.00 100%
2 ხარჯები 10,000.00 10,000.00 100%

2.5    სუბსიდიები 10,000.00 10,000.00 100%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 10,000.00

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
10,000.00

05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

00   ჯამური 1,500.00

2 ხარჯები 1,500.00

2.5    სუბსიდიები 1,500.00

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი

2.5.3.2 2.5.3.2 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის 

შიგნით

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა
00   ჯამური 225,249.96 179,222.81 80%
2 ხარჯები 214,520.00 178,442.81 83%

2.2    საქონელი და მომსახურება 0.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები

2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
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
2.5    სუბსიდიები 51,958.00 43,984.31 85%

2.5.2       კერძო საწარმოებს 12,620.53

2.5.2.1          სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები 12,620.53

2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 31,363.78

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
4,494.53

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 26,869.25

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 87,682.00 70,068.50 80%
2.7.2       სოციალური დახმარება 69,506.50

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით
69,506.50

2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
562.00

2.7.3.1          დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით 562.00

2.8    სხვა ხარჯები 74,880.00 64,390.00 86%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 74,880.00 64,390.00 86%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 74,880.00 64,390.00 86%
2.8.2.1.14               სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ხარჯი 3,000.00
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2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
61,390.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 61,390.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,729.96 780.00 7%
31.1      ძირითადი აქტივები 780.00

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 780.00

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 780.00

31.1.2.2.2               სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
780.00

06 01 ჯანმრთელობის დაცვა

00   ჯამური 44,049.96 32,705.78 74%
2 ხარჯები 33,320.00 31,925.78 96%

2.5    სუბსიდიები 32,758.00 31,363.78 96%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 31,363.78

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
4,494.53

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 26,869.25

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 562.00 562.00 100%
2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

562.00

2.7.3.1          დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით 562.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,729.96 780.00 7%
31.1      ძირითადი აქტივები 780.00

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 780.00

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 780.00

31.1.2.2.2               სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
780.00

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო 

გარემოს უზრუნველყოფა
00   ჯამური 34,100.00 32,705.78 96%
2 ხარჯები 33,320.00 31,925.78 96%

2.5    სუბსიდიები 32,758.00 31,363.78 96%
2.5.3       სუბსიდიები - სხვა სექტორებს 31,363.78

2.5.3.1 2.5.3.1 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი
4,494.53

2.5.3.4 2.5.3.4 სუბსიდიები - სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი 

სარგო 26,869.25

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 562.00 562.00 100%
2.7.3       დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

562.00

2.7.3.1          დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - 

ფულადი ფორმით 562.00

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 780.00 780.00 100%
31.1      ძირითადი აქტივები 780.00

31.1.2         მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 780.00

31.1.2.2            სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 780.00

31.1.2.2.2               სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული
780.00

06 01 02 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

00   ჯამური 9,949.96

31   არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,949.96

06 02 სოციალური დაცვა
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00   ჯამური 181,200.00 146,517.03 81%
2 ხარჯები 181,200.00 146,517.03 81%

2.2    საქონელი და მომსახურება 0.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები

2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
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
2.5    სუბსიდიები 19,200.00 12,620.53 66%

2.5.2       კერძო საწარმოებს 12,620.53

2.5.2.1          სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები 12,620.53

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 87,120.00 69,506.50 80%
2.7.2       სოციალური დახმარება 69,506.50

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით
69,506.50

2.8    სხვა ხარჯები 74,880.00 64,390.00 86%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 74,880.00 64,390.00 86%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 74,880.00 64,390.00 86%
2.8.2.1.14               სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ხარჯი 3,000.00

2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
61,390.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 61,390.00

06 02 01 ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე 

მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

00   ჯამური 7,500.00 6,900.00 92%
2 ხარჯები 7,500.00 6,900.00 92%

2.8    სხვა ხარჯები 7,500.00 6,900.00 92%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 7,500.00 6,900.00 92%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 7,500.00 6,900.00 92%
2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
6,900.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 6,900.00

06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

00   ჯამური 50,000.00 49,370.00 99%
2 ხარჯები 50,000.00 49,370.00 99%

2.2    საქონელი და მომსახურება 0.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები

2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 

ხარჯი
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
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2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი
2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 620.00 620.00 100%

2.7.2       სოციალური დახმარება 620.00

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით
620.00

2.8    სხვა ხარჯები 49,380.00 48,750.00 99%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 49,380.00 48,750.00 99%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 49,380.00 48,750.00 99%
2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
48,750.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 48,750.00

06 02 03 სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული 

მომსახურების თანადაფინანსება

00   ჯამური 55,000.00 50,835.70 92%
2 ხარჯები 55,000.00 50,835.70 92%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 55,000.00 50,835.70 92%
2.7.2       სოციალური დახმარება 50,835.70

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით
50,835.70

06 02 04 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის 

თანადაფინანსების პროგრამა

00   ჯამური 12,200.00 11,420.53 94%
2 ხარჯები 12,200.00 11,420.53 94%

2.5    სუბსიდიები 12,200.00 11,420.53 94%
2.5.2       კერძო საწარმოებს 11,420.53

2.5.2.1          სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები 11,420.53

06 02 05 სტუდენტების დახმარების პროგრამა

00   ჯამური 0.00

2 ხარჯები 0.00

2.8    სხვა ხარჯები 0.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით 

უზრუნველყოფა
00   ჯამური 30,000.00 16,550.80 55%
2 ხარჯები 30,000.00 16,550.80 55%

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 30,000.00 16,550.80 55%
2.7.2       სოციალური დახმარება 16,550.80

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით
16,550.80

06 02 07 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების 

პროგრამა
00   ჯამური 0.00

2 ხარჯები 0.00

2.8    სხვა ხარჯები 0.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 0.00
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06 02 08 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების 

დახმარების პროგრამა
00   ჯამური 900.00 400.00 44%
2 ხარჯები 900.00 400.00 44%

2.8    სხვა ხარჯები 900.00 400.00 44%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 900.00 400.00 44%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 900.00 400.00 44%
2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
400.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 400.00

06 02 09 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების 

დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

00   ჯამური 7,500.00 4,740.00 63%
2 ხარჯები 7,500.00 4,740.00 63%

2.8    სხვა ხარჯები 7,500.00 4,740.00 63%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 7,500.00 4,740.00 63%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 7,500.00 4,740.00 63%
2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
4,740.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 4,740.00

06 02 10 უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან 

დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი 

აირის ღირებულების თანადაფინანსება

00   ჯამური 0.00

2 ხარჯები 0.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 0.00

06 02 11 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების 

პროგრამა
00   ჯამური 2,000.00

2 ხარჯები 2,000.00

2.8    სხვა ხარჯები 2,000.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 2,000.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 2,000.00

06 02 12 სარიტუალო ხარჯი

00   ჯამური 2,100.00 600.00 29%
2 ხარჯები 2,100.00 600.00 29%

2.8    სხვა ხარჯები 2,100.00 600.00 29%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 2,100.00 600.00 29%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 2,100.00 600.00 29%
2.8.2.1.18               სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელის 

სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
600.00

2.8.2.1.18.1 სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 600.00
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06 02 13 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა 

დახმარების პროგრამა

00   ჯამური 11,000.00 2,700.00 25%
2 ხარჯები 11,000.00 2,700.00 25%

2.5    სუბსიდიები 7,000.00 1,200.00 17%
2.5.2       კერძო საწარმოებს 1,200.00

2.5.2.1          სუბსიდიები -  კერძო საწარმოებს - კერძო არაფინანსური 

საწარმოები 1,200.00

2.7    სოციალური უზრუნველყოფა 1,500.00 1,500.00 100%
2.7.2       სოციალური დახმარება 1,500.00

2.7.2.1          სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით
1,500.00

2.8    სხვა ხარჯები 2,500.00

2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 2,500.00

2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 2,500.00

06 02 14 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა

00   ჯამური 3,000.00 3,000.00 100%
2 ხარჯები 3,000.00 3,000.00 100%

2.8    სხვა ხარჯები 3,000.00 3,000.00 100%
2.8.2       ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 3,000.00 3,000.00 100%
2.8.2.1          მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 3,000.00 3,000.00 100%
2.8.2.1.14               სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ხარჯი 3,000.00
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