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Tavi I 

 

saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Sesrulebis 

maCveneblebi 

 
aTas larebSi 

 

დასახელება 

2011 წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა 

2011 წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა 

2011 წლის 

შესრულება 

შესრულება 

%-ში 

შემოსავლები 6,471,545.2 6,471,545.2 6,442,307.7 99.5% 

გადასახადები 5,775,000.0 5,775,000.0 5,801,989.3 100.5% 

გრანტები 306,545.2 306,545.2 223,096.7 72.8% 

სხვა შემოსავლები 390,000.0 390,000.0 417,221.7 107.0% 

ხარჯები 6,029,421.0 5,854,870.4 5,823,849.8 99.5% 

შრომის ანაზღაურება 1,020,552.0  1,013,012.2 1,012,474.1 99.9% 

საქონელი და მომსახურება 924,387.0  998,531.6 989,005.5 99.0% 

პროცენტი 284,620.3  282,703.7 282,699.6 100.0% 

სუბსიდიები 203,510.9  203,868.5 196,746.1 96.5% 

გრანტები 1,252,331.4 1,121,971.9 1,117,001.6 99.6% 

სოციალური უზრუნველყოფა 1,580,670.9  1,544,301.9 1,540,924.8 99.8% 

სხვა ხარჯები 763,348.5  690,480.7 684,998.2 99.2% 

საოპერაციო სალდო 442,124.2 616,674.8 618,457.8 100.3% 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 804,402.6 899,417.3 849,254.7 94.4% 

ზრდა 974,402.6  1,069,417.3 1,039,075.0 97.2% 

კლება 170,000.0 170,000.0 189,820.3 111.7% 

მთლიანი სალდო -362,278.4 -282,742.5 -230,796.9 81.6% 

ფინასური აქტივების ცვლილება 377,097.7 475,783.8 337,754.5 71.0% 

ზრდა 437,097.7 535,783.8 429,976.5 80.3% 

ვალუტა და დეპოზიტები 56,823.9 56,823.9 0.0 0.0% 

სესხები 217,418.0 218,428.9 169,445.5 77.6% 

აქციები და სხვა კაპიტალი 162,855.8 260,531.0 260,531.0 100.0% 

კლება 60,000.0 60,000.0 92,221.9 153.7% 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 22,719.4   

სესხები 60,000.0 60,000.0 69,412.0 115.7% 

აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 80.4   

სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 10.1   

ვალდებულებების ვცლილება 739,376.1 758,526.4 568,551.4 75.0% 

ზრდა 925,010.9 925,010.9 734,929.6 79.5% 

საგარეო 725,010.9 725,010.9 644,219.3 88.9% 

სესხები 647,576.1 647,576.1 566,784.5 87.5% 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 77,434.8 77,434.8 77,434.8 100.0% 

საშინაო 200,000.0 200,000.0 90,710.3 45.4% 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 200,000.0 200,000.0 90,710.3 45.4% 
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დასახელება 

2011 წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა 

2011 წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა 

2011 წლის 

შესრულება 

შესრულება 

%-ში 

კლება 185,634.8 166,484.5 166,378.2 99.9% 

საგარეო 112,384.0 111,159.0 111,158.6 100.0% 

სესხები 112,384.0  110,809.0 110,808.6 100.0% 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 350.0 350.0   

საშინაო 73,250.8 55,325.5 55,219.6 99.8% 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0  35,000.0 35,000.0 100.0% 

სესხები 0.0 1,070.0 1,070.0 100.0% 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 38,250.8 19,255.5 19,149.6 99.4% 

ბალანსი 0.0 0.0 0.0   

 
 

SeniSvna: valuta da depozitebis klebaSi gaTvaliswinebulia saangariSo periodSi wina wels gamouyenebeli 

sabiujeto saxsrebis dabruneba da saxazino samsaxuris angariSebze aRricxuli dasazustebeli saxsrebi. 

 

aTas larebSi 
 

დასახელება 

2011 წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა 

2011 წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა 

2011 წლის 

შესრულება 

შესრულება 

%-ში 

შემოსულობები 7,626,556.1 7,626,556.1 7,447,727.1 97.7% 

შემოსავლები 6,471,545.2 6,471,545.2 6,442,307.7 99.5% 

არაფინანსური აქტივების კლება 170,000.0 170,000.0 189,820.3 111.7% 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის 

გამოკლებით) 
60,000.0 60,000.0 80,669.5 134.4% 

ვალდებულებების ზრდა 925,010.9 925,010.9 734,929.6 79.5% 

გადასახდელები 7,569,732.2 7,569,732.2 7,459,279.5 98.5% 

ხარჯები 6,029,421.0 5,854,870.4 5,823,849.5 99.5% 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 974,402.6  1,069,417.3 1,039,075.0 97.2% 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის 

გამოკლებით) 
380,273.8 478,959.9 429,976.5 89.8% 

ვალდებულებების კლება 185,634.8 166,484.5 166,378.2 99.9% 

ნაშთის ცვლილება 56,823.9 56,823.9 -11,552.40 -20.3% 

 
 

SeniSvna: finansuri aqtivebis klebaSi (naSTis gamoklebiT) gaTvaliswinebulia saangariSo periodSi wina wels 

gamouyenebeli sabiujeto saxsrebis dabruneba da saxazino samsaxuris angariSebze aRricxuli dasazustebeli 

saxsrebi. 

 

Tavi II 

 

saqarTvelos 2011 wlis Semosavlebi, arafinansuri  

da finansuri aqtivebis kleba 
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2011 wlis ekonomikuri ganviTarebis tendenciebi 

 

1.1 ekonomikuri zrda 

 2011 wels msoflios TiTqmis yvela qveynis umTavresi mizani 

iyo msoflio ekonomikuri krizisis uaryofiT Sedegebis daZleva 

da  mdgradi ekonomikuri zrdis miRweva. am mxriv gamonaklisi arc 

saqarTvelo yofila, sadac gadaidga krizisidan gamosvlis 

xelisSemwyofi mniSvnelovani nabijebi. 

 Tu 2009 wels ekonomikuri recesia dafiqsirda, ukve 2010 

wels zrdam  6.3 procenti Seadgina, xolo 2011 wels wina welTan 

SedarebiT mSp 7.0 procentiT gaizarda da nominalur 

gamoxatulebaSi 24.2 mlrd lari Seadgina. 

 2011 wels mSp-s zrdaSi yvelaze mniSvnelovani wvlili 

Seitanes safinanso saqmianobis, vaWrobis, mrewvelobis, soflis 

meurneobis da mSeneblobis dargebma. am dargebma ganapirobes mSp-is 

3.7 procentiani zrda, rac mTliani Sida produqtis saerTo zrdis 

53.8 procents Seadgens. 

 2011 wels 2010 welTan SedarebiT warmoebis moculobis 

yvelaze meti zrda dafiqsirda safinanso saqmianobis, mrewvelobis, 

sastumroebi da restornebi, kavSirgabmulobis, vaWrobis da 

mSeneblobis dargebSi. am dargebSi Seqmnili damatebiTi Rirebuleba 

gaizarda:  safinanso saqmianobaSi 24.3 procentiT,  mrewvelobaSi 

11.6 procentiT, sastumroebi da restornebSi 8.4 procentiT, 

kavSirgabmulobaSi 8.0 procentiT, vaWrobaSi 7.4 da mSeneblobaSi 

7.3 procentiT 

calkeul dargSi Seqmnili damatebuli 
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Rirebulebis zrdis tempi 

cxrili N1 

dasaxeleba  
2009 weli 2010 weli 2011 weli 

realuri zrdis tempi (%) 

soflis meurneoba, nadiroba da 

satyeo meurneoba; TevzWera, 

meTevzeoba 

-6.8 -4.8 5.5 

samTomopovebiTi mrewveloba 9.4 4.6 -6.5 

gadamamuSavebeli mrewveloba -8.5 20.2 14.3 

eleqtroenergiis, airisa da wylis 

warmoeba da ganawileba 
6.2 2 8.9 

produqciis gadamuSaveba 

Sinameurneobebis mier 
-1.8 -4.6 5.3 

mSenebloba -3.1 6.5 7.3 

vaWroba; avtomobilebis, 

sayofacxovrebo nawarmisa da piradi 

moxmarebis sagnebis remonti 

-16.3 14.1 7.4 

sastumroebi da restornebi -4.4 13.1 8.4 

transporti 0.5 13 5.1 

kavSirgabmuloba -3.4 10.4 8 

safinanso saqmianoba 1.5 14.7 24.3 

operaciebi uZravi qonebiT, ijara da 

momxmareblisaTvis momsaxurebis 

gaweva 

-4.1 10.1 6 

sakuTari sacxovrisis gamoyenebis 

pirobiTi renta 
2.8 2.6 2.9 

saxelmwifo mmarTveloba 1.2 0.8 3.3 

ganaTleba 4.7 3.1 2.7 

janmrTelobis dacva da socialuri 

daxmareba 
8.7 2.9 1.3 

komunaluri, socialuri da 

personaluri momsaxurebis gaweva 
-13 11.6 6.9 

Sinamosamsaxuris saqmianoba da 

Sinameurneobebis saqmianoba, 

dakavSirebuli saqonlisa da 

momsaxurebis warmoebasTan sakuTari 

moxmarebisaTvis 

2.7 9.5 15.3 

finansuri Suamavlobis momsaxurebis 

arapirdapiri Sefaseba 
-1 9.6 20.5 
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mTliani Sida produqtis struqtura 

damatebuli Rirebulebis mixedviT 

cxrili N2 

(procenti jamis mimarT) 

dasaxeleba 
2009 

weli 

2010 

weli 

2011 

weli 

soflis meurneoba, nadiroba da satyeo meurneoba; 

TevzWera, meTevzeoba 
8.1 7.3 8 

mrewveloba 10.4 11.4 12.1 

produqciis gadamuSaveba Sinameurneobebis mier 2.9 2.6 2.7 

mSenebloba 5.6 5.3 5.3 

vaWroba 13 14.6 14.9 

sastumroebi da restornebi 1.9 2 2 

transporti 6.3 6.8 6.5 

kavSirgabmuloba 3.4 3.2 2.6 

safinanso saqmianoba 2.5 2.3 2.2 

operaciebi uZravi qonebiT,,  
3.5 4.3 4.4 

kvlevebi komerciuli saqminaoba 

saxelmwifo mmarTveloba 13.7 11.3 10.1 

ganaTleba 4.2 4.2 3.8 

janmrTelobis dacva da socialuri daxmareba 5.7 5.8 5.3 

sxva dargebi 6.8 5.7 6.2 

wminda arapirdapiri gadasaxadebi  11.9 13.2 13.9 

mTliani Sida produqti 100.0 100.0 100.0 

 

1.2 fasebi da inflacia 

 2011 wels, wliurma inflaciam (gasuli wlis dekemberTan 

SedarebiT) 2.0 procenti, xolo saSualo wliurma inflaciam 8.5 

procenti Seadgina. 

 2011 wlis inflaciaze mniSvnelovani gavlena samomxmareblo 

kalaTis xuTma sasaqonlo jgufma moaxdina. samomxmareblo fasebi 

transportma         1.4%-iT, sursaTma da ualkoholo sasmelebma 

0.9%-iT da sacxovrebeli saxli, wyali, eleqtroenergia 0.5%-iT 
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gazarda, xolo kavSirgabmulobam da tansacmeli da fexsacmeli 

fasebis saerTo done Sesabamisad 0.3%-iT da 0.2%-iT Seamcires. 

nax.1 samomxmareblo da mwarmoebelTa fasebis dinamika 2011 wels 

(cvlileba wina wlis Sesabamis TvesTan) 

 

 2011 wlis dekemberSi 2010 wlis dekemberTan SedarebiT 

samrewvelo produqciis mwarmoebelTa fasebi 7.5 procentiT 

gaizarda. mrewvelobis calkeuli sferoebis mixedvT fasebis 

cvlileba mniSvnelovnad gansxvavdeba erTmaneTisagan. 

samTomompovebel mrewvelobaSi fasebis done 27.2 procentiT, 

gadamamuSavebel mrewvelobaSi 2.4 procentiT, xolo 

eleqtroenergiis, airis da wylis warmoebasa da ganawilebis 

sferoSi fasebi 12.3 procentiT gaizarda. 

 

1.3 valutis kursi 

 2011 wlis manZilze laris gacvliTi kursi aSS dolaris 

mimarT umniSvnelo ryevebiT xasiaTdeboda. 2011 wlis bolos laris 

saSualo Tviuri kursi 5.8 procentiT gamyarda da 1.66 lari/aSS 
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dolari Seadgina. laris saSualo wliuri kursi ki 5.4 procentiT 

gamyarda da 1.69 lari/aSS dolaris doneze dafiqsirda. 

 2011 wlis bolos laris kursi evros mimarT 6.0 procentiT 

gamyarda da 2.19 lari/evro doneze dafiqsirda. xolo rac Seexeba 

laris saSualo wliur kurss 0.7 procentiT gamyarda da 2.35 

lari/evro Seadgina. 

 

 

 

nax. 2  laris saSualo Tviuri nominaluri savaluto kursis 

indeqsis dinamika 2011 wels (2010 wlis dekemberi=100) 

 

 1.4 monetaruli maCveneblebi 

erovnuli bankis monacemebiT 2011 wels wina welTan  

SedarebiT sarezervo fulis masa 39.4 procentiT gaizarda da 2 

901.0 mln lari Seadgina. M3 farTo fulis agregatis 17.2 

procentian zrdas hqonda adgili da 7 355.6 mln laris 
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eqvivalenti Seadgina, agreTve M2 fulis masa 29.5 procentiT 

gaizarda da 3 547.2 mln laris doneze dafiqsirda. 

 

inflacia,  M2 da M3 fulis indeqsebis dinamika 2011 wels 

 (procentuli cvlileba wina wlis Sesabamis TvesTan) 

 

 2011 wels  depozitebi erovnul valutaSi 54.4 procentiT, 

xolo depozitebi ucxour valutaSi 7.7 procentiT gaizarda. 2011 

wlis ganmavlobaSi icvleboda fulis multiplikatoric, 2011 

wlis dekemberSi 2010 wlis dekemberTan SedarebiT M3-s 

multiplikatori 0.48 punqtiT Semcirda da 2.54 dafiqsirda, 

xolo M2-s multiplikatori 0.09 punqtiT Semcirda  da  1.22 

Seadgina. 

 dolarizaciis koeficienti amave periodisTvis, 2010 wlis 

dekemberTan SedarebiT 7.8 procentuli punqtiT Semcirda 64.4 

procents gautolda. 
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 2011 wels wina welTan SedarebiT saSualo wliuri 

saprocento ganakveTi sesxebze erovnul valutaSi 0.3 procentuli 

punqtiT Semcirda da 22.2 procents gautolda, xolo ucxour 

valutaSi 2.2 procentuli punqtiT Semcirda da 15.5 procents 

gautolda. zrdis tendencia dafiqsirda depozitebSi, rogorc 

erovnul, ise ucxour valutaSi. ase magaliTad, am periodSi 

saSualo  saprocento ganakveTi depozitebze erovnul valutaSi 

1.6 procentuli punqtiT, xolo ucxour valutaSi 0.3 

procentuli punqtiT gaizarda da Sesabamisad 11.7 da 8.2 procenti 

Seadgina. 

 

1.5 sagareo seqtori 

 2011 wels  sagareo savaWro brunva, wina welTan SedarebiT 

35.5 procentiT gaizarda da 9 247 mln dolari Seadgina, aqedan 

eqsporti 2 189 mln dolari iyo, xolo importi − 7 058 mln 

dolari, rac, Sesabamisad, 39.0 procentiT  da 34.5 procentiT 

aRemateba wina wlis analogiur maCveneblebs. 

 saqonelbrunvis mixedviT saqarTvelos umsxviles partnior 

qveynebs Soris pirveli adgili TurqeTs ukavia, romlis wili 2011 

wlis  monacemebiT, mTliani saqonelbrunvis 16.2 procents 

Seadgens. mas mosdevs azerbaijani 11.2 procentiT, ukraina 9.2 

procentiT da aS. 

 eqsportSi pirvel adgilze 19.5 procentiT azerbaijania, 

meoreze −  10.4 procentiT TurqeTi, mesameze −  10.2 procentiT 

somxeTi da aS.  importSi pirveli adgili 18.0 procentiT 

TurqeTs uWiravs, Semdeg modian 10.0 procentiT ukraina,  8.7 

procentiT azerbaijani, 7.4 procentiT CineTi da aS. 
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 sasaqonlo jgufebis mixedviT eqsportSi pirvel adgilze 

msubuqi avtomobilebia 20.6 procentiT, Semdeg modis: 

feroSenadnobebi 11.6 procentiT, azotovani sasuqebi 6.6 

procentiT, kakali sxva 5.9 procentiT, Savi liTonebis jarTi 5.3 

procentiT da aS. 

 importis sasaqonlo struqturaSi pirvel adgilze navTobi 

da navTobproduqtebia mTlian importSi 12.9 procentuli wiliT. 

Semdeg modis: msubuqi avtomobilebi 7.2 procentiT, navTobis 

airebi da airisebri naxSirwyalbadebi 3.4 procentiT da aS.  

 

2.1. saqarTvelos 2011 wlis naerTi biujetis Semosulobebi 

(valdebulebebis zrdis gareSe) 

2011 wels ekonomikurma ganviTarebam mniSvnelovani gavlena 

iqonia naerTi biujetis Semosulobebis zrdaze.  

Semosavlebis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 6 970.3 

mln lari, rac saprognozo maCveneblis (6 961.5 mln lari) 

100.1%-ia. Semosavlebis saerTo moculoba gasul welTan SedarebiT 

18.8%-iT gaizarda. Semosavlebis moculobam mTliani Sida 

produqtis 28.8% Seadgina.  

gadasaxadebis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 6 134.8 mln 

lari, rac saprognozo maCveneblis (6 090.0 mln lari) 100.7%-ia. 

gadasaxadebis saerTo moculoba gasul welTan SedarebiT 26.0%-iT 

gaizarda, xolo misi wili Semosavlebis 88.0% Seadgens. 

gadasaxadebis moculobam mTliani Sida produqtis 25.3% Seadgina.  

 

saqarTvelos 2011 wlis naerTi biujetis Semosulobebi 

mln lari 



12 

 

d a s a x e l e b a 
saprognozo 

maCvenebeli 
faqti 

%-lad 

saprognozo 

maCvenebelTan 

%-lad 

wina 

welTan 

%-

lad 

mSp-

sTan 

sul Semosulobebi 

(valdebulebebis zrdis 

gareSe) 

7,261.5 7,326.0 100.9% 119.1% 30.2% 

Semosulobebi 6,961.5 6,970.3 100.1% 118.8% 28.8% 

gadasaxadebi 6,090.0 6,134.8 100.7% 126.0% 25.3% 

saSemosavlo gadasaxadebi 1,513.0 1,551.0 102.5% 129.0% 6.4% 

mogebis gadasaxadi 835.0 832.2 99.7% 144.5% 3.4% 

damatebiTi Rirebulebis 

gadasaxadi 
2,786.0 2,784.3 99.9% 126.4% 11.5% 

aqcizi 621.0 615.2 99.1% 109.7% 2.5% 

importis gadasaxadi 92.0 93.2 101.3% 132.4% 0.4% 

qonebis gadasaxadi 204.0 220.4 108.0% 114.9% 0.9% 

sxva gadasaxadi 39.0 38.4 98.4% 60.5% 0.2% 

grantebi 306.5 223.7 73.0% 47.4% 0.9% 

sxva Semosavlebi 565.0 611.8 108.3% 116.3% 2.5% 

arafinansuri aqtivebis 

kleba 
240.0 283.8 118.3% 129.1% 1.2% 

finansuri aqtivebis kleba 60.0 71.9 119.9% 108.6% 0.3% 

gadasaxadebis ufro srulyofili analizis mizniT, saWiroa 

ganxilul iqnas calkeuli gadasaxadis mobilizebaSi arsebuli 

mdgomareoba. grafikze mocemulia naerTi biujetis gadasaxadebis 

struqtura, rac naTel suraTs iZleva gadasaxadebSi calkeuli 

gadasaxadis wilis Sesaxeb. 

 

gadasaxadebis wili naerTi biujetis sagadasaxado SemosavlebSi 
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saSemosavlo gadasaxadis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna       

1 551.0 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (1 513.0 mln lari) 

102.5%-ia. mSp-s mimarT misi wili 6.4%-ia. mobilizebuli Tanxebi 

wina welTan SedarebiT 29.0%-iT gaizarda. gadasaxadebSi 

saSemosavlo gadasaxadis wili 25.3%-s Seadgens.  

mogebis gadasaxadis saxiT mobilizebul iqna 832.2 mln lari, 

rac saprognozo maCveneblis (835.0 mln lari) 99.7%-ia. 

mobilizebuli Tanxebi wina welTan SedarebiT 44.5%-iT gaizarda. 

mSp-s mimarT misi wili 3.4%-ia. gadasaxadebSi mogebis gadasaxadis 

wili 13.6%-ia.                

                                

naerTi biujetis Semosavali saSemosavlo da mogebis gadasaxadidan 

საშემოსავლო 

გადასახადი 
25.3% 

მოგების 

გადასახადი 
13.6% 

დღგ 45.4% 

აქციზი 
10,0% 

იმპორტის 

გადასახადი 1.5% 

ქონების 

გადასახადი 3.6% 
სხვა 

გადასახადები  
0.6% 
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damatebuli Rirebulebis gadasaxadis saxiT 2011 wels 

mobilizebul iqna 2 784.3 mln lari, rac saprognozo maCvenebelis                      

(2 786.0 mln lari) 99.9%-ia. mobilizebuli Tanxebi wina welTan 

SedarebiT 26.4%-iT gaizarda. mSp-s mimarT misi wili 11.5%-ia. 

gadasaxadebSi damatebuli Rirebulebis gadasaxadis wili 45.4%-s 

Seadgens.  

aqcizis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 615.2 mln lari, 

rac saprognozo maCveneblis (621.0 mln lari) 99.1%-ia. 

mobilizebuli Tanxebi wina welTan SedarebiT 9.7%-iT gaizarda. 

mSp-is mimarT misi wili 2.5%-ia. gadasaxadebSi aqcizis wili 

10.0%-s Seadgens. 

 

naerTi biujetis Semosavali damatebiTi Rirebulebis 

gadasaxadidan da aqcizidan 
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importis gadasaxadis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 93.2 

mln lari, rac saprognozo maCveneblis (92.0 mln lari) 101.3%-ia. 

mSp-is mimarT misi wili 0.4%-ia. gadasaxadebSi importis 

gadasaxadis wili 1.5%-s Seadgens. 

 

 

 

 

 

 

naerTi biujetis Semosavali importis gadasaxadidan 
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qonebis gadasaxadis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 220.4 

mln lari, rac saprognozo maCveneblis (204.0 mln lari) 108.0%-

ia. mobilizebuli Tanxebi wina welTan SedarebiT 14.9%-iT 

gaizarda. mSp-is mimarT misi wili 0.9%-ia. gadasaxadebSi qonebis 

gadasaxadis  wili 3.6%-s Seadgens.  

sxva gadasaxadis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 38.4 mln 

lari, rac saprognozo maCveneblis (39.0 mln lari) 98.4%-ia. mSp-

is mimarT misi wili 0.2%-ia. gadasaxadebSi sxva gadasaxadis  wili 

0.6%-s Seadgens. 

grantebis saxiT mobilizebulia 223.7 mln lari, saprognozo 

maCveneblis (306.5 mln lari) 73.0%. mSp-s mimarT misi wili 0.9%-

ia.  

sxva Semosavlebis  saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 611.8 

mln lari, rac saprognozo maCveneblis (565.0 mln lari) 108.3%-ia. 

mSp-s mimarT misi wili 2.5%-ia. sxva Semosavlebis wili 

SemosavlebSi 8.8%-s Seadgens. 
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arafinansuri aqtivebis realizaciidan mobilizebul iqna 283.8 

mln lari, rac saprognozo maCveneblis (240.0 mln lari) 118.3%-ia. 

mSp-s mimarT misi wili 1.2%-ia.  

 

finansuri  aqtivebis  klebidan  mobilizebul iqna 71.9 mln 

lari, rac  saprognozo maCveneblis (60.0 mln lari) 119.9%-ia. 

mSp-s mimarT misi wili 0.3%-ia.  

 

2.2. saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Semosulobebi 

(valdebulebebis zrdis gareSe) 

2011 wlis saxelmwifo biujetis Semosulobebis 

(valdebulebebis zrdis gareSe) Sesrulebis maCveneblebi calkeuli 

kategoriebis mixedviT Semdegnairad gamoiyureba. 

Semosavlebis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 6 442.3 mln 

lari, rac saprognozo maCveneblis (6 471.5 mln lari) 99.5%-ia. 

Semosavlebis saerTo moculoba gasul welTan SedarebiT 18.8%-iT 

gaizarda.  Semosavlebis moculobam mTliani Sida produqtis 26.6% 

Seadgina.  

gadasaxadebis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 5 802.0 mln 

lari, rac saprognozo maCveneblis (5 775.0 mln lari) 100.5%-ia. 

gasul welTan SedarebiT gadasaxadebis moculoba 26.3%-iT 

gaizarda, mSp-s mimarT misi wili 23.9%-ia. maT Soris: 

 

 

 

saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis  Semosulobebi    
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mln lari 

d a s a x e l e b a 
saprognozo 

maCvenebeli 
faqti 

%-lad 

saprognozo 

maCvenebelTan 

%-lad 

wina 

welTan 

%-lad 

mSp-sTan 

sul Semosulobebi 

(valdebulebebis zrdis gareSe) 
6,701.5 6,701.6 100.0% 118.9% 27.7% 

Semosulobebi 6,471.5 6,442.3 99.5% 118.8% 26.6% 

gadasaxadebi 5,775.0 5,802.0 100.5% 126.3% 23.9% 

saSemosavlo gadasaxadebi 1,402.0 1,439.5 102.7% 128.6% 5.9% 

mogebis gadasaxadi 835.0 832.2 99.7% 144.5% 3.4% 

damatebiTi Rirebulebis 

gadasaxadi 
2,786.0 2,784.3 99.9% 126.4% 11.5% 

aqcizi 621.0 615.2 99.1% 109.7% 2.5% 

importis gadasaxadi 92.0 93.2 101.3% 132.4% 0.4% 

sxva gadasaxadi 39.0 37.6 96.4% 59.6% 0.2% 

grantebi 306.5 223.1 72.8% 47.3% 0.9% 

sxva Semosavlebi 390.0 417.2 107.0% 116.6% 1.7% 

arafinansuri aqtivebis kleba 170.0 189.8 111.7% 129.3% 0.8% 

finansuri aqtivebis kleba 60.0 69.5 115.8% 105.5% 0.3% 

 

 

saSemosavlo gadasaxadis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 1 

439.5 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (1 402.0 mln lari) 

102.7%-ia. mSp-s mimarT misi wili 5.9%-ia.  

mogebis gadasaxadis saxiT mobilizebul iqna 832.2 mln lari, 

rac saprognozo maCveneblis (835.0 mln lari) 99.7%-ia. 

mobilizebuli Tanxebi wina welTan SedarebiT 44.5%-iT gaizarda. 

mSp-s mimarT misi wili 3.4%-ia. 

damatebuli Rirebulebis gadasaxadis saxiT 2011 wels 

mobilizebul iqna 2 784.3 mln lari, rac saprognozo maCvenebelis 

(2 786.0 mln lari) 99.9%-ia. mobilizebuli Tanxebi wina welTan 

SedarebiT    26.4%-iT gaizarda. mSp-s mimarT misi wili 11.5%-ia.  
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aqcizis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 615.2 mln lari, 

rac saprognozo maCveneblis (621.0 mln lari) 99.1%-ia. 

mobilizebuli Tanxebi wina welTan SedarebiT 9.7%-iT gaizarda. 

mSp-is mimarT misi wili 2.5%-ia.  

importis gadasaxadis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 93.2 

mln lari, rac saprognozo maCveneblis (92.0 mln lari) 101.3%-ia. 

mSp-is mimarT misi wili 0.4%-ia.  

sxva gadasaxadis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 37.6 mln 

lari, rac saprognozo maCveneblis (39.0 mln lari) 96.4%-ia. mSp-

is mimarT misi wili 0.2%-ia.  

grantebis saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 223.1 mln 

lari, rac saprognozo maCveneblis (306.5 mln lari) 72.8%-ia. mSp-

is mimarT misi wili 0.9%-ia. 

sxva  Semosavlebis  saxiT 2011 wels mobilizebul iqna 417.2 

mln lari, rac saprognozo  maCveneblis (390.0 mln lari) 107.0%-

ia. mSp-s mimarT misi wili 1.7%-ia. maT Soris. 

 

2011 wlis saxelmwifo biujetis grantebi 

 

2011 wlis ganmavlobaSi saxelmwifo biujetSi misaRebi 

grantebi ganisazRvra 306 545.2 aTasi lariT, (biujetis 

mxardamWeri, xarjebze mibmuli sainvesticio da sxva grantebi). 

sul 2011 wlis ganmavlobaSi grantis saxiT faqtiurad miRebuli 

da biujetis SemosulobebSi asaxulia 223 096.7 aTasi lari, 

wliuri dazustebuli gegmis 72.8 %, maT Soris: biujetis 

mxardamWeri granti _ 23 592.5 aTasi lari, xarjebze mibmuli 

(sainvesticio da sxva) grantebi _ 199 504.2 aTasi lari.  
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2011 wlis ganmavlobaSi biujetis SemosulobebSi asaxulia 

Semdegi grantebi: 

- biujetis mxardamWeri (xarjebze miubmeli) grantebi:  

 evrokavSiris mier dafinansebuli “sisxlis samarTlis 

sistemis reformis mxardaWeris” programis farglebSi gamoyofili 

mesame sagranto tranSi 5.0 mln evros odenobiT, romelmac 

konvertaciis Semdeg Seadgina 12 066.7 aTasi lari; 

 evrokavSiris mier dafinansebuli “devnilTa samoqmedo gegmis 

mxardaWera: 2009 weli, nawili III”” programis farglebSi 

gamoyofili sagranto tranSi 5.0 mln evros odenobiT, romelmac 

konvertaciis Semdeg Seadgina 11 525.8 aTasi lari; 

 

- xarjebze mibmuli grantebi: sul 199 504.2  aTasi lari, maT 

Soris: 

 msoflio bankis grantebi – 8 480.0 aTasi lari; 

 global fondis granti _ 16 072.3 aTasi lari; 

 USAID- s grantebi _ 26 430.5 aTasi lari; 

 aSS-s granti (aTaswleulis gamowvevis SeTanxmeba) _ 111 139.0 

aTasi lari; 

 germaniis grantebi _ 11 511.8 aTasi lari; 

 soflis meurneobis ganviTarebis saerTaSoriso fondis (IFAD) 

granti _ 690.3 aTasi lari; 

 sxva grantebi (UNDP,GTZ,CPAF) – 3 658.9 aTasi lari; 

 xazinis angariSze aRricxuli reestris grantebi _ 15 425.1 aTasi 

lari. 

 safrangeTis granti _ 363.4 aTasi lari; 
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 EBRD- s granti _ 4 663.8 aTasi lari; 

 vrokomisiis granti _ 1 069.1 aTasi lari. 

 

 

 

saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis sxva 

Semosavlebis Sesrulebis maCveneblebi 

                                                                                           

mln lari 

d a s a x e l e b a 
saprognoze 

maCvenebeli 
faqti 

%-lad 

saprognozo 

maCvenebelTan 

sxva Semosavlebi 390.0 417.2 107.0% 

Semosavlebi sakuTrebidaN 161.0 164.7 102.3% 

procentebi 16.5 19.4 117.4% 

dividendebi 34.0 34.3 100.8% 

saxelmwifo wilobrivi monawileobidan 

moqmedi sawarmoebis mogebidan miRebuli 

dividendebi 

10.0 10.3 102.7% 

Semosavali erovnuli bankis mogebidan 24.0 24.0 100.0% 

renta 110.5 111.1 100.5% 

Sargeblobis licenziis gacemis safasuriT 

miRebuli Semosavlebi  
110.5 110.7 100.2% 

sxva 0.0 0.4 0.0% 

saqonlisa da momsaxurebis realizacia 47.6 62.3 131.0% 

administraciuli mosakreblebi da 

gadasaxdelebi 
40.9 55.1 135.0% 

salicenzio mosakrebeli 0.4 0.6 162.2% 

sanebarTvo mosakrebeli 16.0 28.6 178.9% 

saxelmwifo sertifikatis mosakrebeli 0.1 0.1 116.0% 

saregistracio mosakrebeli 1.1 1.1 99.5% 

saxelmwifo saeqspertizo mosakrebeli 0.01 0.01 116.6% 

saxelmwifo baJi 19.5 20.5 105.4% 

sakonsulo mosakrebeli 1.8 2.0 109.7% 

samxedro savaldebulo samsaxuris 

gadavadebis mosakrebeli 
1.0 1.1 107.1% 

sxva araklasificirebuli mosakrebeli 1.0 1.1 111.7% 

arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 
6.7 7.2 106.9% 
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d a s a x e l e b a 
saprognoze 

maCvenebeli 
faqti 

%-lad 

saprognozo 

maCvenebelTan 

Semosavali saqonlis realizaciidan 4.2 4.2 98.9% 

Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 2.5 3.0 120.5% 

sxva Semosavlebi arasabazro wesiT 

gayiduli saqonlidan da realizaciidan 
  0.3 0.0% 

sanqciebi (jarimebi da sauravebi) 113.0 121.3 107.4% 

nebayoflobiTi transferi, grantebis garda 1.7 2.0 120.2% 

Sereuli da sxva araklasificirebuli 

Semosavlebi 
66.8 66.9 100.1% 

 

 

saangariSo periodSi sxva Semosavlebis mobilizaciis 

mdgomareoba calkeuli saxeebis mixedviT Semdegia: 

sakuTrebidan miRebuli Semosavlebis saxiT mobilizebulia 

164.7 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (161.0 mln lari) 

102.3%-ia. aqedan,  

- procentebi _ 19.4 mln lari, rac saprognozo maCveneblis 

(16.5 mln lari) 117.4%-ia.  

- dividendebi _ 34.3 mln lari, rac saprognozo maCveneblis 

(34.0 mln lari) 100.8%-ia.  

- renta _ 111.1 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (110.5 

mln lari) 100.5%-ia. 

saqonlisa da momsaxurebis realizaciidan mobilizebulia 

62.3 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (47.6 mln lari) 

131.0%-ia. aqedan, 

- administraciuli mosakreblebisa da gadasaxdelebis saxiT 

_ 55.1 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (40.9 mln lari) 

135.0%-ia, maT Soris: 
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- salicenzio mosakrebeli _ 0.6 mln lari, rac saprognozo 

maCveneblis (0.4 mln lari) 162.2%-ia; 

- sanebarTvo mosakrebeli _ 28.6 mln lari, rac saprognozo 

maCveneblis (16.0 mln lari) 178.9%-ia;  

- saregistracio mosakrebeli _ 1.1 mln lari, rac 

saprognozo maCveneblis (1.09 mln lari) 99.5%-ia; 

- saxelmwifo baJi _ 20.5 mln lari, rac saprognozo 

maCveneblis  (19.5 mln lari) 105.4%-ia; 

- sakonsulo mosakrebeli _ 2.0 mln lari, rac saprognozo 

maCveneblis (1.8 mln lari) 109.7%-ia; 

- samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis mosakrebeli 

_ 1.1 mln lari,  rac saprognozo maCveneblis (1.0 mln lari) 

107.1%-ia. 

- arasabazro wesiT gayiduli saqonlisa da momsaxurebidan _ 

7.2 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (6.7 mln lari) 

106.9%-ia, maT Soris: 

- saqonlis realizaciidan _ 4.2 mln lari, rac saprognozo 

maCveneblis (4.2 mln lari) 98.9%-ia; 

- momsaxurebis gawevidan _ 3.0 mln lari, rac saprognozo 

maCveneblis (2.5 mln lari) 120.5%-ia; 

sanqciebis (jarimebi da sauravebi) saxiT mobilizebulia 121.3 

mln lari, rac saprognozo maCveneblis (113.0 mln lari) 107.4%-

ia. 
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nebayoflobiTi transferebidan, grantebis garda, 

mobilizebulia 2.0 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (1.7 

mln lari) 120.2%-ia. 

Sereuli da sxva araklasificirebuli Semosavlebis saxiT 

mobilizebulia 66.9 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (66.8 

mln lari) 100.1%-ia. 

arafinansuri aqtivebis realizaciidan mobilizebul iqna 

189.8 mln lari, rac saprognozo maCveneblis (170.0 mln lari) 

111.7%-ia. mSp-s mimarT misi wili 0.8%-ia.  

finansuri  aqtivebis  klebidan  (valuta da depozitebis 

gareSe) mobilizebul iqna 69.5 mln lari, rac  saprognozo 

maCveneblis (60.0 mln lari) 115.8%-ia. mSp-s mimarT misi wili 

0.3%-ia.  

garda amisa, saqarTvelos finansTa saministros saxazino 

samsaxuris angariSebze aRricxulia 11 167.1 aTasi lari, saidanac 

10 782.2 aTasi lari warmoadgens wina wlebis gamouyenebeli 

sabiujeto saxsrebis dabrunebas, xolo 348.4 aTasi lari – 

gaurkveveli Tanxebi, romlebic dazustebis Semdgom miimarTeba 

daniSnulebisamebr. 

 

 

 

 

 

 

Tavi III 

saxelmwifo biujetis asignebebi 
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2011 wlis ganmavlobaSi samjer iqna Setanili cvlileba 

`saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanonSi. jamSi saxelmwifo biujetis asignebebi 

Tavdapirvel biujetTan SedarebiT gaizarda 462 640.8 aTasi 

lariT da ganisazRvra 7 569 732.2 aTasi lariT. saangariSo 

periodis sakaso Sesrulebam Seadgina 7 459 279.5 aTasi lari, rac 

gegmiuri maCveneblis 98.5 %-ia.  
  

saqarTvelos 2010-2011 wlebis saxelmwifo biujetebis 

gegmiuri da sakaso maCveneblebi 
 (aTas larebSi)  

 
 
 
 
 

saxelmwifo biujetis xarjebi 

`saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoniT saxelmwifo biujetis xarjebi ganisazRvra 6 

029 421.0 aTasi lariT. saangariSo periodSi xarjebis 

dazustebulma asignebebma Seadgina 5 854 870.4 aTasi lari, rac 

biujetiT damtkicebuli Sesabamisi maCveneblis 97.1%-ia, xolo 

gaweulma sakaso xarjma Seadgina 5 823 849.8 aTasi lari, rac 

gegmiuri maCveneblis 99.5%-ia.  

  

 

 

saxelmwifo biujetis arafinansuri aqtivebis zrda 

 7 085 226,5   6 972 105,8   7 569 732,2   7 459 279,5  

 -

 2 000 000,0

 4 000 000,0

 6 000 000,0

 8 000 000,0

 10 000 000,0

2010 wlis gegma 2010 wlis

Sesruleba

2011 wlis gegma 2011 wlis Sesruleba
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`saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoniT saxelmwifo biujetis arafinansuri aqtivebis 

zrda ganisazRvra 974 402.6 aTasi lariT. arafinansuri aqtivebis 

zrdis dazustebulma asignebebma Seadgina       1 069 417.3 aTasi 

lari, rac biujetiT damtkicebuli Sesabamisi maCveneblis 109.8%-

ia, xolo sakaso Sesrulebam Seadgina 1 039 075.0 aTasi lari, rac 

gegmiuri maCveneblis 97.2%-ia. 
 

                  2011 wlis asignebebis struqtura  
                                                         (sakaso Sesruleba) 

 
 

saxelmwifo biujetis finansuri aqtivebis zrda 

`saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoniT saxelmwifo biujetis finansuri aqtivebis 

zrda (valuta da depozitebis gareSe) ganisazRvra 380 273.8 aTasi 

lariT. finansuri aqtivebis zrdis dazustebulma asignebebma 

Seadgina 478 959.9 aTasi lari, rac biujetiT damtkicebuli 

Sesabamisi maCveneblis 126.0%-ia, xolo sakaso Sesrulebam Seadgina 

429 976.5 aTasi lari, rac gegmiuri maCveneblis 89.8%-ia.  
 

saxelmwifo biujetis valdebulebebis kleba 

`saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanoniT saxelmwifo biujetis valdebulebebis kleba 

ganisazRvra 185 634.8 aTasi lariT. valdebulebebis klebis 

dazustebulma asignebebma Seadgina 166 484.5 aTasi lari, rac 

biujetiT damtkicebuli Sesabamisi maCveneblis 89.7%-ia, xolo 

sakaso Sesrulebam Seadgina 166 378.2 aTasi lari, rac gegmiuri 

maCveneblis 99.9%-ia. 

xarjebi 

78,1% 

arafinansuri 

aqtivebis zrda 

13,9% finansuri 

aqtivebis zrda 

5,8% 

valdebulebis 

kleba 

2,2% 
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saangariSo periodSi mxarjavi dawesebulebebis mier 

gatarebul iqna Semdegi mniSvnelovani RonisZiebebi: 

 2011 wlis 1 seqtembridan ganxorcielda pensiebis zogierTi 

kategoriis zrda 20 lariT da asakis safuZvelze daniSnuli da 

mkveTrad gamoxatuli SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

saxelmwifo pensia ganisazRvra 100 lariT. saxelmwifos mier 

nakisri valdebulebebis dafinansebis mizniT ganxorcielda 

„saxelmwifo pensiis Sesaxeb“ da „saxelmwifo kompensaciisa da 

saxelmwifo akademiuri stipendiis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonebiT 

gaTvaliswinebul beneficiarTa uzrunvelyofa saxelmwifo 

pensiebiT, saxelmwifo kompensaciebiTa da saxelmwifo akademiuri 

stipendiebiT. aseve gaica saojaxo daxmarebebi da sayofacxovrebo 

subsidiebi  sul am mizniT saangariSo periodSi gadaricxul iqna 

973.3 mln lari; 

 saqarTvelos prezidentis da mTavrobis iniciativiT 

mosaxleobisaTvis inflaciis wnexis Semsubuqebis mizniT miRebul 

iqna gadawyvetileba  mosaxleobis eleqtroenergiis (20 laris 

odenobiT) da sursaTis (30 laris odenobiT) vauCerebiT 

uzrunvelyofaze. saangariSo periodSi aRniSnuli vauCerebiT 

uzrunvelyofili iqna 1.3 milionamde ojaxi, razedac gadaricxul 

iqna 60.7 mln lari; 

 socialuri daxmarebebis programis farglebSi qveynis 

maStabiT ganxorcielda socialurad daucveli ojaxebis monacemTa 

erTian bazaSi registrirebuli Rataki da umweo mdgomareobaSi 

myofi ojaxebisTvis socialuri daxmarebisa da bavSvTa 

instituciebidan biologiur ojaxebSi dabrunebasTan 

dakavSirebuli reintegraciis Semweobis gacema. sul am mizniT 

saxelmwifo biujetidan mimarTuli iqna 214.0 mln lari; 

 qveynis masStabiT saqarTvelos moqalaqeebisaTvis samedicino 

dazRvevis finansuri xelmisawvdomobis mizniT, saangariSo 

periodSi miimarTa 121.2 mln lari; 

 saqarTvelos Tavdacvis, saqarTvelos Sinagan saqmeTa da 

saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli 

daxmarebis sakiTxTa saministroebis mier dafinansebul iqna 

mosamsaxureTa sadazRvevo premiebi;  

 saangariSo periodSi saqarTvelos masStabiT ganxorcielda 

devnilTa 14 kompaqturi gansaxlebis obieqtis sakuTrebaSi 

gadacemis procesi iq faqtiurad mcxovreb da damisamarTebul 1324 
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devnilze, agreTve iZulebiT gadaadgilebul pirTa-devnilTa 

ojaxebisaTvis regionebSi SeZenil iqna 46 sacxovrebeli saxli, 

sruli sareabilitacio samuSaoebi Cautarda 16 obieqts, xolo 

ors – nawilobrivad. amasTan, municipaluri ganviTarebis fondis 

mier iZulebiT gadaadgilebul pirTa kompaqturi dasaxlebebSi 

SekeTda 286 korpusi (7241 bina), aSenda q. baTumSi 22 axali 

saxli (608 bina), q. foTSi - 32 axali korpusi da q. wyaltuboSi 

- 10 axali korpusi. 

 dafinansda ruseTis samxedro agresiis Sedegad 

dazaralebuli da organizebulad gansaxlebuli ojaxebis 

faqtobrivad moxmarebuli bunebrivi airis safasuri, agreTve 

kompaqturad Casaxlebuli devnilebis komunaluri xarjebi. 

 zogadsaganmanaTleblo skolebSi inglisuri enis swavlebis 

gaZlierebis mizniT programis `iswavle da aswavle 

saqarTvelosTan erTad~ farglebSi saangariSo periodSi 

Camoyvanil iqna 1500 ucxoeli moxalise maswavlebeli, romlebic 

gadanawildnen saqarTvelos sxvadasxva regionis sajaro skolebSi 

da sxva sajaro dawesebulebebSi; 

 sajaro skolebis 50000-mde pirvelklasel moswavles da 

maT damrigeblebs daurigdaT netbukebi, romlebSic CatvirTulia 

specialurad SemuSavebuli saswavlo programebi, raTa 

pirvelklaselebs gauadvildeT saswavlo programis daZleva da 

CamouyalibdeT Sesabamisi unar-Cvevebi, aseve saqarTvelos sajaro 

skolis sabazo safexuris yvela srul aTosan moswavles gadaeca 

nouTbuqi; 

 saangariSo periodSi yvela serTificirebuli maswavleblis 

xelfasi, inglisurisa da kompiuteris gamocdis Cabarebis 

SemTxvevaSi, gaizarda 200 lariT, xolo saukeTeso 25%-Si 

moxvedris SemTxvevaSi, misi xelfasi ganisazRvra 1000 laris 

odenobiT. 

 moswavleTa usafrTxoebis dacvis mizniT grZeldeboda 

zogadsaganmanaTleblo skolebSi da profesiul saswavleblebSi 

mandaturebis ganTavseba. saangariSo periodis bolosTvis 

mandaturis institutis arealma moicva 369 sajaro da kerZo 

skola da 18 profesiuli saswavlebeli. am mizniT miimarTa 8.7 

mln lari; 

 sazRvargareT ganaTlebis miRebis survilis mqone niWieri 

qarTveli axalgazrdebisaTvis programis ,,codnis karis~ 

farglebSi SesaZlebeli gaxda SeRavaTiani sakredito resursebiT 
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sargebloba. saangariSo periodSi swavlebis safasuri daufinansda 

203 beneficiars, saxelmwifos wilma Seadgina 3460.2 aTasi lari; 

 saangariSo periodSi dafinansda wina wlebSi gamarjvebuli 

mimdinare samecniero proeqti, aseve axalgazrda mecnierTa 

konkursSi gamarjvebuli proeqtebi da moklevadiani 

individualuri samecniero samogzauro grantebi; 

 momzadda bagratis taZris, ujarmis, baiaTxevis da gelaTis 

mimdebare teritoriis topo da sakadastro azomvebi, istoriul 

tao-klarjeTSi ganxorcielda iSxanisa da oSkis samonastro 

kompleqsebis monitoringi.  

 dasrulda ufliscixis kompleqsis, nikorwmindis taZris 

kedlis mxatvrobis, nekresis freskisa da sveticxovlis samxreT 

kedlis freskis konservacia,  nato vaCnaZis saxl-muzeumis 

reabilitacia, varZiis samonastro kompleqsis sareabilitacio 

samuSaoebis I etapi, gelaTis samonastro kompleqsis gabriel 

mTavarepiskoposis sasaxlis sareabilitacio samuSaoebi, armazis 

teritoriis istoriul-arqiteqturuli kvleva, svanuri koSkebisa 

da mcxeTis jvris kompleqsis reabilitacia; 

 dafinansda saxalxo artistebis, saxalxo mxatvrebisa da 

SoTa rusTavelis saxelobis premiis laureatobis 206 

stipendianti, razec miimarTa 877.8 aTasi lari; 

 anazRaurebul iqna yazbegisa da duSeTis municipalitetebis 

maRalmTian soflebSi (seTurni, jaRmiani, zaqani, xadi da 

kaiSauri) mcxovrebi mosaxleobis mier moxmarebuli 10.8 mln m3 

bunebrivi airis Rirebuleba 4 868.1 aTasi laris odenobiT. 

 saangariSo periodSi mimdinareobda Savi zRvis 

eleqtrogadamcemi qselis proeqtis samuSaoebi, romelzec 

mimarTulma saxsrebma Seadgina 152.9 mln lari. 

 merqanze mosaxleobis socialuri moTxovnilebis 

dakmayofilebis mizniT gamoiyo tyekafebi – 872 284 m3-is 

odenobiT da mosaxleobas daufinansda 828 625 m3-mde saSeSe 

masaliT sargeblobis mosakrebeli; 

 miwisZvrisa da cunamis Sedegebis salikvidaciod iaponiis 

dasaxmareblad saqarTvelom mimarTa 1.7 mln lari. 

 gatarebuli warmatebuli sagareo politikis Sedagad gaixsna 

2 axali saelCo, 1 generaluri sakonsulo, gamartivda savizo 

reJimi 3 qveyanasTan, damyarda diplomatiuri urTierTobebi 24 

saxelmwifosTan, 4 qveyanaSi ganxorcielda sapatio konsulebis 

daniSvna da 2 qveyanaSi sapatio konsulebs gaugrZeldaT 
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uflebamosilebis vada; TbilisSi gaixsna kanadis sapatio 

konsulis ofisi. 

 qveynis wamyvan sportsmenTa da mwvrTnelTa, veteran 

sportsmenTa da sportis muSakTa, agreTve olimpiuri Cempionebis 

materialuri da socialuri mdgomareobis gaumjobesebis mizniT 

grZeldeboda stipendiebis da  daxmarebebis  gacema,  risTvisac  

saangariSo periodSi mimarTul iqna 2,7 mln. lari;  

 anakliis da mestiis patriotTa banakis da saTxilamuro 

sportuli bazis keTilmowyobaze da samSeneblo-saremonto 

samuSaoebze mimarTul iqna 3,5 mln. lari. 

 saerTaSoriso samomxmareblo bazarze qarTuli Rvinis 

popularizaciis zrdisa da axali samomxmareblo bazrebis 

aTvisebis mizniT „qarTuli Rvinis popularizaciis xelSewyobis 

RonisZiebebis“ programis farglebSi germaniis q. duseldorfSi 

gamarTul Rvinisa da alkoholiani sasmelebis gamofenaSi, 

asociacia `qarTuli Rvino~-s organizebiT monawileoba miiRo 13 

qarTulma kompaniam. gamofenaSi monawile qarTulma kompaniebma 

daiwyes molaparakebebi adgilobriv kompaniebTan qarTuli Rvinis 

miwodebis sakiTxebze. qarTuli Rvinis popularizaciis mizniT 

londonis Rvinis muzeumSi (vinopolisi) moewyo sagamofeno kuTxe. 

aseve, CineTis saxalxo respublikis qalaq urumCiSi gaimarTa 

saerTaSoriso gamofena China-Eurasia Expo, sadac monawileoba miiRo 9 

sxvadasxva qarTulma kompaniam, xolo q.kievSi gamarTul 

saerTaSoriso gamofenaSi WinExpo Ukraine monawileoba miiRo 10 

qarTulma Rvinis kompaniam.    

  sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobis gazrdis 

mizniT saqarTvelos yvela regionSi xorcieldeboda meqanizaciis 

servis-centrebis mowyoba da maTi aRWurva axali sasoflo-

sameurneo teqnikiT. am mizniT SeZenil iqna 125 erTeuli 

sxvadasxva dasaxelebis sasoflo-sameurneo teqnika. 

 

 qveyanaSi sasoflo-sameurneo teqnikis ganaxlebisaTvis, 

erTwliani kulturebis Tanamedrove teqnologiebiT 

warmoebisaTvis, marcvleulis Segrovebis, damuSavebisa da Senaxvis 

centrebis ganviTarebisaTvis, simindis saTesle masalis 

SesyidvisaTvis, lojistikuri centris saproeqto-samSeneblo 

samuSaoebis SesyidvisaTvis, mocvis sademonstracio nakveTis 

mowyobisaTvis, sasuqis SesyidvisaTvis, werovanSi sasaTbure 

meurneobis reabilitaciisa da Tanamedrove teqnologiebiT 



31 

 

aRWurvisaTvis, imereTisa da mcxeTa-mTianeTis regionSi Tanamedrove 

dawvimebiTi morwyvis teqnologiebis gamoyenebiT erTwliani 

kulturebis warmoebis dafinansebisaTvis, Tanamedrove dawvimebiTi 

morwyvis teqnologiebis gamoyenebiT erTwliani kulturebis 

warmoebisaTvis, xilisa da bostneulis warmoebis 

intensifikaciisaTvis, sakonsultacio da meqanizaciis servis-

centrebis mowyobis RonisZiebebisaTvis, Tanamedrove sasoflo-

sameurneo teqnologiebis popularizaciis RonisZiebebisaTvis da 

sxva saWiro RonisZiebebis dafinansebisaTvis miimarTa 50.4 mln 

lari.  

 saangariSo periodSi sul rTvelis xelSewyobisaTvis 

miimarTa 16.8 mln lari, maT Soris, saferavis jiSis 22 366.3 

tona yurZenze gacemuli iqna 5.6 mln laris vauCeri, xolo 

rqawiTelis jiSis 20 868.0 tona yurZenze – 3.1 mln laris 

vauCeri. 

 saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamentis mier gzebis 

movla-Senaxvaze, axali magistralebis, Sida saxelmwifoebrivi da 

adgilobrivi gzebis mSeneblobaze daxarjul iqna 499.4 mln lari. 

maT Soris: 

 aRmosavleT-dasavleTis satranzito magistralis 

mSeneblobaze mimarTul iqna 170.1 mln lari; 

 Coloqi-sarfis gzis axali mimarTulebaze - 24.4 mln 

lari; 

 aRmosavleT-dasavleTis Cqarosnuli avtomagistralis 

zestafoni-quTaisi-samtrediis monakveTis mSenebloba-

rekonstruqciaze - 33.2 mln lari; 

 wliuri sabiujeto kanoniT saqarTvelos municipaluri 

ganviTarebis fondisaTvis gamoyofili asignebebidan fondis mier 

municipaluri infrastruqturis ganviTarebisaTvis daxarjul iqna 

215.3 mln lari. 

 saxelmwifos mflobelobaSi arsebuli sawarmoebis 

optimizaciisa da maTi rentabelobis amaRlebis mizniT 

ganxorcielda 29 sawarmos Serwyma, likvidirebul iqna 12 

sawarmo, gakotrebis procesi dasrulda 6 sawarmoSi. 

 saqarTvelos turistuli potencialis saerTaSoriso 

bazarze asaxvis mizniT Seiqmna MICE (Meetings, Incentives, 

Conventions and Exhibitions) turizmis katalogi, romelic 

orientirebulia saqarTvelos, rogorc MICE turizmis 
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daniSnulebis adgilis reklamirebaze. dasrulda muSaoba 

gadacemaze „aRmoaCine saqarTvelo“, romelic gadaicemoda rogorc 

saqarTvelos, aseve somxeTisa da litvis satelevizio arxebiT.  

saerTaSoriso bazarze zafxulis sezonis popularizaciis mizniT 

gadaRebuli iqna klipi „zafxuli saqarTveloSi“, romelic 

ganTavsda 5 qveyinis telearxebze (irani, yazaxeTi, azerbaijani, 

somxeTi, belorusi) da aseve Suqdeboda CNN-ze, xolo samTo-

saTxilamuro kurortebis popularizaciis mizniT Seiqmna axali 

sareklamo broSura da sareklamo rgoli `Georgia-your ski 

destination”, romelic gaSuqda azerbaijanis, yazaxeTisa da 

iranis wamyvan telearxebze. agreTve, aqtiurad mimdinareobda 

svaneTis, rogorc axali samTo-saTxilamuro kurortis 

popularizacia. mestiaSi gaimarTa musikis festivali „svanseti“. 

saqarTvelom monawileoba miiRo saerTaSoriso turistul 

gamofenebze, romlebic gaimarTa niderlandebSi, espaneTSi, 

latviaSi, israeliaSi, germaniaSi, iranSi, estoneTSi, ukrainaSi, 

aSS-Si, saqarTveloSi, yazaxeTSi, iaponiaSi, arabTa gaerTianebuli 

saemiroebSi, poloneTSi, didi britaneTSi. Rvinis turizmisa da 

gastronomiuli turizmis popularizaciis mizniT q. mcxeTaSi 

aRiniSna qarTuli Rvinisa da qarTuli kulinariis dRe, agreTve, 

kaxeTis regionis turistuli ganviTarebis proeqtis farglebSi 

Catarda Rvinis festivali. hongkongis saerTaSoriso Rvinis 

konkursze gagzavnili 37 saxeobidan qarTulma sasmelebma 

daimsaxures 17 medali. yovelive aRniSnulis Sedegad 

mniSvnelovnad gaizarda rogorc adgilobrivi, aseve ucxoeli 

turistebis raodenoba (39%-iT) wina wlis Sesabamis periodTan 

SedarebiT. 

  saqarTvelos parlamentis mier „saqarTvelos 2012 

wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni pirvelad 

damtkicda  programuli biujetis formatiT, sadac saxelmwifos 

saerTo prioritetebSi sxvadasxva saministroebisa da uwyebebis 

erTgvari kompetenciebi ganisazRvra da SesaZlebeli gaxda qveynis 

finansuri resursebis ganawileba ara mxolod mxarjavi 

dawesebulebebis mixedviT, aramed saxelmwifos ganviTarebis 

prioritetuli mimarTulebebis mixedviTac. amasTan, wina wlebTan 

gansxvavebiT mxarjavi dawesebulebebi warmodgenili arian ara 

organizaciuli struqturebis mixedviT, aramed gansaxorcielebeli 

programebis mixedviT. axali programuli biujetis formati 

agreTve iTvaliswinebs gansaxorcielebeli programebisaTvis 
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Sefasebis indikatorebis SemoRebas, rac saSualebas iZleva 

Sefasdes miRweuli Sedegebi.  

  mosaxleobis srulyofili sagadasaxado da sabaJo 

momsaxurebiT  uzrunvelyofis mizniT finansTa saministros mier 

dasrulebul iqna da eqsploataciaSi Sevida 3 gaformebis 

ekonomikuri zona, 1 sarkinigzo stacionaluri rentgeno-skaneri, 2 

portali, 1 sagamoZiebo samsaxuris sammarTvelos Senoba, 

mimdinareobda 5 portalisa da sagamoZiebo samsaxuris Senobis 

samSeneblo-sarekonstruqcio samuSaoebi. 

  biznesisa da moqalaqeebis interesebis dacvis mizniT 

saangariSo periodSi amoqmedda sagadasaxado ombudsmenis 

instituti, razec saxelmwifo biujetidan miimarTa 84.1 aTasi 

lari. agreTve, sagadasaxado kodeqsSi Sesuli cvlileba 

sagadasaxado organos aZlevs SesaZleblobas piris mimarT 

sagadasaxado samarTaldarRvevis CadenisaTvis fuladi jarimis 

nacvlad gamoiyenos sagadasaxado kanonmdeblobis swavleba. 

aRniSnuli ki mniSvnelovnad gauadvilebs gadasaxadis gadamxdelebs 

samewarmoo saqmianobis ganviTareba. 

 2011 wels, saqarTvelos finansTa saministrom saqarTvelos 

saxeliT warmatebiT gamouSva axali 10 wliani evroobligaciebi 

500 mln aSS dolaris odenobiT (maT Soris, diskonti _ 8.8 mln), 

2008 wels gamoSvebuli xuTwliani evroobligaciebis gamosyidvis 

mizniT. axali evroobligaciebis kuponis wliuri ganakveTi 

Seadgens 6.875%-s. 

 saangariSo periodSi saqarTvelos saxelmwifo jildoebze 

dawesebuli erTdrouli fuladi premiebi gaica 589 dajildoebul 

pirze. am mizniT miimarTa 418.8 aTasi lari.    

 uwyebaTaSoris erTi sarkmlis principis servisis warmoebisa 

da miwodebis mizniT funqcionireba daiwyo baTumis, quTaisis, 

mestiisa da rusTavis iusticiis saxlebma, romlebic warmoadgenen 

momsaxurebaze orientirebul yvela struqturis sistemur 

gaerTianebas;  

 penitenciur sistemaSi braldebulTa  da 

 msjavrdebulTaTvis  mkurnalobis xelmisawvdomobisa  da  

xarisxis   gaumjobesebis  mizniT  mimdinareobda tuberkuloziT 

daavadebul msjavrdebulTa samkurnalo dawesebulebaSi axali 

samkurnalo korpusis mSenebloba, romelic xels Seuwyobs 

infeqciis kontrolis, tuberkulozis prevenciisa da mkurnalobis 

kursis efeqtur ganxorcielebas. 
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saxelmwifo biujetis xarjebi ekonomikuri 

klasifikaciis mixedviT 
`Sromis anazRaurebis~ muxliT saangariSo periodSi dazustebuli gegma 

ganisazRvra 1 013 012.2 aTasi laris odenobiT, xolo sakaso Sesrulebam 

Seadgina _ 1 012 474.1 aTasi lari, rac gegmiuri maCveneblis 99.9%-ia. 

`Sromis anazRaurebis~ muxlis sakaso Sesruleba xarjebis sakaso Sesrulebis 

17.4%-ia, xolo Seadgens saxelmwifo biujetidan gaweuli mTliani 

gadasaxdelebis - 13.6%-s.  

 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxliT saangariSo periodSi dazustebuli 

gegma gansazRvrul iqna 998 531.6 aTasi laris odenobiT. sakaso Sesrulebam 

ki Seadgina 989 005.5 aTasi lari, rac gegmis 99.0%-ia. `saqoneli da 

momsaxurebis~ muxlis sakaso Sesruleba xarjebis sakaso Sesrulebis - 17.0%-

ia, xolo Seadgens saxelmwifo biujetidan gaweuli mTliani gadasaxdelebis - 

13.3 %-s.  

`saqoneli da momsaxurebis~ kategoriidan ekonomikuri klasifikaciis 

muxlebis mixedviT gaweuli xarjebis struqtura Semdegia: 

StatgareSe momuSaveTa anazRaureba _ 67 977.5 aTasi lari; 

mivlinebebi _ 51 751.6 aTasi lari; 

ofisis xarjebi _ 197 380.2 aTasi lari; 

warmomadgenlobiTi xarjebi _ 18 828.4 aTasi lari; 

kvebis xarjebi _ 96 204.9 aTasi lari; 

samedicino xarjebi _ 11 127.5 aTasi lari; 

rbili inventaris, uniformisa da pirad higienasTan dakavSirebuli 

xarjebi _      

32 952.4 aTasi lari; 

transportis, teqnikisa da iaraRis eqspluataciisa da movla-Senaxvis 

xarjebi   

_ 137 776.3 aTasi lari; 

samxedro teqnikisa da tyvia-wamlis SeZenis xarjebi _ 81 299.2 aTasi 

lari; 

sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba _ 288 707.4 aTasi lari. 

 

`procentis~ muxliT saangariSo periodSi dazustebuli gegma 

gansazRvrul iqna 282 703.7 aTasi laris odenobiT. sakaso Sesrulebam ki 

Seadgina 282 699.6 aTasi lari, rac gegmis 100%-s, xolo saxelmwifo 

biujetidan gaweuli mTliani xarjebis 4.9%-s Seadgens.  
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`subsidiebis~ muxliT saangariSo periodSi dazustebuli gegma 

ganisazRvra  203 868.5 aTasi lariT. xolo sakaso Sesrulebam Seadgina 196 

746.1 aTasi lari, rac gegmis 96.7%-s, xolo saxelmwifo biujetidan gaweuli 

mTliani xarjebis 3.4%-s Seadgens.  

 subsidiebis muxlidan ZiriTadad dafinansebuli iqna iseTi 

mniSvnelovani RonisZiebebi, rogoricaa: 

 profesiuli swavlebis centrebis, umaRlesi 

saganmanaTleblo/kvleviTi dawesebulebebis xelSewyobisa da 

samecniero kvlevebis programebi- saqarTvelos ganaTlebisa da 

mecnierebis saministros xaziT aRniSnul RonisZiebebze 

saangariSo periodSi jamurad miimarTa 25 940.9 aTasi lari;  

 saxelovnebo ganaTlebisa da kulturuli memkvidreobis dacvis 

RonisZiebebi – saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis 

saministros xaziT aRniSnul RonisZiebebze saangariSo 

periodSi jamurad miimarTa 16 535.7 aTasi lari; 

 sportis ganviTarebis xelSewyobis RonisZiebebi - 

saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa 

saministros xaziT aRniSnul RonisZiebebze saangariSo 

periodSi jamurad miimarTa 29 441.8 aTasi lari; 

 sasuliero ganaTleba - aRniSnuli mizniT miimarTa 18 171.1 

aTasi lari; 

 energoproeqtebi - saqarTvelos energetikisa da bunebrivi 

resursebis saministros xaziT aRniSnul RonisZiebebze 

saangariSo periodSi jamurad miimarTa 5 145.5 aTasi lari; 

 

`grantebis~ muxliT saangariSo periodSi sakaso Sesrulebam Seadgina        

1 117 001.6 aTasi lari, rac dazustebuli gegmiuri maCveneblis (1 121 971.9 

aTasi lari) 99.6%-s, xolo saxelmwifo biujetidan gaweuli mTliani 

xarjebis 19.2%-s Seadgens. 

 

`socialuri uzrunvelyofis~ muxliT saangariSo periodSi sakaso 

Sesrulebam Seadgina 1 540 924.8 aTasi lari, rac dazustebuli gegmiuri 

parametris (1 544 301.9 aTasi lari) 99.8%-s, xolo saxelmwifo biujetidan 

gaweuli mTliani xarjebis 26.5%-s Seadgens.   

 socialuri uzrunvelyofis muxlidan ZiriTadad dafinansebuli iqna 

iseTi mniSvnelovani RonisZiebebi, rogoricaa: 
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 sapensio uzrunvelyofa - aRniSnuli mizniT miimarTa 973 324.5 

aTasi lari; 

 socialuri daxmarebebi - aRniSnuli mizniT miimarTa 213 985.7 

aTasi lari; 

 mosaxeleobis zogierTi kategoriis ((siRaribis zRvars qvemoT 

myofi mosaxleoba, saxalxo artistebi, saxalxo mxatvrebi da 

rusTavelis premiis laureatebi, devnili mosaxleoba, 

mzrunvelobamoklebuli bavSvebi, sajaro skolebis da 

zogierTi saganmanaTleblo dawesebulebis pedagogebi da 

administraciul-teqnikuri personali, saxelmwifo 

mzrunvelobis qveS myofi pirebi) janmrTelobis dazRveva - 

aRniSnuli mizniT miimarTa 121 204.1 aTasi lari; 

 samedicino momsaxurebis programebi - aRniSnuli mizniT 

miimarTa 147 500.8 aTasi lari; 

 mosaxleobis eleqtroenergiis da sursaTis vauCeriT 

uzrunvelyofa - aRniSnuli mizniT miimarTa 60 720.1 aTasi 

lari; 

 

`sxva xarjebis~ muxliT saangariSo periodSi dazustebuli gegma 

ganisazRvra 690 480.7 aTasi laris odenobiT, xolo sakaso xarji gaweuli 

iqna 684 998.2 aTasi laris moculobiT, rac gegmis 99.2%-s, xolo 

saxelmwifo biujetidan gaweuli mTliani xarjebis 11.8%-s Seadgens. 

 `sxva xarjebis~ muxlidan ZiriTadad dafinansebuli iqna iseTi 

mniSvnelovani RonisZiebebi, rogoricaa: 

 zogadsaganmanaTleblo skolebis dafinanseba - aRniSnuli 

mizniT miimarTa    316 059.0 aTasi lari; 

 devnilTa saxlebis mSenebloba/reabilitacia - aRniSnuli 

mizniT miimarTa    85 162.7 aTasi lari; 

 wyalmomaragebis sistema, regionuli da municipaluri 

infrastruqtura,  mgdradi da urbanuli transportrisa da 

sawarmoTa ganviTareba - aRniSnuli mizniT miimarTa 83 601.0 

aTasi lari; 

 

 

 2011 wlis xarjebis struqtura 
    (sakaso Sesruleba) 
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saxelmwifo biujetis xarjebi da arafinansuri 

aqtivebis zrda funqcionalur WrilSi 

 

ZiriTadi funqcionaluri kategoriebis mixedviT 2011 wlis saxelmwifo 

biujetis Sesruleba Semdegi struqturiT xasiaTdeba: 

 

saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebis sferoSi sakaso 

Sesrulebam Seadgina 1 816 347.8 aTasi lari, rac gegmiuri maCveneblis (1 829 

531.9 aTasi lari) 99.3%, xolo mTliani xarjebi da arafinansuri aqtivebis 

zrdis sakaso Sesrulebis 26.5%-s Seadgens. maT Soris: 

 aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis saqmianobis 

uzrunvelyofis, finansuri da fiskaluri saqmianobis, sagareo urTierTobebis 

dafinansebam Seadgina 310 780.4 aTasi lari, rac gegmis (318 536.4 aTasi 

lari) 97.6%-ia; 

 saerTo daniSnulebis momsaxurebis dafinansebam Seadgina 79 415.4 

aTasi lari, rac gegmis (81 251.1 aTasi lari) 97.7%-ia; 

 fundamentaluri samecniero kvlevebis dafinansebis moculobam 

Seadgina  19 381.7 aTasi lari, rac gegmis (19 865.3 aTasi lari) 97.6%-ia; 

 valTan dakavSirebul operaciebze gaweulma sakaso xarjma Seadgina       

288 041.2 aTasi lari, rac gegmis 100.%-ia; 

Sromis anazRaureba 

17,4% 

saqoneli da 

momsaxureba 

17,0% 

procenti 

4,9% 

subsidiebi 

3,4% 

grantebi 

19,2% 

socialuri 

uzrunvelyofa 

26,5% 

sxva xarjebi 

11,8% 
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 saerTo daniSnulebis fuladi nakadebis mTavrobis sxvadasxva doneebs 

Soris dafinansebam (maT Soris adgilobriv TviTmmarTvel erTeulebze 

gadacemuli transferebi) Seadgina 1 104 150.5 aTasi lari, anu gegmis (1 106 

555.7 aTasi lari) 99.8%; 

 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebaSi sxva 

araklasificirebuli saqmianobis asignebebis dafinansebam Seadgina 14 578.6 

aTasi lari, rac gegmis (15 158.9 aTasi lari) 96.2%-ia; 

 

Tavdacvis RonisZiebebis dasafinanseblad dagegmil iqna 715 577.4 aTasi 

laris gamoyofa. sakaso Sesrulebam Seadgina 715 476.8 aTasi lari, anu 

gegmiuri maCveneblis 100%, xolo mTliani xarjebi da arafinansuri aqtivebis 

zrdis sakaso Sesrulebis – 10.4%; 

  

     sazogadoebrivi wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi dagegmil iqna 845 

770.5 aTasi laris gamoyofa, xolo sakaso Sesrulebam Seadgina 843 584.7 

aTasi lari, anu gegmiuri maCveneblis 99.7%, xolo sul xarjebi da 

arafinansuri aqtivebis zrdis sakaso Sesrulebis – 12.3%; maT Soris: 

 policiis samsaxuris da saxelmwifo dacvis dafinansebam Seadgina      

612 753.1 aTasi lari, anu gegmis (613 493.1 aTasi lari) 99.9%; 

 sasamarTloebisa da prokuraturis dafinansebam Seadgina 66 175.3 

aTasi lari, rac gegmis 67 114.2 aTasi lari) 98.6%-s Seadgens. 

 sasjelaRsrulebis dawesebulebebze gaweulma dafinansebam Seadgina     

96 871.7 aTasi lari, rac gegmis (97 033.5 aTasi lari) 99.8%-s Seadgens. 

 sazogadoebrivi wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi sxva 

araklasificirebuli saqmianobis asignebebis dafinansebam Seadgina 67 784.6 

aTasi lari, rac gegmis (68 129.8 aTasi lari) 99.5%-s Seadgens. 

 

ekonomikuri saqmianobis sferos dasafinanseblad 2011 wlis gegmam 

Seadgina 921 943.9 aTasi lari, xolo sakaso Sesrulebam _ 895 482.6 aTasi 

lari, anu gegmiuri maCveneblis 97.1%, xolo sul xarjebi da arafinansuri 

aqtivebis zrdis sakaso Sesrulebis – 13.0%. maT Soris: 

 saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT resursebTan 

dakavSirebuli saqmianobis dafinansebam Seadgina 52 170.5 aTasi lari, anu 

gegmis (52 659.7 aTasi lari) 99.1%; 

 soflis meurneobis, satyeo meurneobis, meTevzeobisa da 

monadireobis dafinansebam Seadgina 30 933.1 aTasi lari, rac gegmis (32 045.6 

aTasi lari) 96.5%-s Seadgens. 

 saTbobze da energetikaze gaweulma dafinansebam Seadgina 53 219.4 

aTasi lari, rac gegmis (58 331.2 aTasi lari) 91.2%-s Seadgens. 

 samTomompovebel da gadamamuSavebel mrewvelobaze da mSeneblobaze 

mimarTuli iyo 3 529.8 aTasi lari, anu gegmis (3 726.7 aTasi lari) 94.7%; 

 transportis dafinansebam Seadgina 591 700.1 aTasi lari, anu gegmis  

(604 194.3 aTasi lari) 97.9%; 
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 ekonomikis sxva dargebis dafinansebam Seadgina 142 230.9 aTasi 

lari, anu gegmis (149 015.3 aTasi lari) 95.4%; 

 ekonomikuri saqmianobis sferoSi gamoyenebiTi kvlevebis dafinansebam 

Seadgina 307.5 aTasi lari, rac gegmis (308.2 aTasi lari) 99.8%-s Seadgens. 

 ekonomikuri saqmianobis sferoSi sxva araklasificirebuli 

asignebebis dafinansebam Seadgina 21 391.3 aTasi lari, rac gegmis (21 663.0 

aTasi lari)  98.7%-s Seadgens. 

 

garemos dacvis sferos dasafinanseblad 2011 wlis gegmam Seadgina 26 

244.3 aTasi lari, xolo sakaso Sesrulebam _ 24 679.8 aTasi lari, anu 

gegmiuri maCveneblis 94.0%, xolo sul xarjebi da arafinansuri aqtivebis 

zrdis sakaso Sesrulebis – 0.4%. maT Soris: 

 narCenebis Segrovebis, gadamuSavebisa da ganadgurebis dafinansebam 

Seadgina 4 663.8 aTasi lari, anu gegmis (4 680.0 aTasi lari) 99.7%; 

 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZolis dafinansebam Seadgina 1 

289.3 aTasi lari, anu gegmis (1 300.9 aTasi lari) 99.1%; 

 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacvis dafinansebam Seadgina       

8 802.2 aTasi lari, rac gegmis (10 153.1 aTasi lari) 86.7%-s Seadgens. 

 garemos dacvis sferoSi sxva araklasificirebuli saqmianobis 

dafinansebam Seadgina 9 924.5 aTasi lari, rac gegmis (10 110.4 aTasi lari) 

98.2%-s Seadgens. 

 

sabinao-komunaluri meurneobis sferos dasafinanseblad 2011 wels 

dagegmili iyo 36 134.0 aTasi lari, sakaso Sesrulebam Seadgina 35 492.2 

aTasi lari, anu gegmiuri maCveneblis 98.2%, xolo sul xarjebi da 

arafinansuri aqtivebis zrdis sakaso Sesrulebis – 0.5%. maT Soris: 

 komunaluri meurneobis ganviTarebis dafinansebam Seadgina 1 206.2 

aTasi lari, rac gegmis (1 170.0 aTasi lari) 103.1%-s Seadgens; 

 wyalmomaragebis dafinansebam Seadgina 34 286.0 aTasi lari, rac 

gegmis  (34 964.0 aTasi lari) 98.1%-s Seadgens. 

 

janmrTelobis dacvis sferos dasafinanseblad 2011 wlis gegma 

ganisazRvra 371 906.0 aTasi lariT, sakaso Sesrulebam Seadgina 362 528.2 

aTasi lari, anu gegmiuri maCvenebelis 97.5%, xolo sul xarjebi da 

arafinansuri aqtivebis zrdis sakaso Sesrulebis – 5.3%. maT Soris: 

 samedicino produqciis, mowyobilobebis da aparatebis dafinansebam 

Seadgina 7 694.7 aTasi lari, anu gegmis (8 396.1 aTasi lari) 91.6%; 

 ambulatoriuli momsaxurebis dafinansebam Seadgina 27 655.1 aTasi 

lari, rac gegmis (27 911.7 aTasi lari) 99.1%-s Seadgens. 

 saavadmyofoebis momsaxurebis dafinansebam Seadgina 100 374.7 aTasi 

lari, anu gegmis (101 859.0 aTasi lari) 98.5%; 

 sazogadoebrivi jandacvis momsaxurebis dafinansebam Seadgina 53 

935.5 aTasi lari, rac gegmis (59 440.9 aTasi lari) 90.7%-s Seadgens. 
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 janmrTelobis dacvis sferoSi sxva araklasificirebuli saqmianobis 

asignebebis dafinansebam Seadgina 172 868.3 aTasi lari, rac gegmis (174 298.3 

aTasi lari) 99.2%-s Seadgens. 

 

dasvenebis, kulturis da religiis sferos dasafinanseblad 2011 wels  

gansazRvruli iyo 157 626.7 aTasi lari, sakaso Sesrulebam Seadgina 156 

514.2 aTasi lari, anu gegmiuri maCvenebelis 99.3%, xolo sul xarjebi da 

arafinansuri aqtivebis zrdis sakaso Sesrulebis – 2.3%. maT Soris: 

 dasvenebisa da sportis sferoSi momsaxurebis dafinansebam Seadgina         

48 138.9 aTasi lari, anu gegmis (48 704.6 aTasi lari) 98.8%; 

 kulturis sferoSi momsaxurebis dafinansebam Seadgina 58 216.5 

aTasi lari, rac gegmis (58 759.0 aTasi lari) 99.1%-s Seadgens. 

 tele-radio mauwyeblobis da sagamomcemlo saqmianobis dafinansebam 

Seadgina 45 423.2 aTasi lari, anu gegmis 100.0%; 

 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianobis dafinansebam 

Seadgina 4 735.6 aTasi lari, rac gegmis 100.0%-s Seadgens. 

 

ganaTlebis sferos dasafinanseblad 2011 wlis gegmam Seadgina 570 

253.7 aTasi lari, sakaso Sesrulebam ki _ 564 920.6 aTasi lari, anu 

gegmiuri maCveneblis 99.1%, xolo sul xarjebi da arafinansuri aqtivebis 

zrdis sakaso Sesrulebis – 8.2%. maT Soris: 

 zogadi ganaTlebis dafinansebam Seadgina 392 083.6 aTasi lari, rac 

gegmis (392 968.3 aTasi lari) 99.8%-s Seadgens. 

 profesiuli ganaTlebis dafinansebam Seadgina 9 152.6 aTasi lari, 

anu gegmis (9 223.9 aTasi lari) 99.2%; 

 umaRlesi ganaTlebis dafinansebam Seadgina 68 203.0 aTasi lari, 

rac gegmis (71 201.4 aTasi lari) 95.8%-s Seadgens. 

 umaRlesis Semdgomi ganaTlebis dafinansebam Seadgina 147.7 aTasi 

lari, rac gegmis (170.0 aTasi lari) 86.9%-s Seadgens. 

 ganaTlebis sferos damxmare momsaxurebis dafinansebam Seadgina 36 

137.0 aTasi lari, rac gegmis (36 836.2 aTasi lari) 98.1%-s Seadgens. 

 ganaTlebis sferoSi sxva araklasificirebuli saqmianobis asignebebis 

dafinansebam Seadgina 59 196.6 aTasi lari, rac gegmis (59 853.9 aTasi lari) 

98.9%-s Seadgens. 

 

socialuri dacvis sferos dasafinanseblad 2011 wels gansazRvruli 

iyo     1 449 299.3 aTasi lari, sakaso Sesrulebam Seadgina 1 447 898.0 

aTasi lari, anu gegmiuri maCveneblis 99.9%, xolo sul xarjebi da 

arafinansuri aqtivebis zrdis sakaso Sesrulebis – 21.1%. maT Soris: 

 avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa socialuri 

dacvis dafinansebam Seadgina 10 269.7 aTasi lari, anu gegmis (10 375.1 aTasi 

lari) 99.0%; 

 xandazmulTa socialuri dacvis dafinansebam Seadgina 987 849.3 

aTasi lari, rac gegmis (988 016.5 aTasi lari) 100.0%-s Seadgens. 
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 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacvis dafinansebam Seadgina 240 

729.4 aTasi lari, anu gegmis (241 872.2 aTasi lari) 99.5%; 

 sacxovrebliT uzrunvelyofis dafinansebam Seadgina 10 995.3 aTasi 

lari, anu gegmis (11 021.1 aTasi lari) 99.8%; 

 socialuri gaucxoebis sakiTxebis, romlebic ar eqvemdebareba 

klasificirebas, dafinansebam Seadgina 99 793.3 aTasi lari, anu gegmis (99 

073.6 aTasi lari) 100.7%; 

 socialuri dacvis sferoSi sxva araklasificirebuli saqmianobis 

asignebebis dafinansebam Seadgina 98 261.1 aTasi lari, rac gegmis (98 940.8 

aTasi lari) 99.3%-s Seadgens. 

 

 

2011 wlis saxelmwifo biujetis  

dafinansebis struqtura funqcionalur WrilSi  

 
  (sakaso Sesruleba) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

saerTo daniSnulebis sax. 
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Tavdacva 

10,4% 
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12,3% 
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13,0% 
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0,4% 
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meurneoba  

0,5% 

janmrTelobis dacva 

5,3% 
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2,3% ganaTleba 
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2011 wels saerTo daniSnulebis 

 momsaxurebis struqtura 

 

 

 

saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondi 

 

2011 wlis ganmavlobaSi saqarTvelos mTavrobis 

gankargulebebiT da saqarTvelos premier-ministris brZanebebiT 

saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan gamoyofili asignebebis 

moculobam Seadgina 54 515.9 aTasi lari, xolo sakaso Sesrulebam 

_ 54 206.9 aTasi lari. 
 

saqarTvelos prezidentis sarezervo fondi 

 

saxelmwifo valis 

momsaxurebis 

xarjebi 

282,6 

15,6% 

saelCoebis 

dafinanseba 

56,8 

3,1% 

teritoriuli 

erTeulebis 

dafinanseba 

1104,2 

60,8% 

sxva danarCeni 

xarjebi 

20.5% 
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saangariSo periodSi saqarTvelos prezidentis gankargulebiT 

saqarTvelos prezidentis sarezervo fondidan gamoyofili 

asignebebis moculobam Seadgina    49 289.6 aTasi lari, xolo 

gaweulma sakaso xarjma _ 49 022.6 aTasi lari. 
 

 
 
 
 

saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondi 

 

saangariSo periodSi saqarTvelos regionebSi 

gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan gamoyofili asignebis 

moculobam Seadgina 359 204.6 aTasi lari, xolo gaweulma sakaso 

xarjma _ 356 930.7 aTasi lari.  
 

 

wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis 

dafarvisa da sasamarTlos gadawyvetilebebis aRsrulebisaTvis mimarTuli 

saxsrebi 

 

 

2011 wels wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis dasafaravad 

gamoyofili asignebebis aTvisebam Seadgina 20 259.6 aTasi lari. maT Soris: 

_ wliuri sabiujeto kanoniT wina periodSi warmoqmnili valdebulebis 

dafarvisa da sasamarTlos gadawyvetilebebis aRsrulebis fondisaTvis 

gansazRvruli asignebebidan saqarTvelos iusticiis saministros aparats 

gamoeyo 24.6 aTasi lari (aTviseba _ 100%); 

_ sabiujeto organizaciebis mier wliuri sabiujeto kanoniT maTTvis 

gansazRvrul asignebebSi warmoqmnili ekonomiis xarjze wina periodis 

davalianebis dasafaravad mimarTul iqna 1 687.3 aTasi lari (gegma _ 1 699.5 

aTasi lari); 

_ wliuri sabiujeto kanoniT gansazRvruli wina periodSi warmoqmnili 

valdebulebebis dafarvisaTvis gaTvaliswinebuli asignebidan saqarTvelos 

finansTa saministrom mimarTa 137.3 aTasi lari (`ormxrivi, reionaluri da 

regionTaSoriso proeqebis (GTZ)~ da `KFW-s adgilobrivi ofisis saoperacio 

xarjebis Tanadafinaseba~, gegma _ 151.0 aTasi lari), saqarTvelos regionuli 

ganviTarebisa da infrastruqturis saministrom _ 13 432.4 aTasi lari 

(saavtomobilo gzebis departamentis mier, wina wlebSi Sesrulebuli sagzao 

samuSaoebis aunazRaurebeli nawilis gadasaxdelad; aTviseba 100%); 
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_ wliuri sabiujeto kanoniT gansazRvruli organizaciebis wina wlebSi 

warmoqmnili sagadasaxado davalianebebis dafarvisaTvis gaTvaliswinebuli 

asignebebidan 197.4 aTasi lari miimarTa abaSis, zugdidis, martvilis, mestiis, 

senakis, Cxorowyus, walenjixis, xobis municipalitetebsa da TviTmmarTvel 

qalaq foTSi saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracias 

(aTviseba 100%), xolo 760.0 aTasi lari gadaeca mestiis municipalitets 

sabagiro gzis inventaris Semotanis Sedegad biujetis mimarT warmoqmnili 

davalanebis dasafaravad. 

  _ wina periodSi warmoqmnili valdebulebis dafarvisa da 

sasamarTlos gadawyvetilebebis aRsrulebis fondisaTvis 

gansazRvruli asignebebis farglebSi, saqarTvelos erovnuli bankis 

mier, Sesabamisi saaRsruleblo biuroebis sainkaso davalebebiT, 

saxazino samsaxuris angariSebidan wina periodSi warmoqmnili 

valdebulebebis dafarvaze sasamarTlo gadawyvetilebebiT 

dakisrebuli Tanxebis saxiT avtomatur reJimSi, iZulebis wesiT 

CamoWrili iqna 4 020.6 aTasi lari, maT Soris fizikuri pirebis 

sasargeblod 2 722.3 aTasi lari, xolo iuridiuli pirebis 

sasargeblod – 1 298.3 aTasi lari. 
 

saxelmwifo valdebulebebis momsaxureba da dafarva 

 

sagareo saxelmwifo valdebulebebis momsaxureba da dafarva: 

sagareo saxelmwifo valdebulebebis momsaxurebisa da 

dafarvisaTvis  saqarTvelos 2011 wels saxelmwifo biujetidan 

gaweulma xarjebma Seadgina    292 261.9 aTasi lari, rac 

dazustebuli gegmiuri maCveneblis 100%-ia. aqedan, valebis 

momsaxurebisaTvis (procentebis gadaxda) gaweulma xarjebma 

Seadgina    181 453.3 aTasi lari, xolo valebis dafarvisaTvis  

gaweulma xarjebma Seadgina 110 808.6 aTasi lari.  

ZiriTadi valis dafarvisaTvis gaweuli xarji, 110 808.6 

aTasi laris odenobiT, kreditorebis mixedviT ZiriTadad Semdegia:  

mravalmxrivi kreditorebi – 72 911.0 aTasi lari, es Tanxa 

gadairicxa evrogaerTianebis (EU),  evropis rekonstruqciisa da 

ganviTarebis bankis (EBRD), msoflio bankis saerTaSoriso 

ganviTarebis asociaciisa (IDA) da soflis meurneobis ganviTarebis 

saerTaSoriso fondis (IFAD) mier gamoyofili kreditebis ZiriTadi 

Tanxis dafarvisaTvis, kerZod:  

 EU-sTvis gadaxdilia sul 31 941.0 aTasi lari; 

 EBRD-sTvis gadaxdilia sul 10 574.0 aTasi lari, maT Soris: 
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 enguris hidroeleqtrosadguris reabilitaciis 

kreditisaTvis –      8 594.5 aTasi lari;  

 foTis wyalmomaragebis sistemis reabilitaciis 

kreditisaTvis – 441.5 aTasi lari; 

 quTaisis wyalmomaragebis sistemis reabilitaciis 

kreditisaTvis – 494.9 aTasi lari; 

 baTumis urbanuli transportis kreditisaTvis – 1 

021.4 aTasi lari; 

 qobuleTis wyalarinebis kreditisaTvis _ 1.4 aTasi 

lari; 

 borjomis wyalmomaragebis sistemis kreditisaTvis _ 

20.3 aTasi  lari. 

 IDA-sTvis gadaxdilia sul 29 466.6 aTasi lari, maT Soris: 

 sareabilitacio kreditisaTvis – 3 450.3 aTasi lari;  

 energetikis reabilitaciis krediti _  2 365.6 aTasi 

lari; 

 saavtomobilo gzebis kreditisaTvis _ 1 986.9 aTasi 

lari; 

 struqturuli gardaqmnebis pirveli kreditisaTvis _ 2 

755.7 aTasi lari; 

 struqturuli gardaqmnebis meore kreditisaTvis _ 2 

927.3 aTasi lari; 

  struqturuli gardaqmnebis mesame kreditisaTvis _ 2 

921.9 aTasi lari; 

 municipaluri ganviTarebisa da decentralizaciis 

pirveli proeqtis dasafinanseblad gamoyofili 

kreditisaTvis _ 998.4 aTasi lari; 

 socialuri investiciebis kreditisaTvis _ 966.9 aTasi 

lari; 

 sawarmoTa reabilitaciis kreditisaTvis _ 733.5 aTasi 

lari; 

 jandacvis reabilitaciis pirveli kreditisaTvis _ 

639.4 aTasi lari; 
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 energetikis seqtoris gardaqmnis kreditisaTvis _  1 

207.7  aTasi lari; 

 eleqtroenergetikuli bazris mxardamWeri 

kreditisaTvis _  1 106.5 aTasi lari; 

 municipaluri infrastruqturis reabilitaciis 

proeqtis dasafinanseblad gamoyofili kreditisaTvis _ 

804.9 aTasi lari; 

 ganaTlebis sistemis gardaqmnisa da ganmtkicebis 

proeqtis dasafinanseblad gamoyofili kreditisaTvis _ 

1 040.0 aTasi lari; 

 sxva kreditebisaTvis 5 561.6 aTasi lari.  

 IFAD- sTvis gadaxdilia sul 929.3 aTasi lari, maT Soris: 

 soflis meurneobis ganviTarebis kreditisaTvis _  

386.5 aTasi lari. 

 mTiani da maRalmTiani regionebis soflis meurneobis 

ganviTarebis kreditisaTvis _  542.8 aTasi lari. 

 

 

ormxrivi kreditorebi – 37 897.6 aTasi lari, maT Soris: 

 TurqeTi _ 7 064.1 aTasi lari; 

 ruseTi _  8 308.0 aTasi lari; 

 iaponia  – 5 580.5 aTasi lari; 

 germania _ 5 305.2 aTasi lari; 

 niderlandebi _ 3 402.6 aTasi lari;  

 aSS – 2 532.3 aTasi lari; 

 somxeTi _ 1 206.2 aTasi lari; 

 kuveiti _ 1 867.2 aTasi lari. 

 ormxrivi kreditorebis mier gamoyofili sxva 

kreditebis ZiriTadi Tanxis  dafarvisaTvis _ 2 631.5 

aTasi lari.  

 

valebis momsaxurebisaTvis (procentebis gadaxda) gaweuli 

xarji, 181 453.3 aTasi laris odenobiT, kreditorebis mixedviT 

Semdegia:  

mravalmxrivi kreditorebi – 41 961.8 aTasi lari, maT Soris: 
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 msoflio bankis ganviTarebis saerTaSoriso asociacia 

(IDA) _ 15 598.5 aTasi lari; 

 rekonstruqciisa da ganviTarebis saerTaSoriso banki 

(IBRD) _ 2 284.5 aTasi lari; 

 soflis meurneobis ganviTarebis saerTaSoriso fondi 

(IFAD) _ 302.3 aTasi lari; 

 evrogaerTianeba (EU) – 357.7 aTasi lari; 

 aziis ganviTarebis banki (ADB) _ 5 209.5 aTasi lari; 

 saerTaSoriso savaluto fondi (IMF) _ 13 028.5 aTasi 

lari; 

 evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis banki (EBRD) 

_ 3 171.7 aTasi lari; 

 evropis sainvesticio banki (EIB) _ 2 009.1 aTasi lari.  

 

ormxrivi kreditorebi – 24 619.4 aTasi lari, maT Soris: 

 ruseTi – 7 904.3 aTasi lari; 

 germania _ 7 249.4 aTasi lari; 

 iaponia – 2 289.3 aTasi lari; 

 TurqeTi _ 1 583.5 aTasi lari; 

 aSS – 1 312.3 aTasi lari; 

 kuveiti _  1 296.4 aTasi lari; 

 sxva ormxrivi kreditorebi _ 2 984.2 aTasi lari. 

 

sxva sagareo valdebulebebis momsaxurebisaTvis saangariSo 

periodSi sul gadaxdilia _  114 872.2 aTasi lari, maT Soris: 

 saxelmwifos mier gamoSvebuli fasiani qaRaldebis, 

evrobondebis momsaxurebisaTvis – 113 948.4 aTasi 

lari. 

 Societe Generale-s mier gamoyofili kreditis 

administritebis gadasaxdelis saxiT _ 923.8 aTasi 

lari. 

 
 (aTasi lari) 

 

kredi

toreb

i 

valebis dafarva procenti sul 2011 

kuveit                                                                             
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kredi

toreb

i 

valebis dafarva procenti sul 2011 

i 1,867.2  1,296.4  3,163.6  

iaponia 
                            

5,580.5  

                        

2,289.3  

                        

7,869.9  

germani

a 

                            

5,305.2  

                        

7,249.4  

                      

12,554.6  

aSS 
                            

2,532.3  

                        

1,312.3  

                        

3,844.6  

somxeT

i 

                            

1,206.2  

                            

854.1  

                        

2,060.2  

azerbai

jani 

                               

998.9  

                            

713.5  

                        

1,712.4  

irani 
                               

783.7  

                            

556.7  

                        

1,340.5  

yazaxeT

i 

                                      

-    

                                   

-    

                                   

-    

avstri

a 

                               

798.7  

                              

25.1  

                            

823.8  

niderl

andebi 

                            

3,402.6  

                            

412.9  

                        

3,815.5  

ruseTi 
                            

8,308.0  

                        

7,904.3  

                      

16,212.3  

TurqeT

i 

                            

7,064.1  

                        

1,583.5  

                        

8,647.6  

Turqme

neTi 

                                      

-    

                                   

-    

                                   

-    

ukraina 
                                  

23.9  

                              

15.6  

                              

39.5  

uzbeke

Ti 

                                  

26.2  

                              

17.1  

                              

43.3  

safran

geTi 

                                      

-    

                            

389.0  

                            

389.0  

IDA  
                         

29,466.6  

                      

15,598.5  

                      

45,065.1  

IBRD 
                                      

-    

                        

2,284.5  

                        

2,284.5  

IFAD 
                               

929.3  

                            

302.3  

                        

1,231.6  

EU 
                         

31,941.0  

                            

357.7  

                      

32,298.7  

EBRD 
                         

10,574.0  

                        

3,171.7  

                      

13,745.7  

EIB 
                                      

-    

                        

2,009.1  

                        

2,009.1  

ADB                                                                                       
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kredi

toreb

i 

valebis dafarva procenti sul 2011 

-    5,209.5  5,209.5  

IMF 
                                      

-    

                      

13,028.5  

                      

13,028.5  
Societ

e 

Genera

le 

(FR) 

                                      

-    

                            

923.9  

                            

923.9  

evrobo

ndebi 

                                      

-    

                    

113,948.4  

                    

113,948.4  

sul 
                       

110,808.6  

                    

181,453.3  

                    

292,261.9  
 

 

 
saxelmwifo saSinao valdebulebebis momsaxureba da dafarva 

 

2011 wlis ganmavlobaSi, saxelmwifo saSinao valdebulebebis 

momsaxurebisa da dafarvisaTvis saxelmwifo biujetidan gaweulma 

xarjma Seadgina 136 094.3 aTasi lari. aqedan saxelmwifo fasian 

qaRaldebze procentis gadaxdam Seadgina 50 418.3 aTasi lari, 

saxelmwifo fasiani qaRaldebis ZiriTadi Tanxis dafarvam _   35 

000.0 aTasi lari, wina wels gamoSvebuli saxazino 

valdebulebebis diskotis Tanxis dafarvam _ 25 166.0 aTasi lari, 

xolo saxazino obligaciebis kuponis Tanxis dafarvam Seadgina 25 

510.0 aTasi lari.  
 

saxelmwifo fasiani qaRaldebis struqtura 

 saangariSo periodis bolosTvis 
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rac Seexeba `istoriuli valebis” momsaxurebas, qalaq 

Tbilisis meria saxelmwifo biujetidan gamoyofili miznobrivi 

transferis farglebSi axorcielebs Tanxebis gamoyofas 

municipalur sawarmo `TbiltransSi” xelSekrulebiT momuSave 

mZRolebis mimarT arsebuli valis anazRaurebis mizniT. saangariSo 

periodis ganmavlobaSi erTjeradi sakompensacio ganacemis saxiT 

gaica  1 000.0 aTasi lari, ramac gamoiwvia saxelmwifo valis 

Semcireba.  

 

 

 

 

saerTaSoriso organizaciebSi saqarTvelos monawileobidan 

gamomdinare arsebuli valdebulebebi 

 

saerTaSoriso organizaciebSi saqarTvelos monawileobidan 

gamomdinare arsebuli valdebulebebisaTvis 2011 wlis ganmavlobaSi 

saxelmwifo biujetidan faqtiurad gaweulma xarjma Seadgina 2 

661.0 aTasi lari, rac dazustebuli gegmiuri maCveneblis 100.0 %-

ia.  

aRniSnuli Tanxa mTlianad gadairicxa aziis ganviTarebis 

bankSi, saidanac     1 590.1 aTasi lari warmoadgens GCI V-is 

ერთწლიანი 

ყოვეწლიურად 

განახლებადი 

სახელმწიფო 

ობლიგაცია  
45,9% 

სხვადასხვა ვადის 

მქონე სახელმწიფო 

ობლიგაციები ღია 

ბაზრის 

ოპერაციებისათვის 
9,6% 

სახაზინო 

ვალდებულებები 
19,2% 

სახაზინო 

ობლიგაციები 
25,2% 
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(General Capital Increase)  farglebSi ADB-Si pirvel Senatans, 

xolo 1 070.0 aTasi lariT ganxorcielda Tamasuqis nawilobrivi 

gamosyidva.  

 

saxelmwifo biujetidan avtonomiuri respublikebis respublikuri 

da TviTmmarTveli erTeulebis biujetebisaTvis gadacemuli 

finansuri daxmarebebi 

 31 dekembris mgomareobiT saqarTvelos 2011 wlis 

saxelmwifo biujetidan avtonomiuri respublikebis respublikuri 

da adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebisaTvis 

gadasacemi finansuri daxmarebis wliuri gegma ganisazRvra 1 207 

425.2 aTasi laris odenobiT, maT Soris gaTanabrebiTi transferi 

– 627 788.3 aTasi lari, rac mTlianad gadaricxulia, miznobrivi 

transferi – 10 424.2 aTasi lari, saidanac gadaricxulia 10 253.1 

aTasi lari, xolo specialuri transferi – 569 212.7 aTasi 

laris odenobiT.  

 

teritoriuli erTeulebisaTvis gadacemuli 

finansuri daxmarebebis struqtura 

 

 

 
 

 

 saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetSi 

gaTvaliswinebulma specialurma transferma Seadgina 228 342.1 

aTasi lari, rac mTlianad gadaricxulia. maT Soris: afxazeTis 

avtonomiuri respublikis respublikuri biujetisaTvis 

gadaricxulma specialurma transferma Seadgina 7 500.0 aTasi 

gaTanabrebiTi 

transferi 

52,0% 

miznobrivi 

transferi 

delegirebuli 

uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad 

0,8% 

specialuri 

transferi 

47,1% 
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lari, TviTmarTveli q. Tbilisis biujetisaTvis gadaricxulma 

specialurma transferma Seadgina 100 708.0 aTasi lari, xolo 

TviTmarTveli q. baTumis biujetisaTvis gadaricxulma specialurma 

transferma Seadgina 120 134.1 aTasi lari; 

 saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan gamoyofilia 3 

028.6 aTasi lari, romelis srulad gadaricxulia;  

 soflis mxardaWeris programis dasafinanseblad gamoyofilma 

Tanxam Seadgina 40 000.0 aTasi lari, saidanac gadaricxulia 39 

983.5 aTasi lari;  

 

soflis mxardaWeris programis farglebSi adgilobrivi 

TviTmmarTveli erTeulebisaTvis damoyofili Tanxebi 
aTas larebSi 

adgilobrivi 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

 dasaxeleba  

gegma wliuri 
sakaso 

 Sesruleba 

sxvaoba gemasa 

da sakasos 

Soris 

sul aWara 4279.8 4271.6 8.1 

qobuleTis 

municipaiteti 
                  

1,077.9  

               

1,069.7  

                    

8.1  

xelvaCauris 

municipaiteti 
                  

1,402.2  

               

1,402.2  

                      

-    

qedis municipaiteti 
                     

478.4  

                  

478.4  

                      

-    

Suaxevis 

municipaliteti 
                     

521.0  

                  

521.0  

                      

-    

xulos 

municipaliteti 
                     

800.3  

                  

800.3  

                      

-    

kaxeTi 5030.6 5030.6 0.0 

axmetis 

municipaliteti 
                     

574.3  

                  

574.3  

                      

-    

gurjaanis 

municipaliteti 
                     

837.2  

                  

837.2  

                      

-    

dedofliswyaros 

municipaliteti 
                     

355.8  

                  

355.8  

                      

-    

Telavis 

municipaliteti 
                     

665.8  

                  

665.8  

                      

-    

lagodexis 

municipaliteti 
                     

883.6  

                  

883.6  

                      

-    

sagarejos 

municipaliteti 
                     

750.6  

                  

750.6  

                      

-    

siRnaRis 

municipaliteti 
                     

529.5  

                  

529.5  

                      

-    
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adgilobrivi 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

 dasaxeleba  

gegma wliuri 
sakaso 

 Sesruleba 

sxvaoba gemasa 

da sakasos 

Soris 

yvarelis 

municipaliteti 
                     

433.8  

                  

433.8  

                      

-    

imereTi 6959.5 6958.5 1.0 

WiaTuris 

municipaliteti 
                     

825.4  

                  

825.4  

                      

-    

tyibulis 

municipaliteti 
                     

355.6  

                  

355.6  

                      

-    

wyaltubos 

municipaliteti 
                     

832.9  

                  

831.9  

                    

1.0  

baRdaTis 

municipaliteti 
                     

373.3  

                  

373.3  

                      

-    

vanis 

municipaliteti 
                     

571.6  

                  

571.6  

                      

-    

zestafonis 

municipaliteti 
                     

896.8  

                  

896.8  

                      

-    

Terjolis 

municipaliteti 
                     

676.1  

                  

676.1  

                      

-    

samtrediis 

municipaliteti 
                     

585.9  

                  

585.9  

                      

-    

saCxeris 

municipaliteti 
                     

772.0  

                  

772.0  

                      

-    

xaragaulis 

municipaliteti 
                     

655.7  

                  

655.7  

                      

-    

xonis 

municipaliteti 
                     

414.3  

                  

414.3  

                      

-    

samegrelo zemo svaneTi 5710.2 5708.5 1.6 

zugdidis 

municipaliteti 
                  

1,362.5  

               

1,362.5  

                      

-    

abaSis 

municipaliteti 
                     

480.2  

                  

480.2  

                      

-    

martvilis 

municipaliteti 
                  

1,001.1  

               

1,001.1  

                      

-    

mestiis 

municipaliteti 
                     

470.3  

                  

470.3  

                      

-    

senakis 

municipaliteti 
                     

564.7  

                  

563.0  

                    

1.6  

Cxorowyus 

municipaliteti 
                     

526.4  

                  

526.4  

                      

-    

walenjixis 

municipaliteti 
                     

582.3  

                  

582.3  

                      

-    

xobis 

municipaliteti 
                     

722.6  

                  

722.6  

                      

-    
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adgilobrivi 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

 dasaxeleba  

gegma wliuri 
sakaso 

 Sesruleba 

sxvaoba gemasa 

da sakasos 

Soris 

Sida qarTli 3752.6 3752.6 0.0 

goris 

municipaliteti 
                  

1,510.7  

               

1,510.7  

                      

-    

qarelis 

municipaliteti 
                     

809.7  

                  

809.7  

                      

-    

kaspis 

municipaliteti 
                     

756.9  

                  

756.9  

                      

-    

xaSuris 

municipaliteti 
                     

675.3  

                  

675.3  

                      

-    

qvemo qarTli 5218.0 5212.2 5.8 

bolnisis 

municipaliteti 
                     

946.6  

                  

940.8  

                    

5.8  

gardabnis 

municipaliteti 
                  

1,200.6  

               

1,200.6  

                      

-    

dmanisis 

municipaliteti 
                     

552.3  

                  

552.3  

                      

-    

TeTriwyaros 

municipaliteti 
                     

555.1  

                  

555.1  

                      

-    

marneulis 

municipaliteti 
                  

1,523.3  

               

1,523.3  

                      

-    

walkis 

municipaliteti 
                     

440.1  

                  

440.1  

                      

-    

guria 2311.0 2311.0 0.0 

lanCxuTis 

municipaliteti 
                     

685.5  

                  

685.5  

                      

-    

ozurgeTis 

municipaliteti 
                  

1,085.0  

               

1,085.0  

                      

-    

Coxatauris 

municipaliteti 
                     

540.5  

                  

540.5  

                      

-    

samcxe javaxeTi 2912.1 2912.1 0.0 

borjomis 

municipaliteti 
                     

343.8  

                  

343.8  

                      

-    

adigenis 

municipaliteti 
                     

462.5  

                  

462.5  

                      

-    

aspinZis 

municipaliteti 
                     

221.7  

                  

221.7  

                      

-    

axalqalaqis 

municipaliteti 
                     

889.3  

                  

889.3  

                      

-    

axalcixis 

municipaliteti 
                     

539.0  

                  

539.0  

                      

-    

ninowmindis 

municipaliteti 
                     

455.8  

                  

455.8  

                      

-    
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adgilobrivi 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

 dasaxeleba  

gegma wliuri 
sakaso 

 Sesruleba 

sxvaoba gemasa 

da sakasos 

Soris 

mcxeTa mTianeTi 2501.1 2501.1 0.0 

duSeTis 

municipaliteti 
                  

1,120.0  

               

1,120.0  

                      

-    

TianeTis 

municipaliteti 
                     

361.8  

                  

361.8  

                      

-    

mcxeTis 

municipaliteti 
                     

830.3  

                  

830.3  

                      

-    

yazbegis 

municipaliteti 
                     

188.9  

                  

188.9  

                      

-    

raWa leCxumi 1325.3 1325.3 0.0 

ambrolauris 

municipaliteti 
                     

380.8  

                  

380.8  

                      

-    

lentexis 

municipaliteti 
                     

280.2  

                  

280.2  

                      

-    

onis 

municipaliteti 
                     

245.2  

                  

245.2  

                      

-    

cageris 

municipaliteti 
                     

419.0  

                  

419.0  

                      

-    

jami 40,000.0 39,983.5 16.5 

 

 

 saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis 

fondidan gamoyofilma Tanxam Seadgina 282 775.1 aTasi lari, 

saidanac gadaricxulia 282 687.9 aTasi lari. maT Soris: 

`saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ 

saqarTvelos kanoniT saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 

proeqtebis fondisaTvis gaTvaliswinebuli asignebebidan 

gamoyofilia 242 775.1 aTasi lari, saidanac gadaricxulia 242 

687.9 aTasi lari, xolo `saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo 

biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-16 muxlis Sesabamisad, 

adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis mier saqarTvelos 

regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondis Sevsebis mizniT 

gadmoricxuli Tanxebidan 40 000.0 aTasi lari, romelic 31 

dekembris mdgomareobiT srulad gadaricxulia adgilobrivi 

TviTmmarTveli erTeulebisaTvis.  
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saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan 

adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebisaTvis gadaricxuli Tanxebi 
  

  aTas larebSi 

adgilobrivi 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

 dasaxeleba 

wliuri  

gegma 

gadaricxuli 

Tanxebi 
sxvaoba 

sul aWara 
               

9,523.8  

                     

9,523.8  

                         

-    

  aWaris 

avtonomiuri 

respublika 

               

2,375.0  

                     

2,375.0  

                         

-    

TviTmmarTveli 

qalaqi baTumi 

               

5,438.3  

                     

5,438.3  

                         

-    

xelvaCauris 

municipaliteti 

               

1,710.5  

                     

1,710.5  

                         

-    

TviTmmarTveli 

qalaqi Tbilisi 

             

70,000.0  

                   

70,000.0  

                         

-    

kaxeTi 
             

11,418.1  

                   

11,353.6  

                     

64.5  

axmetis 

municipaliteti 

               

1,020.0  

                     

1,020.0  

                         

-    

gurjaanis 

municipaliteti 

               

2,523.7  

                     

2,459.2  

                     

64.5  

dedofliswyaros 

municipaliteti 

                  

490.0  

                        

490.0  

                         

-    

Telavis 

municipaliteti 

               

1,500.0  

                     

1,500.0  

                         

-    

lagodexis 

municipaliteti 

               

2,620.0  

                     

2,620.0  

                         

-    

sagarejos 

municipaliteti 

               

1,740.0  

                     

1,740.0  

                         

-    

siRnaRis 

municipaliteti 

                  

710.0  

                        

710.0  

                         

-    

yvarelis 

municipaliteti 

                  

814.4  

                        

814.4  

                         

-    

imereTi 
             

74,000.0  

                   

74,000.0  

                         

-    

  TviTmmarTveli 

qalaqi quTaisi 

             

65,750.0  

                   

65,750.0  

                         

-    

WiaTuris                                                              
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adgilobrivi 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

 dasaxeleba 

wliuri  

gegma 

gadaricxuli 

Tanxebi 
sxvaoba 

municipaliteti 1,000.0  1,000.0  -    

tyibulis 

municipaliteti 

                  

450.0  

                        

450.0  

                         

-    

wyaltubos 

municipaliteti 

               

1,950.0  

                     

1,950.0  

                         

-    

baRdaTis 

municipaliteti 

                  

400.0  

                        

400.0  

                         

-    

vanis 

municipaliteti 

                  

400.0  

                        

400.0  

                         

-    

zestafonis 

municipaliteti 

                  

600.0  

                        

600.0  

                         

-    

Terjolis 

municipaliteti 

               

1,000.0  

                     

1,000.0  

                         

-    

samtrediis 

municipaliteti 

                  

650.0  

                        

650.0  

                         

-    

saCxeris 

municipaliteti 

                  

390.0  

                        

390.0  

                         

-    

xaragaulis 

municipaliteti 

                  

660.0  

                        

660.0  

                         

-    

xonis 

municipaliteti 

                  

750.0  

                        

750.0  

                         

-    

samegrelo zemo 

svaneTi 

             

68,148.9  

                   

68,126.3  

                     

22.6  

TviTmmarTveli 

qalaqi foTi 

               

7,095.8  

                     

7,095.8  

                         

-    

  zugdidis 

municipaliteti 

             

33,853.2  

                   

33,853.2  

                         

-    

abaSis 

municipaliteti 

                  

700.0  

                        

700.0  

                         

-    

martvilis 

municipaliteti 

               

1,468.0  

                     

1,468.0  

                         

-    

  mestiis 

municipaliteti 

             

21,885.8  

                   

21,885.8  

                         

-    

senakis 

municipaliteti 

               

1,157.3  

                     

1,134.7  

                     

22.6  

Cxorowyus 

municipaliteti 

               

1,053.0  

                     

1,053.0  

                         

-    

walenjixis 

municipaliteti 

                  

355.5  

                        

355.5  

                         

-    

xobis 

municipaliteti 

                  

580.3  

                        

580.3  

                         

-    

Sida qarTli                                                          
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adgilobrivi 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

 dasaxeleba 

wliuri  

gegma 

gadaricxuli 

Tanxebi 
sxvaoba 

10,591.8  10,591.8  -    

goris 

municipaliteti 

               

4,991.8  

                     

4,991.8  

                         

-    

qarelis 

municipaliteti 

               

1,700.0  

                     

1,700.0  

                         

-    

kaspis 

municipaliteti 

               

1,700.0  

                     

1,700.0  

                         

-    

xaSuris 

municipaliteti 

               

2,200.0  

                     

2,200.0  

                         

-    

qvemo qarTli 
             

16,572.0  

                   

16,572.0  

                         

-    

TviTmmarTveli 

qalaqi rusTavi 

               

8,000.0  

                     

8,000.0  

                         

-    

gardabnis 

municipaliteti 

               

2,877.0  

                     

2,877.0  

                         

-    

dmanisis 

municipaliteti 

               

1,400.0  

                     

1,400.0  

                         

-    

TeTriwyaros 

municipaliteti 

               

1,020.0  

                     

1,020.0  

                         

-    

marneulis 

municipaliteti 

               

2,900.0  

                     

2,900.0  

                         

-    

walkis 

municipaliteti 

                  

375.0  

                        

375.0  

                         

-    

guria 
               

1,800.0  

                     

1,800.0  

                         

-    

lanCxuTis 

municipaliteti 

                  

500.0  

                        

500.0  

                         

-    

ozurgeTis 

municipaliteti 

               

1,000.0  

                     

1,000.0  

                         

-    

Coxatauris 

municipaliteti 

                  

300.0  

                        

300.0  

                         

-    

samcxe javaxeTi 
             

10,428.0  

                   

10,428.0  

                         

-    

borjomis 

municipaliteti 

               

2,350.0  

                     

2,350.0  

                         

-    

adigenis 

municipaliteti 

                  

200.0  

                        

200.0  

                         

-    

aspinZis 

municipaliteti 

               

1,800.0  

                     

1,800.0  

                         

-    

axalqalaqis 

municipaliteti 

                  

688.0  

                        

688.0  

                         

-    

axalcixis                                                              
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adgilobrivi 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

 dasaxeleba 

wliuri  

gegma 

gadaricxuli 

Tanxebi 
sxvaoba 

municipaliteti 5,190.0  5,190.0  -    

ninowmindis 

municipaliteti 

                  

200.0  

                        

200.0  

                         

-    

mcxeTa mTianeTi 
               

8,242.4  

                     

8,242.4  

                         

-    

duSeTis 

municipaliteti 

               

1,410.0  

                     

1,410.0  

                         

-    

TianeTis 

municipaliteti 

                  

585.9  

                        

585.9  

                         

-    

mcxeTis 

municipaliteti 

               

5,946.5  

                     

5,946.5  

                         

-    

yazbegis 

municipaliteti 

                  

300.0  

                        

300.0  

                         

-    

raWa leCxumi 
               

2,050.0  

                     

2,050.0  

                         

-    

ambrolauris 

municipaliteti 

                  

540.4  

                        

540.4  

                         

-    

lentexis 

municipaliteti 

                  

688.5  

                        

688.5  

                         

-    

onis 

municipaliteti 

                  

305.6  

                        

305.6  

                         

-    

cageris 

municipaliteti 

                  

515.5  

                        

515.5  

                         

-    

jami 282,775.1 282,687.9 87.2 

 
 

finansuri daxmareba teritoriuli erTeulebis biujetebSi 2011 

wlis  

ianvar-dekembris mdgomareobiT  
aTas larebSi 

avtonomiuri 

respublikebisa da 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

dasaxeleba  

sul transferi 
gaTanabrebiTi 

transferi 

miznobrivi 

transferi 

delegirebuli 

uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad 

specialuri 

transferi 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

afxazeTis a.r. 7,500.0 7,500.0   0.0   0.0 7,500.0 7,500.0 

aJara 784.0 784.0 771.0 771.0 13.0 13.0     

aWara 208,988.4 208,980.2 70,259.2 70,259.2 0.0 0.0 138,729.2 138,721.0 

aWaris a.r. 5,001.2 5,001.2         5,001.2 5,001.2 

TviTmmarTveli 

qalaqi   
175,853.6 175,853.6 48,865.9 48,865.9     126,987.7 126,987.7 
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avtonomiuri 

respublikebisa da 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

dasaxeleba  

sul transferi 
gaTanabrebiTi 

transferi 

miznobrivi 

transferi 

delegirebuli 

uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad 

specialuri 

transferi 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

baTumi 

qobuleTis 

municipaliteti 
6,727.2 6,719.0 5,649.3 5,649.3     1,077.9 1,069.7 

xelvaCauris 

municipaliteti 
9,873.3 9,873.3 6,310.5 6,310.5     3,562.8 3,562.8 

qedis 

municipaliteti 
3,146.0 3,146.0 2,667.6 2,667.6     478.4 478.4 

Suaxevis 

municipaliteti 
3,451.9 3,451.9 2,830.9 2,830.9     621.0 621.0 

xulos 

municipaliteti 
4,935.3 4,935.3 3,935.0 3,935.0     1,000.3 1,000.3 

TviTmmarTveli 

qalaqi Tbilisi* 
522,302.2 522,301.7 349,892.0 349,892.0 1,400.0 1,399.5 171,010.2 171,010.2 

kaxeTis mxare 40,222.1 40,157.5 22,570.4 22,570.4 1,065.0 1,065.0 16,586.7 16,522.1 

axmetis 

municipaliteti 
4,021.1 4,021.1 2,341.8 2,341.8 85.0 85.0 1,594.3 1,594.3 

gurjaanis 

municipaliteti 
8,299.2 8,234.7 4,810.3 4,810.3 128.0 128.0 3,360.9 3,296.4 

dedofliswyaros    

municipaliteti 
2,099.3 2,099.3 1,078.5 1,078.5 135.0 135.0 885.8 885.8 

Telavis 

municipaliteti 
5,237.6 5,237.6 2,848.8 2,848.8 165.0 165.0 2,223.8 2,223.8 

lagodexis 

municipaliteti 
7,902.5 7,902.5 4,238.9 4,238.9 160.0 160.0 3,503.6 3,503.6 

sagarejos 

municipaliteti 
5,358.3 5,358.3 2,690.7 2,690.7 177.0 177.0 2,490.6 2,490.6 

siRnaRis 

municipaliteti 
3,412.6 3,412.6 2,013.1 2,013.1 120.0 120.0 1,279.5 1,279.5 

yvarlis 

municipaliteti 
3,891.5 3,891.5 2,548.3 2,548.3 95.0 95.0 1,248.2 1,248.2 

imereTis mxare 143,558.3 143,456.4 60,496.8 60,496.8 1,699.0 1,598.1 81,362.5 81,361.5 

TviTmmarTveli 

qalaqi  

quTaisi 

90,311.6 90,246.6 24,108.6 24,108.6 210.0 145.0 65,993.0 65,993.0 

WiaTuris 

municipaliteti 
6,861.2 6,841.7 4,825.8 4,825.8 210.0 190.5 1,825.4 1,825.4 

tyibulis 

municipaliteti 
3,446.4 3,446.4 2,540.8 2,540.8 100.0 100.0 805.6 805.6 

wyaltubos 

municipaliteti 
6,999.5 6,998.5 4,096.6 4,096.6 120.0 120.0 2,782.9 2,781.9 

baRdaTis 

municipaliteti 
3,454.5 3,454.5 2,551.2 2,551.2 90.0 90.0 813.3 813.3 

vanis 

municipaliteti 
4,277.2 4,277.2 3,145.6 3,145.6 100.0 100.0 1,031.6 1,031.6 

zestafonis 

municipaliteti 
5,911.4 5,901.4 4,204.6 4,204.6 210.0 200.0 1,496.8 1,496.8 

Terjolis 

municipaliteti 
4,943.6 4,943.6 3,093.5 3,093.5 114.0 114.0 1,736.1 1,736.1 

samtrediis 

municipaliteti 
4,084.9 4,083.7 2,699.0 2,699.0 150.0 148.9 1,235.9 1,235.9 

saCxeris 

municipaliteti 
4,555.3 4,555.3 3,233.3 3,233.3 160.0 160.0 1,162.0 1,162.0 
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avtonomiuri 

respublikebisa da 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

dasaxeleba  

sul transferi 
gaTanabrebiTi 

transferi 

miznobrivi 

transferi 

delegirebuli 

uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad 

specialuri 

transferi 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

xaragaulis 

municipaliteti 
3,886.6 3,881.3 2,460.9 2,460.9 110.0 104.7 1,315.7 1,315.7 

xonis 

municipaliteti 
4,826.2 4,826.2 3,536.9 3,536.9 125.0 125.0 1,164.3 1,164.3 

samegrelosa da 

zemo svaneTis mxare 
112,309.1 112,266.4 30,782.0 30,782.0 1,434.0 1,415.5 80,093.1 80,068.9 

  TviTmmarTveli 

qalaqi foTi 
13,712.3 13,712.3 5,662.5 5,662.5 254.0 254.0 7,795.8 7,795.8 

zugdidis 

municipaliteti 
48,339.9 48,339.9 9,834.2 9,834.2 250.0 250.0 38,255.7 38,255.7 

abaSis 

municipaliteti 
4,582.9 4,582.9 3,287.7 3,287.7 115.0 115.0 1,180.2 1,180.2 

martvilis 

municipaliteti 
6,060.6 6,060.6 3,461.5 3,461.5 130.0 130.0 2,469.1 2,469.1 

mestiis 

municipaliteti 
26,532.6 26,532.6 1,602.5 1,602.5 80.0 80.0 24,850.1 24,850.1 

senakis 

municipaliteti 
4,934.4 4,910.1 3,057.4 3,057.4 155.0 155.0 1,722.0 1,697.7 

Cxorowyus 

municipaliteti 
4,742.6 4,734.6 3,038.2 3,038.2 125.0 117.0 1,579.4 1,579.4 

walenjixis 

municipaliteti 
1,920.8 1,920.8 838.0 838.0 145.0 145.0 937.8 937.8 

xobis 

municipaliteti 
1,482.9 1,472.4 0.0 0.0 180.0 169.5 1,302.9 1,302.9 

Sida qarTlis mxare 39,213.9 39,213.9 21,977.0 21,977.0 880.5 880.5 16,356.4 16,356.4 

goris 

municipaliteti 
16,476.5 16,476.5 7,802.0 7,802.0 240.0 240.0 8,434.5 8,434.5 

eredvis 

municipaliteti 
989.1 989.1 964.6 964.6 24.5 24.5 0.0 0.0 

qurTis 

municipaliteti 
1,628.0 1,628.0 1,547.0 1,547.0 81.0 81.0 0.0 0.0 

qarelis 

municipaliteti 
6,450.9 6,450.9 3,761.2 3,761.2 180.0 180.0 2,509.7 2,509.7 

kaspis 

municipaliteti 
6,224.2 6,224.2 3,542.3 3,542.3 145.0 145.0 2,536.9 2,536.9 

TiRvis 

municipaliteti 
1,088.2 1,088.2 1,078.2 1,078.2 10.0 10.0 0.0 0.0 

xaSuris 

municipaliteti 
6,357.0 6,357.0 3,281.7 3,281.7 200.0 200.0 2,875.3 2,875.3 

qvemo qarTlis 

mxare 
56,568.8 56,523.9 32,102.8 32,102.8 1,570.0 1,530.9 22,896.0 22,890.2 

TviTmmarTveli 

qalaqi  

rusTavi 

26,647.4 26,647.4 17,041.4 17,041.4 500.0 500.0 9,106.0 9,106.0 

bolnisis 

municipaliteti 
1,226.6 1,181.6 0.0 0.0 280.0 240.9 946.6 940.8 

gardabnis 

municipaliteti 
6,852.9 6,852.9 2,535.3 2,535.3 240.0 240.0 4,077.6 4,077.6 

dmanisis 

municipaliteti 
4,528.4 4,528.4 2,486.1 2,486.1 90.0 90.0 1,952.3 1,952.3 

TeTriwyaros  

municipaliteti 
3,805.2 3,805.2 2,045.1 2,045.1 185.0 185.0 1,575.1 1,575.1 

marneulis 

municipaliteti 
10,909.9 10,909.9 6,286.6 6,286.6 200.0 200.0 4,423.3 4,423.3 

walkis 

municipaliteti 
2,598.4 2,598.4 1,708.3 1,708.3 75.0 75.0 815.1 815.1 
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avtonomiuri 

respublikebisa da 

TviTmmarTveli 

erTeulebis 

dasaxeleba  

sul transferi 
gaTanabrebiTi 

transferi 

miznobrivi 

transferi 

delegirebuli 

uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad 

specialuri 

transferi 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

wliuri 

gegma 

12 Tvis 

faqti 

guriis mxare 15,408.1 15,408.1 10,626.9 10,626.9 550.0 550.0 4,231.2 4,231.2 

lanCxuTis 

municipaliteti 
4,968.8 4,968.8 3,583.3 3,583.3 200.0 200.0 1,185.5 1,185.5 

ozurgeTis 

municipaliteti 
7,648.1 7,648.1 5,242.9 5,242.9 200.0 200.0 2,205.2 2,205.2 

Coxatauris 

municipaliteti 
2,791.2 2,791.2 1,800.7 1,800.7 150.0 150.0 840.5 840.5 

samcxe-javaxeTis 

mxare 
28,829.4 28,817.4 12,368.2 12,368.2 862.0 850.0 15,599.2 15,599.2 

borjomis 

municipaliteti 
4,848.8 4,836.8 0.0 0.0 155.0 143.0 4,693.8 4,693.8 

adigenis 

municipaliteti 
2,685.5 2,685.5 1,913.0 1,913.0 110.0 110.0 662.5 662.5 

aspinZis 

municipaliteti 
3,549.1 3,549.1 1,447.4 1,447.4 80.0 80.0 2,021.7 2,021.7 

axalqalaqis 

municipaliteti 
5,810.7 5,810.7 3,861.2 3,861.2 192.0 192.0 1,757.5 1,757.5 

axalcixis 

municipaliteti 
8,762.7 8,762.7 2,769.7 2,769.7 185.0 185.0 5,808.0 5,808.0 

ninowmindis 

municipaliteti 
3,172.7 3,172.7 2,376.9 2,376.9 140.0 140.0 655.8 655.8 

mcxeTa-mTianeTis 

mxare 
19,934.9 19,934.9 8,549.7 8,549.7 580.7 580.7 10,804.5 10,804.5 

axalgoris 

municipaliteti 
1,925.5 1,925.5 1,837.8 1,837.8 87.7 87.7 0.0 0.0 

duSeTis 

municipaliteti 
4,945.0 4,945.0 2,340.0 2,340.0 75.0 75.0 2,530.0 2,530.0 

TianeTis 

municipaliteti 
2,512.5 2,512.5 1,464.8 1,464.8 100.0 100.0 947.7 947.7 

mcxeTis 

municipaliteti 
8,984.7 8,984.7 1,876.8 1,876.8 270.0 270.0 6,837.9 6,837.9 

yazbegis 

municipaliteti 
1,567.2 1,567.2 1,030.3 1,030.3 48.0 48.0 488.9 488.9 

raWa-leCxumis mxare 11,806.0 11,806.0 7,392.3 7,392.3 370.0 370.0 4,043.7 4,043.7 

ambrolauris  

municipaliteti 
3,563.3 3,563.3 1,956.1 1,956.1 95.0 95.0 1,512.2 1,512.2 

lentexis 

municipaliteti 
2,603.3 2,603.3 1,554.6 1,554.6 80.0 80.0 968.7 968.7 

onis 

municipaliteti 
2,201.0 2,201.0 1,502.7 1,502.7 70.0 70.0 628.3 628.3 

cageris 

municipaliteti 
3,438.4 3,438.4 2,378.9 2,378.9 125.0 125.0 934.5 934.5 

jami 1,207,425.2 1,207,150.5 627,788.3 627,788.3 10,424.2 10,253.1 569,212.7 569,109.1 

 
 
 

  

Tavi IV 
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saqarTvelos saxelmwifo biujetis mTliani saldo, finansuri 

aqtivebisa da valdebulebebis cvlileba 

 

saxelmwifo biujetis 2011 wlis Sesrulebis maCveneblebidan 

gamomdinare saangariSo periodSi mTliani saldo ganisazRvra (-230 

796.9) aTasi laris odenobiT. 

 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis finansuri aqtivebis 

cvlileba 

 

1. saangariSo periodSi finansuri aqtivebis cvlileba 

ganisazRvra 337 754,5 aTasi laris odenobiT. 

2. finansuri aqtivebis zrdam Seadgina 429 976,5 aTasi lari. 

 
                                                                aTas 

larebSi 

ფინანსური აქტივების ზრდა 

2011 წლის  

 გეგმა 

2011 წლის 

საკასო 

შესრულება 

535,783.8 429,976.5 

ვალუტა და დეპოზიტები 56,823.9 0.0 

სესხები 218,428.9 169,445.5 

აქციები და სხვა კაპიტალი 260,531.0 260,531.0 

 

 

3. finansuri aqtivebis klebam Seadgina 92 221.9 aTasi lari. 

 

                                                     
aTas larebSi 

ფინანსური აქტივების კლება 

2011 წლის  

 გეგმა 

2011 წლის 

საკასო 

შესრულება 

60,000.0 92,221.9 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 22,719.4* 

სესხები 60,000.0 69,412.0 

აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 80.4 

სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 10.1 

 

 

* 22 719.4 aTasi lari warmoadgens saangariSo periodSi 

naSTis gamoyenebas 11 552.3 aTasi laris odenobiT, agreTve 

wina wlebis gamouyenebeli saxsrebis dabrunebas da xazinis 

angariSebze aRricxul sxva Tanxebs 11 167.1 aTasi laris 

odenobiT. gamomdinare iqidan, rom 2011 wlis 1 ianvrisTvis 

saxelmwifo biujetis angariSebze arsebulma naSTma Seadgina 
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488 253.0 aTasi lari, Sesabamisad 2012 wlis 1 ianvrisaTvis 

arsebulma naSTma Seadgina 476 700.6 aTasi lari, saidanac 341 

538.5 aTasi lari `saqarTvelos saxelmwifo sagareo valis 

marTvis mizniT zogierTi RonisZiebebis ganxorcielebis 

Taobaze~ saqarTvelos mTavrobis gankargulebis safuZvelze 

gadatanil iqna xazinis erTiani angariSis sadepozoto 

qveangariSze. 

 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis valdebulebebis 

cvlileba 

 

 

1. saangariSo periodSi saqarTvelos saxelmwifo biujetis 

valdebulebebis cvlileba ganisazRvra 568 551.4 aTasi laris 

odenobiT. 

2. valdebulebebis zrdam saangariSo periodSi Seadgina 734 

929.6 aTasi lari, maT Soris:  

 

2011 wlis ganmavlobaSi saerTaSoriso safinanso 

organizaciebidan da sxva saxelmwifoebis mTavrobebisgan miRebulma 

grZelvadianma sainvesticio, SeRavaTianma kreditebma Seadgina 502 

580.7 aTasi lari: 

 

 msoflio banki (IDA/IBRD) – 215 939.6 aTasi lari; 

 aziis ganviTarebis banki (ADB) – 75 094.6 aTasi lari;  

 germania (KfW)  – 71 385.3 aTasi lari; 

 soflis meurneobis ganviTarebis saerTaSoriso fondi 

(IFAD) –      3 693.5 aTasi lari; 

 iaponia (JICA) – 11 070.6 aTasi lari; 

 evrobanki (EBRD)  _ 58 349.6 aTasi lari; 

 safrangeTi _ 24 036.2 aTasi lari; 

 evropis sainvesticio banki (EIB) _ 43 011.3 aTasi lari. 

 

2011 wlis monacemebiT biujetis mxardamWerma kreditebma 

Seadgina 64 203.8 aTasi lari (msoflio bankis mier dafinansebuli 

ganviTarebis politikis mesame RonisZiebis (DPO III) biujetis 

mxardamWeri sesxis farglebSi. 
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2011 wlis ganmavlobaSi saxelmwifo biujetidan ucxoeTidan 

miRebuli dafinansebis wyaroebiT gansaxorcielebel sainvesticio 

proeqtebSi TanamonawileobisaTvis da am proeqtebis 

TanadafinansebisaTvis gamoyofilma asignebam Seadgina 167 552.4 

aTasi lari, xolo gaweulma xarjma _ 165 308.7 aTasi lari. 

 

2011 wlis 11 aprils saqarTvelos finansTa saministros mier 

saqarTvelos saxeliT ganxorcielda evroobligaciebis gamoSveba 

500.0 mln aSS dolaris odenobiT, saidanac diskontma Seadgina 

8 835.0 aTasi lari, xolo valdebulebebis zrdam _ 491 165.0 

aTasi aSS dolari. 491 165.0 aTasi aSS dolaridan 435 250.0 

aTasi aSS dolari miimarTa 2008 wels gamoSvebuli 

evroobligaciebis refinansirebaze. Sesabamisad, evroobligaciebis 

tranzaqciidan valdebulebebis wminda zrdam Seadgina 55 915.0 

aTasi aSS dolari, Tumca saxelmwifo biujetis 2011 wlis 

SesrulebaSi valdebulebebis zrdaSi aRricxulia 47 061.4 aSS 

dolari _ 77 434.8 aTasi lari (2011 wlis 11 aprilis 

mdgomareobiT aSS dolaris mimarT laris oficialurma gacvliTma 

kursma Seadgina 1 aSS dolari = 1.6454 lari). vinaidan 

evroobligaciebis tranzaqciidan miRebuli wminda Semosulobis 

8 853.6 aTasi aSS dolaris konvertacia ar ganxorcielebula da 

igi gadatanil iqna saxazino samsaxuris savaluto angariSis 

sadepozito qveangariSze `saqarTvelos saxelmwifo sagareo valis 

marTvis mizniT zogierTi RonisZiebebis ganxorcielebis Taobaze~ 

saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 13 maisis #1032 gankargulebis 

safuZvelze. 

 

_ 2011 wels Catarda 33 auqcioni, romlebzec realizebuli 

iyo 413 000 cali saxazino valdebuleba da saxazino obligacia, 

aqedan, 4% iyo 6 Tvis vadis mqone saxazino valdebulba, 57% - 12 

Tvis vadis mqone saxazino valdebuleba, 32% ki – 2 wlis vadis 

mqone saxazino obligacia, xolo 7% Seadgina 5 wlis vadis mqone  

saxazino obligaciam. saangariSo periodSi saxazino valdebulebebis 

da saxazino obligaciebis gayidviT biujetis dafinansebam 90 710.3 

aTasi lari Seadgina. 
 

 

aTas larebSi 

valdebulebebis zrda 

2011 წლის  

 გეგმა 

2011 წლის 

საკასო 

შესრულება 

925,010.9 734,929.6 
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საგარეო 725,010.9 644,219.3 

სესხები 647,576.1 566,784.5 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 77,434.8 77,434.8 

საშინაო 200,000.0 90,710.3 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 200,000.0 90,710.3 

 

 

 

 

3. valdebulebebis kleba 166 378.2 aTasi laris odenobiT 

ganisazRvra. 

  
aTas larebSi 

ვალდებულებების კლება 

2011 წლის  

გეგმა 

2011 წლის 

საკასო 

შესრულება 

166,484.5 166,378.2 

საგარეო 111,159.0 111,158.6 

სესხები 110,809.0 110,808.6 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 350.0 350.0 

საშინაო 55,325.5 55,219.6 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 

სესხები 1,070.0 1,070.0 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 19,255.5 19,149.6 

 

 

 

 

 

 

 

saqarTvelos saxelmwifo vali 

 

2011 wlis 31 dekembris mdgomareobiT saqarTvelos saxelmwifo valma 

Seadgina 8 889.2 mln lari (mSp-is winaswari maCveneblis 36.7%), maT 

Soris: 

_ saxelmwifo saSinao valis mTliani moculoba Seadgens 1 873.0 mln 

lars (mSp-is winaswari maCveneblis 7.7%), maT Soris erovnuli bankisaTvis 

gankuTvnili erTwliani yovelwliurad ganaxlebadi saxelmwifo obligacia 

_ 560.8 mln lari, sxvadasxva vadis mqone saxelmwifo obligaciebi Ria 

bazris operaciebisaTvis _ 117.0 mln lari, finansTa saministros saxazino 

valdebulebebi da saxazino obligaciebi _ 522.1 mln lari, sxva savalo 

valdebulebebi (e.w. istoriuli valebi) _  673.1 mln lari. 
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_ saxelmwifo sagareo valma Seadgina 7 016.2 mln lari (mSp-is winaswari 

maCveneblis 29.0%). 

 

kreditori 

saqarTvelos 

saxelmwifo sagareo 

valis moculoba 2011 

wlis bolos 

sul saxelmwifo sagareo vali    7,016.2 

mravalmxrivi kreditorebisagan: 5,033.9 

msoflio banki, ganviTarebis saerTaSoriso asociacia (IDA) 2,033.3 

msoflio banki, rekonstruqciisa da ganviTarebis saerTaSoriso banki (IBRD) 460.6 

soflis meurneobis ganviTarebis saerTaSoriso fondi (IFAD) 40.0 

saerTaSoriso savaluto fondi (IMF) 1,651.4 

evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis banki (EBRD) 17.2 

evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis banki (EBRD) 104.2 

aziis ganviTarebis banki (ADB) 167.3 

aziis ganviTarebis banki (ADB) 436.6 

evropis sainvesticio banki (EIB) 123.1 

ormxrivi kreditorebisagan: 1,033.8 

azerbaijani 22.7 

TurqmeneTi 0.4 

TurqeTi 43.4 

irani 17.7 

ruseTi 186.6 

somxeTi 26.9 

uzbekeTi 0.6 

ukraina 0.5 

yazaxeTi 46.4 

CineTi 8.0 

germania 430.7 

iaponia 109.8 

kuveiti 41.9 

niderlandebi 9.6 

amerika 56.4 

safrangeTi 32.2 

saxelmwifo fasiani qaRaldebi 943.3 

    evrobondebi 943.3 

saxelmwifos garantiiT aRebuli kreditebi 5.3 
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kreditori 

saqarTvelos 

saxelmwifo sagareo 

valis moculoba 2011 

wlis bolos 

germania 5.3 

 

 



ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

00 00
საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
7 569 732,2 7 569 732,2 7 459 279,5

ხარჯები 6 029 421,0 5 854 870,4 5 823 849,8

შრომის ანაზღაურება 1,020,552.0 1 013 012,2 1 012 474,1

საქონელი და მომსახურება 924,387.0 998 531,6 989 005,5

პროცენტი 284,620.3 282 703,7 282 699,6

სუბსიდიები 203,510.9 203 868,5 196 746,1

გრანტები 1 252 331,4 1 121 971,9 1 117 001,6

სოციალური უზრუნველყოფა 1,580,670.9 1 544 301,9 1 540 924,8

სხვა ხარჯები 763,348.5 690 480,7 684 998,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 974,402.6 1 069 417,3 1 039 075,0

ფინანსური აქტივების ზრდა 380,273.8 478 959,9 429 976,5

ვალდებულებების კლება 185,634.8 166 484,5 166 378,2

01 00
საქართველოს პარლამენტი და 

მასთან არსებული ორგანიზაციები
34,986.3 34 248,0 34 032,1

ხარჯები 32,465.1 33 978,1 33 839,7

შრომის ანაზღაურება 21,496.8 23 634,9 23 617,7

საქონელი და მომსახურება 10,119.1 9 484,5 9 256,1

გრანტები 33.5 35,2 35,0

სოციალური უზრუნველყოფა 268.0 325,8 317,8

სხვა ხარჯები 547.7 497,7 613,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,521.2 269,9 192,4

01 01 საქართველოს პარლამენტი 28,400.7 27 662,4 27 553,8

ხარჯები 26,049.5 27 622,5 27 513,9

შრომის ანაზღაურება 16,648.5 18 826,6 18 826,5

საქონელი და მომსახურება 8,950.0 8 377,1 8 269,5

გრანტები 29.0 29,0 28,9

სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 217,8 217,8

სხვა ხარჯები 222.0 172,0 171,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,351.2 39,9 39,9

01 02

საქართველოს პარლამენტთან 

არსებული აუდიტორული 

საქმიანობის საბჭო

324.0 324,0 293,1

ხარჯები 319.0 319,0 289,8

შრომის ანაზღაურება 254.0 254,0 247,4

საქონელი და მომსახურება 55.0 55,0 41,1

სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7,0 0,0

სხვა ხარჯები 3.0 3,0 1,3

თავი v

2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები ორგანიზაციული 

კლასიფიკაციის მიხედვით
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5,0 3,4

01 03

საქართველოს პარლამენტის ილია 

ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული 

ბიბლიოთეკა

5,561.6 5 561,6 5 357,0

ხარჯები 5,411.6 5 351,6 5 222,8

შრომის ანაზღაურება 4,308.3 4 268,3 4 257,8

საქონელი და მომსახურება 1,022.1 960,4 855,3

გრანტები 4.5 6,2 6,1

სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 100,0 100,0

სხვა ხარჯები 16.7 16,7 3,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 210,0 134,3

01 04

საქართველოს პარლამენტთან 

არსებული ჰერალდიკის 

სახელმწიფო საბჭო

400.0 400,0 397,0

ხარჯები 385.0 385,0 382,0

შრომის ანაზღაურება 286.0 286,0 286,0

საქონელი და მომსახურება 92.0 92,0 90,1

სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1,0 0,0

სხვა ხარჯები 6.0 6,0 5,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15,0 14,9

01 05
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
300.0 300,0 431,2

ხარჯები 300.0 300,0 431,2

სხვა ხარჯები 300.0 300,0 431,2

01 05 01

ძლიერი პარლამენტი 

კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში 

(UNDP)

300.0 300,0 431,2

ხარჯები 300.0 300,0 431,2

სხვა ხარჯები 300.0 300,0 431,2

 02 00
საქართველოს პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია
14,154.0 14 644,1 14 065,7

ხარჯები 13,433.0 13 471,0 12 920,5

შრომის ანაზღაურება 3,845.0 4 132,4 4 131,9

საქონელი და მომსახურება 9,422.0 8 998,0 8 469,0

სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 210,5 206,3

სხვა ხარჯები 66.0 130,2 113,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 721.0 1 158,3 1 130,4

ვალდებულებების კლება 0,0 14,8 14,8

02 01
საქართველოს პრეზიდენტის 

ადმინისტრაცია
13,554.0 14 044,1 13 468,1

ხარჯები 12,854.0 12 884,0 12 335,8

შრომის ანაზღაურება 3,465.0 3 753,7 3 753,3
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

საქონელი და მომსახურება 9,225.0 8 793,8 8 265,9

სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 209,1 205,5

სხვა ხარჯები 64.0 127,4 111,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 700.0 1 146,3 1 118,5

ვალდებულებების კლება 0,0 13,8 13,8

02 02 სსიპ _ საჯარო სამსახურის ბიურო 600.0 600,0 597,6

ხარჯები 579.0 587,0 584,6

შრომის ანაზღაურება 380.0 378,7 378,6

საქონელი და მომსახურება 197.0 204,2 203,1

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,4 0,8

სხვა ხარჯები 2.0 2,8 2,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 12,0 12,0

ვალდებულებების კლება 0,0 1,0 1,0

03 00
საქართველოს ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს აპარატი
1,300.0 19 501,7 19 284,1

ხარჯები 1,285.5 19 375,4 19 170,8

შრომის ანაზღაურება 786.8 1 087,5 1 045,8

საქონელი და მომსახურება 487.5 18 259,9 18 104,4

სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 15,3 15,3

სხვა ხარჯები 8.8 12,7 5,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.5 122,0 109,6

ვალდებულებების კლება 0,0 4,2 3,8

04 00
საქართველოს მთავრობის 

კანცელარია
9,676.4 10 567,9 10 240,9

ხარჯები 9,021.8 9 280,5 9 184,3

შრომის ანაზღაურება 3,647.5 3 820,5 3 819,4

საქონელი და მომსახურება 4,711.2 4 739,9 4 700,2

სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75,0 28,9

სხვა ხარჯები 588.1 645,1 635,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 654.6 1 287,4 1 056,7

05 00 საქართველოს კონტროლის პალატა 11,916.1 12 916,1 12 281,8

ხარჯები 9,325.1 9 245,1 8 804,5

შრომის ანაზღაურება 5,130.6 5 150,6 5 124,6

საქონელი და მომსახურება 2,701.8 2 701,8 2 411,1

სუბსიდიები 300.0 300,0 300,0

გრანტები 3.6 3,6 3,1

სოციალური უზრუნველყოფა 51.6 51,6 47,4

სხვა ხარჯები 1,137.5 1 037,5 918,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,591.0 3 671,0 3 477,2

05 01 საქართველოს კონტროლის პალატა 10,800.0 11 800,0 11 474,3
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ხარჯები 8,548.8 8 318,8 7 997,1

შრომის ანაზღაურება 5,130.6 5 150,6 5 124,6

საქონელი და მომსახურება 2,701.8 2 701,8 2 411,1

სუბსიდიები 300.0 300,0 300,0

გრანტები 3.6 3,6 3,1

სოციალური უზრუნველყოფა 51.6 51,6 47,4

სხვა ხარჯები 361.2 111,2 111,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,251.2 3 481,2 3 477,2

05 02
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
1,116.1 1 116,1 807,4

ხარჯები 776.3 926,3 807,4

სხვა ხარჯები 776.3 926,3 807,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 339.8 189,8 0,0

05 02 01

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური 

მართვის მხარდაჭერის პროექტი 

(კონტროლის პალატის 

კომპონენტი)(WB, SIDA, 

ნიდერლანდები, DFID)

1,116.1 1 116,1 807,4

ხარჯები 776.3 926,3 807,4

სხვა ხარჯები 776.3 926,3 807,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 339.8 189,8 0,0

06 00
საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია
13,933.9 14 807,0 14 575,8

ხარჯები 13,913.9 14 762,6 14 531,7

შრომის ანაზღაურება 4,374.4 5 092,4 5 090,0

საქონელი და მომსახურება 1,655.0 1 673,5 1 667,1

სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 22,0 21,0

სხვა ხარჯები 7,873.5 7 974,7 7 753,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 43,2 42,8

ვალდებულებების კლება 0,0 1,2 1,2

06 01
საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის აპარატი
5,579.7 5 760,5 5 759,0

ხარჯები 5,569.7 5 728,2 5 726,7

შრომის ანაზღაურება 4,167.7 4 287,8 4 287,5

საქონელი და მომსახურება 1,375.0 1 328,8 1 328,2

სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 21,0 21,0

სხვა ხარჯები 17.0 90,7 90,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 31,1 31,0

ვალდებულებების კლება 0,0 1,2 1,2

06 02
არჩევნების ღონისძიებების 

დაფინანსება
0,0 680,0 676,7

78



ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ხარჯები 0,0 677,9 674,7

შრომის ანაზღაურება 0,0 547,8 545,6

საქონელი და მომსახურება 0,0 102,6 101,7

სხვა ხარჯები 0,0 27,5 27,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 2,1 2,0

06 03
პოლიტიკური პარტიების 

დაფინანსება
4,736.0 4 736,0 4 735,6

ხარჯები 4,736.0 4 736,0 4 735,6

სხვა ხარჯები 4,736.0 4 736,0 4 735,6

06 04

სსიპ - საარჩევნო სისტემების 

განვითარების, რეფორმებისა და 

სწავლების ცენტრი

2,868.2 2 880,5 2 698,8

ხარჯები 2,858.2 2 870,5 2 689,0

შრომის ანაზღაურება 206.7 256,9 256,9

საქონელი და მომსახურება 280.0 242,1 237,2

სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1,0 0,0

სხვა ხარჯები 2,370.5 2 370,5 2 194,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10,0 9,8

06 04 01

სსიპ - საარჩევნო სისტემების 

განვითარების, რეფორმებისა და 

სწავლების ცენტრის 

ადმინისტრაცია

500.2 512,5 505,6

ხარჯები 490.2 502,5 495,8

შრომის ანაზღაურება 206.7 256,9 256,9

საქონელი და მომსახურება 280.0 242,1 237,2

სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1,0 0,0

სხვა ხარჯები 2.5 2,5 1,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10,0 9,8

06 04 02

პარტიებისა და არასამთავრობო 

სექტორის განვითარებისა და 

ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი 

პოლიტიკური სისტემის 

ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

2,368.0 2 368,0 2 193,2

ხარჯები 2,368.0 2 368,0 2 193,2

სხვა ხარჯები 2,368.0 2 368,0 2 193,2

06 05
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
750.0 750,0 705,7

ხარჯები 750.0 750,0 705,7

სხვა ხარჯები 750.0 750,0 705,7
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

06 05 01

დემოკრატიული ინსტიტუტების 

განვითარება სამართლიანი 

საარჩევნო პროცესებისა და 

აქტიური სამოქალაქო 

მონაწილეობისათვის (UNDP)

750.0 750,0 705,7

ხარჯები 750.0 750,0 705,7

სხვა ხარჯები 750.0 750,0 705,7

07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლო
2,644.1 2 644,1 2 613,6

ხარჯები 2,544.1 2 495,4 2 466,1

შრომის ანაზღაურება 1,861.9 1 891,9 1 891,9

საქონელი და მომსახურება 607.2 547,9 519,6

გრანტები 5.0 0,6 0,6

სხვა ხარჯები 70.0 55,0 54,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 148,7 147,6

08 00
საქართველოს უზენაესი 

სასამართლო
5,758.0 5 758,0 5 691,2

ხარჯები 5,734.0 5 619,5 5 552,9

შრომის ანაზღაურება 3,824.0 3 804,0 3 803,8

საქონელი და მომსახურება 1,336.5 1 239,5 1 234,9

სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 65,0 63,0

სხვა ხარჯები 528.5 511,0 451,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.0 138,5 138,3

08 01
საქართველოს უზენაესი 

სასამართლო
5,300.0 5 300,0 5 272,2

ხარჯები 5,276.0 5 161,5 5 133,9

შრომის ანაზღაურება 3,824.0 3 804,0 3 803,8

საქონელი და მომსახურება 1,336.5 1 239,5 1 234,9

სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 65,0 63,0

სხვა ხარჯები 70.5 53,0 32,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.0 138,5 138,3

08 02
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
458.0 458,0 419,0

ხარჯები 458.0 458,0 419,0

სხვა ხარჯები 458.0 458,0 419,0

08 02 01
სასამართლო ხელისუფლების 

მხარდაჭერა (UNDP)
458.0 458,0 419,0

ხარჯები 458.0 458,0 419,0

სხვა ხარჯები 458.0 458,0 419,0

09 00 საერთო სასამართლოები 32,400.0 32 145,0 31 623,8

ხარჯები 29,757.0 29 136,2 28 642,1
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

შრომის ანაზღაურება 20,426.5 20 225,7 20 222,6

საქონელი და მომსახურება 8,452.4 8 034,9 7 582,2

სოციალური უზრუნველყოფა 557.0 524,0 512,2

სხვა ხარჯები 321.1 351,6 325,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,643.0 3 008,0 2 980,9

ვალდებულებების კლება 0,0 0,8 0,8

09 01
საერთო სასამართლოების 

დეპარტამენტის აპარატი
1,016.1 1 016,1 998,0

ხარჯები 1,006.1 1 006,1 988,9

შრომის ანაზღაურება 811.7 811,7 811,7

საქონელი და მომსახურება 186.3 186,3 173,6

სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7,0 3,1

სხვა ხარჯები 1.1 1,1 0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10,0 9,0

09 02 საერთო სასამართლოები 30,469.5 30 214,5 29 885,5

ხარჯები 27,871.5 27 240,7 26 918,9

შრომის ანაზღაურება 19,277.8 19 077,0 19 074,2

საქონელი და მომსახურება 7,893.7 7 501,7 7 191,3

სოციალური უზრუნველყოფა 540.0 510,0 509,0

სხვა ხარჯები 160.0 152,0 144,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,598.0 2 973,0 2 965,8

ვალდებულებების კლება 0,0 0,8 0,8

09 03 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 914.4 914,4 740,4

ხარჯები 879.4 889,4 734,3

შრომის ანაზღაურება 337.0 337,0 336,7

საქონელი და მომსახურება 372.4 346,9 217,2

სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 7,0 0,0

სხვა ხარჯები 160.0 198,5 180,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 25,0 6,1

10 00
საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო
1,075.0 1 075,0 1 052,7

ხარჯები 1,065.0 1 047,4 1 026,7

შრომის ანაზღაურება 825.0 808,0 807,4

საქონელი და მომსახურება 220.0 219,4 210,4

სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10,0 3,5

სხვა ხარჯები 10.0 10,0 5,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 27,0 25,4

ვალდებულებების კლება 0,0 0,6 0,6
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის _ 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, 

მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, 

წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა და 

თვითმმართველ ქალაქ ფოთში

1,205.0 5 324,8 5 003,5

ხარჯები 1,120.0 4 992,0 4 694,5

შრომის ანაზღაურება 575.2 612,2 612,0

საქონელი და მომსახურება 498.0 1 811,1 1 727,8

სოციალური უზრუნველყოფა 4.8 3,9 2,2

სხვა ხარჯები 42.0 2 564,8 2 352,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.0 125,0 101,3

ვალდებულებების კლება 0,0 207,8 207,8

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის _ 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

700.0 817,0 801,3

ხარჯები 680.0 737,0 732,1

შრომის ანაზღაურება 512.3 512,3 512,3

საქონელი და მომსახურება 157.7 166,4 164,8

სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3,0 0,0

სხვა ხარჯები 7.0 55,3 55,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 80,0 69,3

13 00

სახ. რწმუნებულის _ 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ბაღდათის,ვანის,ზესტაფონის,თერჯ

ოლის,სამტრედიის,საჩხერის,ტყიბუ

ლის,წყალტუბოს,ჭიათურის,ხარაგა

ულის,ხონის მუნიციპალიტ. და 

თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში

920.0 1 170,0 1 164,5

ხარჯები 910.0 1 168,0 1 162,6

შრომის ანაზღაურება 575.2 586,7 586,7

საქონელი და მომსახურება 324.8 315,1 315,0

სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3,0 3,0

სხვა ხარჯები 7.0 263,3 257,8
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 2,0 1,9

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის _ 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ახმეტის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს, თელავის, 

ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა 

და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

940.0 3 275,2 3 240,6

ხარჯები 925.0 1 231,0 1 207,2

შრომის ანაზღაურება 575.2 616,7 616,6

საქონელი და მომსახურება 330.8 295,3 279,2

სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3,0 0,0

სხვა ხარჯები 16.0 316,0 311,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 2 044,2 2 033,4

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის _ 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

700.0 850,0 848,8

ხარჯები 690.0 843,0 841,8

შრომის ანაზღაურება 491.0 491,0 491,0

საქონელი და მომსახურება 189.0 197,5 197,5

სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 1,0 0,0

სხვა ხარჯები 7.0 153,5 153,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 7,0 7,0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის _ 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა 

და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

685.0 785,0 757,5

ხარჯები 670.0 770,0 747,2

შრომის ანაზღაურება 512.3 512,3 512,2

საქონელი და მომსახურება 138.1 138,1 119,2

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5,0 3,4

სხვა ხარჯები 14.6 114,6 112,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15,0 10,3

ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

17 00

სახელმწიფო 

რწმუნებულის_გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია ადიგენის, 

ასპინძის, ახალციხის, 

ახალქალაქის, ბორჯომისა და 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

725.0 1 010,2 997,2

ხარჯები 715.0 962,0 960,9

შრომის ანაზღაურება 512.3 511,2 511,2

საქონელი და მომსახურება 194.5 191,5 191,5

სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 2,3 2,3

სხვა ხარჯები 7.0 257,0 255,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 48,2 36,3

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის _ 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 

თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის 

მუნიციპალიტეტებსა და 

თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში

895.0 995,0 981,7

ხარჯები 820.0 950,0 938,1

შრომის ანაზღაურება 575.2 613,0 613,0

საქონელი და მომსახურება 234.8 229,5 219,3

სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2,3 2,1

სხვა ხარჯები 7.0 105,3 103,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 45,0 43,6

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის _ 

გუბერნატორის ადმინისტრაცია 

გორის, კასპის, ქარელისა და 

ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

740.0 800,0 797,3

ხარჯები 728.0 790,0 787,4

შრომის ანაზღაურება 512.2 534,4 534,4

საქონელი და მომსახურება 201.8 193,3 193,0

სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2,3 0,0

სხვა ხარჯები 11.0 60,0 60,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 10,0 10,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2,252.8 3 318,8 3 316,3

ხარჯები 2,206.8 3 107,2 3 105,2

შრომის ანაზღაურება 1,042.4 1 042,4 1 042,4

საქონელი და მომსახურება 1,164.4 2 064,8 2 062,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.0 211,6 211,1

20 01

ევროპულ და ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

1,925.8 2 967,7 2 965,1

ხარჯები 1,879.8 2 780,2 2 778,2

შრომის ანაზღაურება 880.2 880,2 880,2

საქონელი და მომსახურება 999.6 1 900,0 1 898,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.0 187,5 186,9

20 02
სსიპ _ საინფორმაციო ცენტრი 

ნატოს შესახებ
327.0 351,1 351,1

ხარჯები 327.0 327,0 327,0

შრომის ანაზღაურება 162.2 162,2 162,2

საქონელი და მომსახურება 164.8 164,8 164,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 24,1 24,1

21 00

დიასპორის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი

838.2 2 331,7 2 293,6

ხარჯები 838.2 2 257,8 2 219,8

შრომის ანაზღაურება 486.2 495,2 495,2

საქონელი და მომსახურება 347.0 1 227,2 1 194,4

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5,0 0,0

სხვა ხარჯები 0,0 530,4 530,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 73,9 73,8

22 00

რეინტეგრაციის საკითხებში  

საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი

1,250.0 1 589,7 1 571,0

ხარჯები 1,235.5 1 382,7 1 364,1

შრომის ანაზღაურება 668.4 668,4 667,9

საქონელი და მომსახურება 513.3 660,5 657,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა 46.9 46,9 34,4

სხვა ხარჯები 6.9 6,9 4,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.5 207,0 206,9

23 00
საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო
228,882.2 242 646,4 223 867,2

ხარჯები 105,394.9 121 159,6 128 165,4

შრომის ანაზღაურება 57,987.7 60 886,4 60 881,5

საქონელი და მომსახურება 27,799.8 40 385,5 39 914,6

სუბსიდიები 7,126.0 6 946,0 6 903,0

გრანტები 80.0 190,3 179,5

სოციალური უზრუნველყოფა 734.1 802,8 744,2

სხვა ხარჯები 11,667.3 11 948,6 19 542,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,391.3 63 311,4 52 277,3

a ფინანსური აქტივების ზრდა 56,945.0 57 975,0 43 237,8

ვალდებულებების კლება 151.0 200,5 186,8

23 01
საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო
113,479.5 128 343,8 127 282,4

ხარჯები 87,660.7 103 227,6 102 204,5

შრომის ანაზღაურება 57,987.7 60 886,4 60 881,5

საქონელი და მომსახურება 27,799.8 40 385,5 39 914,6

გრანტები 80.0 190,3 179,5

სოციალური უზრუნველყოფა 734.1 802,8 744,2

სხვა ხარჯები 1,059.1 962,6 484,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,818.8 24 036,7 23 998,5

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1 030,0 1 030,0

ვალდებულებების კლება 0,0 49,5 49,5

23 01 01

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს ცენტრალური 

აპარატი

39,413.3 48 417,6 48 411,6

ხარჯები 16,463.8 24 622,1 24 616,1

შრომის ანაზღაურება 5,151.5 6 203,7 6 203,7

საქონელი და მომსახურება 11,077.3 18 073,5 18 068,1

გრანტები 0,0 110,3 110,3

სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 59,1 58,4

სხვა ხარჯები 173.0 175,7 175,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,949.5 22 716,2 22 716,2

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1 030,0 1 030,0

ვალდებულებების კლება 0,0 49,2 49,2

23 01 02 სსიპ - შემოსავლების სამსახური 52,737.2 53 607,7 53 053,3

ხარჯები 52,633.2 53 090,4 52 560,8

შრომის ანაზღაურება 37,554.5 38 425,0 38 423,9

საქონელი და მომსახურება 13,734.7 13 421,4 13 417,3

გრანტები 80.0 80,0 69,3
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა 608.0 608,0 551,4

სხვა ხარჯები 656.0 556,0 98,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.0 517,0 492,3

ვალდებულებების კლება 0,0 0,2 0,2

23 01 03 საგამოძიებო სამსახური 14,073.9 14 030,0 13 704,2

ხარჯები 14,073.9 14 030,0 13 704,2

შრომის ანაზღაურება 11,919.9 11 841,8 11 841,8

საქონელი და მომსახურება 1,908.9 1 889,4 1 584,3

სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 70,8 70,8

სხვა ხარჯები 228.1 228,1 207,4

23 01 04 სახაზინო სამსახური 2,169.9 2 169,9 2 164,0

ხარჯები 2,169.9 2 149,6 2 146,3

შრომის ანაზღაურება 2,071.6 2 046,6 2 046,5

საქონელი და მომსახურება 53.2 38,0 36,2

სოციალური უზრუნველყოფა 45.1 65,0 63,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 20,3 17,7

23 01 08

სუვერენული  რეიტინგი და 

საგარეო ვალის მართვა და 

რეფინანსირება

400.0 5 613,3 5 493,6

ხარჯები 400.0 5 613,3 5 493,6

საქონელი და მომსახურება 400.0 5 613,3 5 493,6

23 01 10
სსიპ- საფინანსო-ანალიტიკური 

სამსახური
4,046.3 3 866,3 3 844,5

ხარჯები 1,316.0 3 166,6 3 155,7

შრომის ანაზღაურება 1,104.6 2 201,2 2 201,2

საქონელი და მომსახურება 211.4 962,6 951,8

სხვა ხარჯები 0,0 2,8 2,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,730.3 699,7 688,8

23 01 11
სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს 

აკადემია
638.9 638,9 611,3

ხარჯები 603.9 555,4 527,8

შრომის ანაზღაურება 185.6 168,1 164,5

საქონელი და მომსახურება 414.3 387,3 363,3

სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0,0 0,0

სხვა ხარჯები 2.0 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 83,5 83,5

23 02
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
115,402.7 114 302,7 96 584,8

ხარჯები 17,734.2 17 932,0 25 961,0

სუბსიდიები 7,126.0 6 946,0 6 903,0

სხვა ხარჯები 10,608.2 10 986,0 19 058,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,572.5 39 274,7 28 278,8

a ფინანსური აქტივების ზრდა 56,945.0 56 945,0 42 207,8
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ვალდებულებების კლება 151.0 151,0 137,3

23 02 01
ორმხრივი, რეგიონალური და 

რეგიონთაშორისი პროექტები  (GTZ)
2,750.0 2 750,0 2 903,9

ხარჯები 2,600.0 2 600,0 2 767,4

სხვა ხარჯები 2,600.0 2 600,0 2 767,4

ვალდებულებების კლება 150.0 150,0 136,5

23 02 02

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური 

მართვის მხარდაჭერის 

პროექტი(WB, SIDA, 

ნიდერლანდები, DFID)

4,174.7 4 174,7 1 135,6

ხარჯები 1,788.2 1 788,2 598,3

სხვა ხარჯები 1,788.2 1 788,2 598,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,386.5 2 386,5 537,3

23 02 02 01
ხაზინის კომპონენტი (WB, SIDA, 

ნიდერლანდები, DFID)
2,875.1 2 875,1 731,6

ხარჯები 1,057.3 1 057,3 218,2

სხვა ხარჯები 1,057.3 1 057,3 218,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,817.8 1 817,8 513,4

23 02 02 02
საბიუჯეტო კომპონენტი (WB, 

SIDA, ნიდერლანდები, DFID)
1,035.0 1 035,0 204,2

ხარჯები 471.3 471,3 180,3

სხვა ხარჯები 471.3 471,3 180,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 563.7 563,7 23,9

23 02 02 03
საოპერაციო ხარჯი (WB, SIDA, 

ნიდერლანდები, DFID)
264.6 264,6 199,8

ხარჯები 259.6 259,6 199,8

სხვა ხარჯები 259.6 259,6 199,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5,0 0,0

23 02 03

ბათუმში კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაცია  - 

I ფაზა (KFW)

3,420.0 3 420,0 2 487,1

ხარჯები 170.0 170,0 165,2

სუბსიდიები 170.0 170,0 165,2

a ფინანსური აქტივების ზრდა 3,250.0 3 250,0 2 321,9

23 02 04

KFW-ს ადგილობრივი ოფისის 

საოპერაციო ხარჯების 

თანადაფინანსება (KFW)

41.0 41,0 14,6

ხარჯები 40.0 40,0 13,8

სხვა ხარჯები 40.0 40,0 13,8
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ვალდებულებების კლება 1.0 1,0 0,8

23 02 06

ბათუმში კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაცია  -

II  ფაზა  (KFW)

46,900.0 46 900,0 34 634,2

ხარჯები 1,000.0 1 000,0 1 041,1

სუბსიდიები 1,000.0 1 000,0 1 041,1

a ფინანსური აქტივების ზრდა 45,900.0 45 900,0 33 593,1

23 02 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაცია  

(KFW)

4,000.0 4 000,0 3 276,9

a ფინანსური აქტივების ზრდა 4,000.0 4 000,0 3 276,9

23 02 09
რუსთავის მყარი ნარჩენების 

პროექტი (EBRD)
8,475.0 8 475,0 7 679,7

ხარჯები 4,680.0 4 680,0 4 663,8

სხვა ხარჯები 4,680.0 4 680,0 4 663,8

a ფინანსური აქტივების ზრდა 3,795.0 3 795,0 3 015,9

23 02 11
ათასწლეულის გამოწვევა 

საქართველოს (MCC)
45,642.0 44 542,0 44 452,9

ხარჯები 7,456.0 7 653,8 16 711,5

სუბსიდიები 5,956.0 5 776,0 5 696,7

სხვა ხარჯები 1,500.0 1 877,8 11 014,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,186.0 36 888,2 27 741,5

23 02 11 01
რეგიონალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარების პროექტი (MCC)
15,260.0 13 992,2 13 989,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,260.0 13 992,2 13 989,7

23 02 11 02
ენერგეტიკის რეაბილიტაციის 

პროექტი (MCC)
13,685.0 13 655,0 13 651,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,685.0 13 655,0 13 651,8

23 02 11 03
საწარმოთა განვითარების პროექტი 

(MCC)
10,741.0 11 118,8 11 114,7

ხარჯები 1,500.0 1 877,8 11 014,7

სხვა ხარჯები 1,500.0 1 877,8 11 014,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,241.0 9 241,0 100,0

89



ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

23 02 11 04 მონიტორინგი და შეფასება (MCC) 1,593.0 1 543,0 1 473,3

ხარჯები 1,593.0 1 543,0 1 473,3

სუბსიდიები 1,593.0 1 543,0 1 473,3

23 02 11 05
პროგრამის ადმინისტრირება და 

კონტროლი (MCC)
4,363.0 4 233,0 4 223,4

ხარჯები 4,363.0 4 233,0 4 223,4

სუბსიდიები 4,363.0 4 233,0 4 223,4

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო

162,380.0 176 385,4 173 801,0

ხარჯები 66,721.8 70 237,1 69 334,5

შრომის ანაზღაურება 11,423.5 11 380,4 11 355,8

საქონელი და მომსახურება 37,368.6 40 076,4 39 770,1

სუბსიდიები 2,478.0 2 793,5 2 782,7

გრანტები 1,683.3 1 683,3 1 410,4

სოციალური უზრუნველყოფა 121.4 189,1 180,1

სხვა ხარჯები 13,647.0 14 114,4 13 835,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,968.2 52 387,1 50 705,2

a ფინანსური აქტივების ზრდა 46,690.0 53 758,1 53 758,1

ვალდებულებების კლება 0,0 3,2 3,2

24 01

საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს აპარატი

27,847.9 31 531,6 31 123,3

ხარჯები 27,365.1 29 005,0 28 596,9

შრომის ანაზღაურება 5,833.2 5 803,2 5 803,2

საქონელი და მომსახურება 19,218.6 20 230,0 20 131,9

სუბსიდიები 500.0 500,0 500,0

გრანტები 1,683.3 1 683,3 1 410,4

სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 137,4 136,5

სხვა ხარჯები 40.0 651,2 614,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 482.8 2 526,5 2 526,3

ვალდებულებების კლება 0,0 0,1 0,1

24 02
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული 

საინვესტიციო სააგენტო
6,877.1 7 719,7 7 717,2

ხარჯები 4,021.4 4 532,4 4 529,8

შრომის ანაზღაურება 345.4 305,4 305,4

საქონელი და მომსახურება 3,669.5 4 224,5 4 223,0

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 1,0 0,0

სხვა ხარჯები 1.5 1,5 1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,855.7 3 187,3 3 187,3
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

24 02 01
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული 

საინვესტიციო სააგენტოს აპარატი
625.3 625,3 623,8

ხარჯები 615.3 615,3 613,8

შრომის ანაზღაურება 345.4 305,4 305,4

საქონელი და მომსახურება 263.4 307,4 307,0

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 1,0 0,0

სხვა ხარჯები 1.5 1,5 1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10,0 10,0

24 02 02

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული 

საინვესტიციო სააგენტოს 

პროგრამები

6,251.8 7 094,4 7 093,3

ხარჯები 3,406.1 3 917,1 3 916,0

საქონელი და მომსახურება 3,406.1 3 917,1 3 916,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,845.7 3 177,3 3 177,3

24 03
სსიპ _ საწარმოთა მართვის 

სააგენტო
47,647.6 54 715,7 54 646,7

ხარჯები 947.6 947,6 887,7

შრომის ანაზღაურება 772.0 772,0 747,4

საქონელი და მომსახურება 165.6 165,6 132,6

სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10,0 7,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10,0 0,9

a ფინანსური აქტივების ზრდა 46,690.0 53 758,1 53 758,1

24 04
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული სააგენტო
8,361.0 10 416,9 10 377,0

ხარჯები 8,103.4 9 338,4 9 305,7

შრომის ანაზღაურება 496.6 516,6 516,6

საქონელი და მომსახურება 7,600.3 8 800,3 8 773,5

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 20,0 15,2

სხვა ხარჯები 1.5 1,5 0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 257.6 1 078,6 1 071,3

24 04 01
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული სააგენტოს აპარატი
956.9 1 011,9 1 002,3

ხარჯები 896.9 961,9 953,8

შრომის ანაზღაურება 496.6 516,6 516,6

საქონელი და მომსახურება 395.3 425,3 422,0

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 20,0 15,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 50,0 48,5
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

24 04 02
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული სააგენტოს პროგრამები
7,404.1 9 405,0 9 374,7

ხარჯები 7,206.5 8 376,5 8 351,9

საქონელი და მომსახურება 7,205.0 8 375,0 8 351,4

სხვა ხარჯები 1.5 1,5 0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.6 1 028,6 1 022,8

24 05

სსიპ _ საქართველოს 

სტანდარტების, ტექნიკური 

რეგლამენტების და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო

317.0 317,0 316,7

ხარჯები 274.5 274,5 274,2

შრომის ანაზღაურება 232.0 232,0 232,0

საქონელი და მომსახურება 42.5 42,5 42,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.5 42,5 42,5

24 06

სსიპ _ აკრედიტაციის ერთიანი 

ეროვნული ორგანო _ 

აკრედიტაციის ცენტრი

150.0 150,0 150,0

ხარჯები 150.0 150,0 150,0

შრომის ანაზღაურება 142.0 142,0 142,0

საქონელი და მომსახურება 8.0 8,0 8,0

24 07

საქართველოს მიერ საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით ნაკისრი 

ვალდებულებების ფარგლებში 

საქართველოს აეროპორტებში 

საჰაერო ხომალდების აფრენა-

დაფრენისათვის საჭირო 

მომსახურების ხარჯების 

ანაზღაურება (მათ შორის, წინა 

წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანებების დაფარვა)

12,669.3 12 669,3 12 605,5

ხარჯები 12,669.3 12 669,3 12 605,5

სხვა ხარჯები 12,669.3 12 669,3 12 605,5

24 09
სსიპ _ საქართველოს სახელმწიფო 

უზრუნველყოფის სააგენტო
5,500.0 5 600,0 5 456,5

ხარჯები 4,500.0 4 361,5 4 220,6

შრომის ანაზღაურება 2,259.6 2 267,2 2 267,2
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

საქონელი და მომსახურება 2,143.4 2 033,3 1 900,8

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 17,0 17,0

სხვა ხარჯები 92.0 44,0 35,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1 238,5 1 235,9

ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0

24 11

სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების დაცვის 

ღონისძიებები

4,200.0 4 226,1 4 226,0

ხარჯები 4,200.0 4 226,1 4 226,0

საქონელი და მომსახურება 4,200.0 4 226,1 4 226,0

24 12

ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო 

მაგისტრალის მშენებლობისათვის 

მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის 

მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში 

არსებული მიწების გამოსყიდვა-

კომპენსაცია

600.0 800,0 622,2

ხარჯები 600.0 800,0 622,2

საქონელი და მომსახურება 39.4 55,1 45,0

სხვა ხარჯები 560.6 744,9 577,1

24 13
ტექნიკური და სამშენებლო 

ინსპექცია
684.7 684,7 684,7

ხარჯები 684.7 684,7 684,7

შრომის ანაზღაურება 614.7 614,0 614,0

საქონელი და მომსახურება 65.0 67,9 67,8

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 2,3 2,3

სხვა ხარჯები 0,0 0,5 0,5

24 14
ერთიანი სატრანსპორტო 

ადმინისტრაცია
953.3 963,3 959,2

ხარჯები 945.7 952,7 948,7

შრომის ანაზღაურება 728.0 728,0 728,0

საქონელი და მომსახურება 216.3 223,3 219,3

სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 1,4 1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 7,6 7,5

ვალდებულებების კლება 0,0 3,0 3,0

24 15
სსიპ-სახმელეთო ტრანსპორტის 

სააგენტო
496.5 496,5 496,5

ხარჯები 466.5 496,5 496,5

სუბსიდიები 466.5 496,5 496,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0,0 0,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

24 16
სსიპ-საზღვაო ტრანსპორტის 

სააგენტო
785.9 1 085,9 1 074,7

ხარჯები 785.9 1 083,5 1 072,3

სუბსიდიები 785.9 1 083,1 1 072,3

სხვა ხარჯები 0,0 0,5 0,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 2,4 2,4

24 17
სსიპ- სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტო
725.6 725,6 725,6

ხარჯები 725.6 713,9 713,9

სუბსიდიები 725.6 713,9 713,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 11,7 11,7

24 18
სამინისტროს სისტემის 

ინსტიტუციონალური რეფორმირება
282.1 1,1 0,0

ხარჯები 282.1 1,1 0,0

სხვა ხარჯები 282.1 1,1 0,0

24 19
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება გუდაურში
19,097.0 19 097,0 17 864,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,097.0 19 097,0 17 864,3

24 20
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
25,185.0 25 185,0 24 755,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,185.0 25 185,0 24 755,1

24 20 02
საფრანგეთის სასაქონლო 

დახმარება (საფრანგეთი)
22,600.0 22 600,0 22 598,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,600.0 22 600,0 22 598,9

24 20 03

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება ზემო სვანეთში 

(Government of the French Republic)

2,585.0 2 585,0 2 156,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,585.0 2 585,0 2 156,2

25 00

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

806,097.3 854 484,8 834 568,5

ხარჯები 239,996.2 253 074,8 248 167,9

შრომის ანაზღაურება 5,910.5 5 929,0 5 884,5

საქონელი და მომსახურება 38,615.0 53 472,7 53 345,7

სუბსიდიები 50,928.5 48 667,6 47 756,7
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 61,5 56,9

სხვა ხარჯები 144,487.2 144 944,0 141 123,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 535,581.1 557 036,2 545 548,6

a ფინანსური აქტივების ზრდა 20,520.0 30 940,0 27 418,3

ვალდებულებების კლება 10,000.0 13 433,7 13 433,7

25 01

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

აპარატი

4,816.4 4 816,4 4 749,4

ხარჯები 4,122.4 4 013,3 3 959,8

შრომის ანაზღაურება 2,282.4 2 275,9 2 263,9

საქონელი და მომსახურება 1,805.0 1 704,9 1 665,7

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 11,5 9,5

სხვა ხარჯები 30.0 21,0 20,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 694.0 803,0 789,5

ვალდებულებების კლება 0,0 0,1 0,1

25 02
რეგიონებში წყალმომარაგების 

მხარდაჭერის ღონისძიებები
10,000.0 22 030,0 22 030,0

ხარჯები 10,000.0 10 530,0 10 530,0

სუბსიდიები 10,000.0 10 530,0 10 530,0

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 11 500,0 11 500,0

25 04
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების ღონისძიებები
554,012.1 591 837,1 580 842,4

ხარჯები 66,073.0 80 700,2 77 985,5

შრომის ანაზღაურება 3,485.2 3 510,2 3 498,4

საქონელი და მომსახურება 36,748.4 51 716,0 51 646,8

სუბსიდიები 23,336.4 23 294,0 22 119,2

სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50,0 47,4

სხვა ხარჯები 2,453.0 2 130,0 673,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 477,939.1 496 303,2 488 023,2

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1 400,0 1 400,0

ვალდებულებების კლება 10,000.0 13 433,7 13 433,7

25 04 01
საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი
170,428.9 218 256,2 218 044,2

ხარჯები 40,288.6 55 291,2 55 202,2

შრომის ანაზღაურება 3,485.2 3 510,2 3 498,4

საქონელი და მომსახურება 36,748.4 51 716,0 51 646,8

სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50,0 47,4

სხვა ხარჯები 5.0 15,0 9,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,140.3 148 131,3 148 008,4

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1 400,0 1 400,0

ვალდებულებების კლება 10,000.0 13 433,7 13 433,7
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

25 04 01 01
საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის  აპარატი
6,068.6 6 168,6 6 047,6

ხარჯები 5,068.6 5 067,3 5 045,7

შრომის ანაზღაურება 3,485.2 3 510,2 3 498,4

საქონელი და მომსახურება 1,528.4 1 492,1 1 490,3

სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50,0 47,4

სხვა ხარჯები 5.0 15,0 9,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 500,0 400,6

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 600,0 600,0

ვალდებულებების კლება 0,0 1,3 1,3

25 04 01 02

გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები 

(მიმდინარე, პერიოდული 

შეკეთება, რეაბილიტაცია, 

რეკონსტრუქცია, მშენებლობა და 

შენახვა ზამთრის პერიოდში)

164,360.3 212 087,6 211 996,6

ხარჯები 35,220.0 50 223,9 50 156,5

საქონელი და მომსახურება 35,220.0 50 223,9 50 156,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,140.3 147 631,3 147 607,8

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 800,0 800,0

ვალდებულებების კლება 10,000.0 13 432,4 13 432,4

25 04 01 02 

01

გზების პერიოდული შეკეთება და 

რეაბილიტაცია
104,640.3 134 450,3 134 426,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,640.3 133 650,3 133 626,9

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 800,0 800,0

25 04 01 02 

02

გზების მიმდინარე შეკეთება და 

შენახვა ზამთრის პერიოდში
27,500.0 31 400,0 31 400,0

ხარჯები 27,500.0 31 400,0 31 400,0

საქონელი და მომსახურება 27,500.0 31 400,0 31 400,0

25 04 01 02 

05
სხვა ხარჯები 1,000.0 814,9 814,3

ხარჯები 1,000.0 814,9 814,3

საქონელი და მომსახურება 1,000.0 814,9 814,3

25 04 01 02 

06

წინა წლებში შესრულებული 

საგზაო სამუშაოების 

აუნაზღაურებელი ნაწილის 

გადახდა

10,000.0 13 432,4 13 432,4

ვალდებულებების კლება 10,000.0 13 432,4 13 432,4
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

25 04 01 02 

07

სტიქიური მოვლენების 

სალიკვიდაციო და პრევენციის 

მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები

6,500.0 17 800,0 17 733,2

ხარჯები 6,500.0 17 789,0 17 722,3

საქონელი და მომსახურება 6,500.0 17 789,0 17 722,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 11,0 10,9

25 04 01 02 

08

კრედიტებისა და გრანტების 

მომსახურების ხარჯები
220.0 220,0 219,9

ხარჯები 220.0 220,0 219,9

საქონელი და მომსახურება 220.0 220,0 219,9

25 04 01 02 

10

თბილისის შემოსასვლელი 

საავტომობილო გზის 15-21 კმ 

მონაკვეთის მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია

9,500.0 9 500,0 9 500,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,500.0 9 500,0 9 500,0

25 04 01 02 

13

მდინარეთა ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები
5,000.0 4 470,0 4 470,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 4 470,0 4 470,0

25 04 02
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
383,583.2 373 580,9 362 798,2

ხარჯები 25,784.4 25 409,0 22 783,3

სუბსიდიები 23,336.4 23 294,0 22 119,2

სხვა ხარჯები 2,448.0 2 115,0 664,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 357,798.8 348 171,9 340 014,9

25 04 02 01

ათასწლეულის გამოწვევა 

საქართველოს (გზების 

რეაბილიტაციის პროექტი - MCC)

75,662.0 75 357,0 75 347,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,662.0 75 357,0 75 347,5

25 04 02 03

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

სატრანზიტო მაგისტრალი I 

(აღაიანი-იგოეთი, რიკოთის 

გვირაბის რეაბილიტაცია)(WB)

27,315.0 26 112,0 21 342,9

ხარჯები 788.8 1 005,8 875,1

სუბსიდიები 788.8 1 005,8 875,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,526.2 25 106,2 20 467,8

25 04 02 04

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

სატრანზიტო მაგისტრალი II 

(იგოეთი-სვენეთი)(WB)

30,096.7 23 191,7 22 521,4
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ხარჯები 1,240.6 2 345,6 2 297,6

სუბსიდიები 1,240.6 2 345,6 2 297,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,856.1 20 846,1 20 223,9

25 04 02 05

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

სატრანზიტო მაგისტრალი III 

(სვენეთი-რუისი) (WB)

124,348.3 126 634,3 126 214,6

ხარჯები 8,017.5 8 017,5 7 621,4

სუბსიდიები 8,017.5 8 017,5 7 621,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 116,330.8 118 616,8 118 593,1

25 04 02 06

შიდასახელმწიფოებრივი და 

ადგილობრივი გზების პროექტი  

(WB)

51,299.6 51 534,6 51 375,8

ხარჯები 1,960.9 2 030,9 1 958,0

სუბსიდიები 1,960.9 2 030,9 1 958,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,338.7 49 503,7 49 417,8

25 04 02 08
ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის 

პროექტი  (WB)
10,302.0 9 749,0 8 360,3

ხარჯები 2,168.4 1 828,4 1 338,0

სუბსიდიები 2,168.4 1 828,4 1 338,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,133.6 7 920,6 7 022,3

25 04 02 09
ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი 

მიმართულება (ADB)
25,196.1 23 397,7 24 435,5

ხარჯები 9,160.2 8 065,8 8 029,0

სუბსიდიები 9,160.2 8 065,8 8 029,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,035.9 15 331,9 16 406,5

25 04 02 09 

01

ქ.ქობულეთის ახალი შემოვლითი 

გზა (ADB)
22,978.0 22 934,0 24 066,0

ხარჯები 6,942.1 7 602,1 7 659,5

სუბსიდიები 6,942.1 7 602,1 7 659,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,035.9 15 331,9 16 406,5

25 04 02 09 

02

ქ.ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა 

(ADB)
2,218.1 463,7 369,5

ხარჯები 2,218.1 463,7 369,5

სუბსიდიები 2,218.1 463,7 369,5

25 04 02 10

აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის 

მონაკვეთის მშენებლობა-

რეკონსტრუქცია (JICA)

39,363.5 37 604,6 33 200,1
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ხარჯები 2,448.0 2 115,0 664,1

სხვა ხარჯები 2,448.0 2 115,0 664,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,915.5 35 489,6 32 536,0

25 05
საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი
221,434.6 222 447,1 215 262,9

ხარჯები 159,583.6 157 623,9 155 525,3

სუბსიდიები 17,581.1 14 832,6 15 097,2

სხვა ხარჯები 142,002.5 142 791,3 140 428,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,941.0 59 913,2 56 722,0

a ფინანსური აქტივების ზრდა 4,910.0 4 910,0 3 015,6

25 05 03

საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის მიერ 

განსახორციელებელი პროექტები

8,000.0 12 358,9 12 179,2

ხარჯები 8,000.0 12 358,9 12 179,2

სუბსიდიები 300.0 246,3 245,7

სხვა ხარჯები 7,700.0 12 112,6 11 933,6

25 05 04

დევნილთა სახლების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია 

(ევროკავშირი)

68,734.0 68 194,1 68 194,1

ხარჯები 68,734.0 68 194,1 68 194,1

სხვა ხარჯები 68,734.0 68 194,1 68 194,1

25 05 05
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
144,700.6 141 894,2 134 889,6

ხარჯები 82,849.6 77 071,0 75 152,0

სუბსიდიები 17,281.1 14 586,3 14 851,5

სხვა ხარჯები 65,568.5 62 484,7 60 300,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,941.0 59 913,2 56 722,0

a ფინანსური აქტივების ზრდა 4,910.0 4 910,0 3 015,6

25 05 05 01

ირიგაციისა და დრენაჟის 

მკომხმარებელთა ორგანიზაციების 

განვითარების პროექტი(WB)

0,0 68,0 68,0

ხარჯები 0,0 68,0 68,0

სხვა ხარჯები 0,0 68,0 68,0

25 05 05 02
ქუთაისის წყალმომარაგების 

სისტემის რეაბილიტაცია  (EBRD)
2,510.0 2 510,0 2 507,2

a ფინანსური აქტივების ზრდა 2,510.0 2 510,0 2 507,2
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

25 05 05 03
განახლებადი ენერგიის 

განვითარების პროგრამა (KFW)
6,564.0 6 564,0 6 621,5

ხარჯები 6,564.0 6 564,0 6 621,5

სუბსიდიები 6,564.0 6 564,0 6 621,5

25 05 05 04
ქობულეთის წყალარინების  

პროექტი (EBRD, ORET)
400.0 400,0 36,7

a ფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 400,0 36,7

25 05 05 05 ბორჯომის წყლის  პროექტი (EBRD) 2,000.0 2 000,0 471,7

a ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2 000,0 471,7

25 05 05 06
მუნიციპალური მომსახურების 

განვითარების პროექტი (ADB)
10,844.0 10 543,1 9 667,9

ხარჯები 2,399.0 2 293,0 1 658,3

სუბსიდიები 2,399.0 2 293,0 1 658,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,445.0 8 250,1 8 009,6

25 05 05 07

რეგიონალური და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

პროექტი (WB)

6,136.3 6 388,3 5 471,4

ხარჯები 1,437.3 1 290,3 667,8

სუბსიდიები 1,437.3 1 290,3 667,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,699.0 5 098,0 4 803,7

25 05 05 08

იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა საცხოვრებელი სახლების 

გადაუდებელი რეაბილიტაცია 

დასავლეთ საქართველოში (KFW)

2,482.5 2 248,5 1 476,3

ხარჯები 2,482.5 2 248,5 1 476,3

სუბსიდიები 62.5 62,5 0,0

სხვა ხარჯები 2,420.0 2 186,0 1 476,3

25 05 05 09

მუნიციპალური მომსახურების 

განვითარების პროექტი (II ფაზა) 

(ADB)

15,741.0 15 521,3 13 993,6

ხარჯები 1,645.0 1 515,0 969,5

სუბსიდიები 1,645.0 1 515,0 969,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,096.0 14 006,3 13 024,1
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

25 05 05 10

რეგიონალური და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

პროექტის დამატებითი 

დაფინანსება (WB)

29,719.0 32 576,8 30 900,7

ხარჯები 18.0 18,0 16,1

სუბსიდიები 18.0 18,0 16,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,701.0 32 558,8 30 884,6

25 05 05 11
წყლის ინფრასტრუქტურის 

განახლების პროექტი (EIB)
22,853.0 24 366,0 23 688,0

ხარჯები 22,853.0 24 366,0 23 688,0

სუბსიდიები 488.9 488,9 488,7

სხვა ხარჯები 22,364.1 23 877,1 23 199,4

25 05 05 12

მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის განვითარების 

საინვესტიციო პროგრამა- პროექტი 

I (ADB)

41,014.8 34 120,2 32 688,7

ხარჯები 41,014.8 34 120,2 32 688,7

სუბსიდიები 3,290.8 880,0 138,4

სხვა ხარჯები 37,724.0 33 240,2 32 550,4

25 05 05 13

ინფრასტრუქტურისა და 

ეკონომიკური შესაძლებლობების 

გაუმჯობესება და იძულებით 

გადაადგილებული პირების 

მხარდაჭერა (USAID)

1,546.0 1 546,0 4 452,8

ხარჯები 1,546.0 1 546,0 4 452,8

სუბსიდიები 1,375.6 1 375,6 4 282,4

სხვა ხარჯები 170.4 170,4 170,3

25 05 05 14
გადაუდებელი რეაბილიტაციისა და 

მშენებლობის პროექტი
2,890.0 3 042,0 2 845,1

ხარჯები 2,890.0 3 042,0 2 845,1

სუბსიდიები 0,0 99,0 8,9

სხვა ხარჯები 2,890.0 2 943,0 2 836,2
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

25 06

სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის 

სახელობის ეფექტიანი 

მმართველობის სისტემის და 

ტერიტორიული მოწყობის 

რეფორმის ცენტრი

213.2 213,2 170,7

ხარჯები 206.2 196,4 156,8

შრომის ანაზღაურება 142.9 142,9 122,2

საქონელი და მომსახურება 61.6 51,8 33,2

სხვა ხარჯები 1.7 1,7 1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 16,8 13,9

25 07
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
15,621.0 13 141,0 11 513,1

ხარჯები 11.0 11,0 10,4

სუბსიდიები 11.0 11,0 10,4

a ფინანსური აქტივების ზრდა 15,610.0 13 130,0 11 502,7

25 07 02
ადგილობრივი მმართველობის 

რეფორმის მხარდაჭერა (UNDP)
11.0 11,0 10,4

ხარჯები 11.0 11,0 10,4

სუბსიდიები 11.0 11,0 10,4

25 07 03

ურბანული მომსახურების 

გაუმჯობესების პროგრამა 

(წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების სექტორი)(ADB)

15,610.0 13 130,0 11 502,7

a ფინანსური აქტივების ზრდა 15,610.0 13 130,0 11 502,7

26 00
საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო
74,587.4 131 911,8 130 459,9

ხარჯები 35,863.8 62 103,8 60 671,5

შრომის ანაზღაურება 22,442.5 21 865,8 21 850,5

საქონელი და მომსახურება 12,509.3 17 928,4 16 539,2

სოციალური უზრუნველყოფა 170.0 140,2 131,1

სხვა ხარჯები 742.0 22 169,3 22 150,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,723.6 69 783,4 69 763,8

ვალდებულებების კლება 0,0 24,6 24,6

26 01
საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს აპარატი
18,002.0 44 299,5 44 222,8

ხარჯები 10,390.4 37 196,3 37 132,1

შრომის ანაზღაურება 4,069.8 3 907,3 3 898,5

საქონელი და მომსახურება 6,158.6 11 724,5 11 688,4

სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 53,0 50,1

სხვა ხარჯები 92.0 21 511,6 21 495,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,611.6 7 078,6 7 066,1
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ვალდებულებების კლება 0,0 24,6 24,6

26 02 საქართველოს პროკურატურა 16,900.0 16 337,0 16 325,1

ხარჯები 16,880.0 16 317,0 16 305,9

შრომის ანაზღაურება 14,880.0 14 545,0 14 540,9

საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1 237,0 1 235,6

სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 30,0 26,6

სხვა ხარჯები 630.0 505,0 502,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20,0 19,2

26 03
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული 

არქივი
4,000.0 3 926,0 3 919,3

ხარჯები 3,231.0 3 168,4 3 165,3

შრომის ანაზღაურება 2,500.0 2 432,0 2 430,1

საქონელი და მომსახურება 691.0 713,4 712,6

სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 17,0 16,6

სხვა ხარჯები 20.0 6,0 6,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 769.0 757,6 753,9

26 04
სსიპ - მონაცემათა გაცვლის 

სააგენტო
4,300.0 4 287,0 4 281,6

ხარჯები 1,050.9 961,3 957,2

შრომის ანაზღაურება 845.9 820,9 820,3

საქონელი და მომსახურება 198.0 108,4 106,2

სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 32,0 30,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,249.1 3 325,8 3 324,5

26 05
სსიპ _ საქართველოს იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი
535.7 854,5 845,8

ხარჯები 471.7 621,0 612,3

შრომის ანაზღაურება 146.8 160,7 160,7

საქონელი და მომსახურება 321.9 305,4 297,7

სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 8,2 7,2

სხვა ხარჯები 0,0 146,7 146,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.0 233,5 233,5

26 06
სსიპ _ საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო
10,000.0 25 590,0 25 590,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 25 590,0 25 590,0

26 07
სსიპ _ სამოქალაქო რეესტრის 

სააგენტო
20,847.7 36 615,7 35 273,4

ხარჯები 3,837.8 3 837,8 2 496,7

საქონელი და მომსახურება 3,837.8 3 837,8 2 496,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,009.9 32 777,9 32 776,7

26 08
სსიპ _ საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე
1.0 1,0 1,0

ხარჯები 1.0 1,0 1,0

საქონელი და მომსახურება 1.0 1,0 1,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

26 09
სსიპ - აღსრულების ეროვნული 

ბიურო
1.0 1,0 1,0

ხარჯები 1.0 1,0 1,0

საქონელი და მომსახურება 1.0 1,0 1,0

27 00

საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტრო

112,370.7 112 602,8 111 862,0

ხარჯები 100,935.6 100 847,8 100 155,1

შრომის ანაზღაურება 38,797.6 39 013,8 38 929,9

საქონელი და მომსახურება 59,822.5 60 332,1 59 937,4

სუბსიდიები 461.0 461,0 293,9

გრანტები 0,0 0,4 0,4

სოციალური უზრუნველყოფა 285.0 228,5 213,6

სხვა ხარჯები 1,569.5 812,0 780,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,435.1 11 715,8 11 667,8

ვალდებულებების კლება 0,0 39,1 39,1

27 01

საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს აპარატი

9,241.1 9 223,5 9 116,2

ხარჯები 9,063.2 8 840,1 8 738,2

შრომის ანაზღაურება 5,498.8 5 555,3 5 542,4

საქონელი და მომსახურება 3,472.4 3 214,1 3 140,0

გრანტები 0,0 0,4 0,4

სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 48,5 46,9

სხვა ხარჯები 47.0 21,8 8,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 177.9 347,6 342,2

ვალდებულებების კლება 0,0 35,8 35,8

27 01 01

საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს 

ცენტრალური აპარატი

3,287.5 3 286,9 3 258,0

ხარჯები 3,167.5 3 027,3 2 998,5

შრომის ანაზღაურება 2,015.5 2 075,5 2 063,0

საქონელი და მომსახურება 1,085.0 907,1 901,7

გრანტები 0,0 0,4 0,4

სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30,0 29,6
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სხვა ხარჯები 37.0 14,3 3,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 255,7 255,5

ვალდებულებების კლება 0,0 4,0 4,0

27 01 02

პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებათა 

სამედიცინო სამსახური

5,953.6 5 936,6 5 858,2

ხარჯები 5,895.7 5 812,9 5 739,7

შრომის ანაზღაურება 3,483.3 3 479,8 3 479,4

საქონელი და მომსახურება 2,387.4 2 307,1 2 238,2

სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 18,5 17,3

სხვა ხარჯები 10.0 7,5 4,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.9 91,9 86,7

ვალდებულებების კლება 0,0 31,8 31,8

27 02 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 96,893.8 97 036,8 96 875,0

ხარჯები 85,742.4 85 882,1 85 732,1

შრომის ანაზღაურება 29,711.6 29 853,7 29 842,0

საქონელი და მომსახურება 54,330.8 55 109,1 54 991,0

სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 150,0 144,0

სხვა ხარჯები 1,500.0 769,3 755,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,151.4 11 151,4 11 139,6

ვალდებულებების კლება 0,0 3,3 3,3

27 03

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო

2,079.4 2 168,5 2 071,5

ხარჯები 2,039.4 2 039,4 1 944,6

შრომის ანაზღაურება 1,347.4 1 347,4 1 288,1

საქონელი და მომსახურება 681.5 678,6 643,3

სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10,0 10,0

სხვა ხარჯები 0.5 3,4 3,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 129,1 126,9

27 04
სსიპ _ სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრი
852.9 870,5 707,3

ხარჯები 816.1 821,7 685,7

შრომის ანაზღაურება 150.8 168,4 168,4

საქონელი და მომსახურება 656.3 648,8 513,6

სხვა ხარჯები 9.0 4,5 3,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.8 48,8 21,6
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

27 05
სსიპ _ იურიდიული დახმარების 

სამსახური
2,842.5 2 842,5 2 798,1

ხარჯები 2,813.5 2 803,5 2 760,6

შრომის ანაზღაურება 2,089.0 2 089,0 2 089,0

საქონელი და მომსახურება 681.5 681,5 649,6

სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 20,0 12,7

სხვა ხარჯები 13.0 13,0 9,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.0 39,0 37,5

27 06
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
461.0 461,0 293,9

ხარჯები 461.0 461,0 293,9

სუბსიდიები 461.0 461,0 293,9

27 06 01

იურიდიული დახმარების 

სამსახურის შესაძლებლობების 

გაძლიერების პროექტი (UNDP)

461.0 461,0 293,9

ხარჯები 461.0 461,0 293,9

სუბსიდიები 461.0 461,0 293,9

28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო
73,236.0 75 015,4 74 628,9

ხარჯები 73,015.6 73 506,7 73 151,4

შრომის ანაზღაურება 5,349.2 5 436,6 5 436,4

საქონელი და მომსახურება 64,029.4 62 659,8 62 329,2

გრანტები 3,562.0 5 266,0 5 266,0

სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 94,9 88,6

სხვა ხარჯები 20.0 49,5 31,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 220.4 1 508,4 1 477,3

ვალდებულებების კლება 0,0 0,3 0,3

28 01
საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს აპარატი
9,880.0 14 449,2 14 171,9

ხარჯები 9,659.6 12 940,5 12 694,3

შრომის ანაზღაურება 5,313.2 5 397,6 5 397,4

საქონელი და მომსახურება 4,271.4 5 694,6 5 473,1

გრანტები 0,0 1 704,0 1 704,0

სოციალური უზრუნველყოფა 55.0 94,9 88,6

სხვა ხარჯები 20.0 49,5 31,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 220.4 1 508,4 1 477,3

ვალდებულებების კლება 0,0 0,3 0,3

28 02

საზღვარგარეთ საქართველოს 

დიპლომატიური დაწესებულებები 

(წარმომადგენლობები)

59,718.2 56 918,4 56 810,0

ხარჯები 59,718.2 56 918,4 56 810,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

საქონელი და მომსახურება 59,718.2 56 918,4 56 810,0

28 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის და ამ 

ორგანიზაციებში გაწევრიანების 

ხარჯები

3,562.0 3 562,0 3 562,0

ხარჯები 3,562.0 3 562,0 3 562,0

გრანტები 3,562.0 3 562,0 3 562,0

28 04

სსიპ _ საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო

75.8 85,8 85,0

ხარჯები 75.8 85,8 85,0

შრომის ანაზღაურება 36.0 39,0 39,0

საქონელი და მომსახურება 39.8 46,8 46,0

29 00
საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტრო
711,717.3 728 485,3 728 427,0

ხარჯები 643,962.0 641 541,4 641 483,4

შრომის ანაზღაურება 342,375.8 333 007,0 333 001,3

საქონელი და მომსახურება 289,833.0 296 959,2 296 926,5

გრანტები 3.4 3,4 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 8,041.7 7 914,1 7 906,4

სხვა ხარჯები 3,708.1 3 657,6 3 649,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,355.3 66 670,5 66 670,2

a ფინანსური აქტივების ზრდა 3,400.0 20 268,0 20 268,0

ვალდებულებების კლება 0,0 5,4 5,4

29 01

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი 

და საქართველოს შეიარაღებული 

ძალების გაერთიანებული შტაბი

682,280.9 697 376,7 697 298,5

ხარჯები 614,995.9 610 975,0 610 896,8

შრომის ანაზღაურება 327,154.1 318 047,3 318 046,0

საქონელი და მომსახურება 276,265.6 281 583,1 281 509,6

გრანტები 3.4 3,4 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 7,950.0 7 792,1 7 792,1

სხვა ხარჯები 3,622.8 3 549,1 3 549,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 63,885.0 66 133,7 66 133,7

a ფინანსური აქტივების ზრდა 3,400.0 20 268,0 20 268,0

107



ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

29 02

საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში შემავალი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირები

28,600.2 30 272,9 30 293,1

ხარჯები 28,129.9 29 730,7 29 751,2

შრომის ანაზღაურება 14,589.6 14 387,6 14 383,1

საქონელი და მომსახურება 13,385.3 15 202,0 15 242,9

სოციალური უზრუნველყოფა 91.7 88,1 80,6

სხვა ხარჯები 63.3 53,0 44,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.3 536,8 536,5

ვალდებულებების კლება 0,0 5,4 5,4

29 02 01
სსიპ _ საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი
6,249.0 6 449,0 6 448,7

ხარჯები 6,124.0 6 326,7 6 326,4

შრომის ანაზღაურება 3,784.2 3 786,5 3 786,5

საქონელი და მომსახურება 2,299.8 2 502,5 2 502,2

სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 37,7 37,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.0 122,3 122,3

29 02 02

სსიპ _ სამხედრო სამეცნიერო-

ტექნიკური ცენტრი ''დელტა'' და 

მასში შემავალი სსიპ-ები

18,599.6 20 744,8 20 791,1

ხარჯები 18,272.2 20 395,5 20 442,0

შრომის ანაზღაურება 9,060.3 9 002,3 8 997,9

საქონელი და მომსახურება 9,161.0 11 350,5 11 391,9

სოციალური უზრუნველყოფა 15.1 15,1 7,6

სხვა ხარჯები 35.8 27,5 44,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 327.4 343,9 343,7

ვალდებულებების კლება 0,0 5,4 5,4

29 02 04 სსიპ - კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 3,751.6 3 079,2 3 053,3

ხარჯები 3,733.7 3 008,6 2 982,8

შრომის ანაზღაურება 1,745.1 1 598,8 1 598,8

საქონელი და მომსახურება 1,924.5 1 349,0 1 348,7

სოციალური უზრუნველყოფა 36.6 35,3 35,2

სხვა ხარჯები 27.5 25,5 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.9 70,6 70,5

29 03
ვეტერანთა საქმეების 

დეპარტამენტი
836.2 835,7 835,4

ხარჯები 836.2 835,7 835,4

შრომის ანაზღაურება 632.1 572,1 572,1
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

საქონელი და მომსახურება 182.1 174,1 174,0

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 34,0 33,8

სხვა ხარჯები 22.0 55,5 55,5

30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო
568,238.7 568 238,7 567 423,9

ხარჯები 511,129.3 507 753,4 507 028,7

შრომის ანაზღაურება 347,293.9 340 581,0 340 549,8

საქონელი და მომსახურება 152,550.4 157 284,9 156 593,9

გრანტები 100.0 77,5 77,5

სოციალური უზრუნველყოფა 2,045.0 2 296,3 2 295,4

სხვა ხარჯები 9,140.0 7 513,6 7 512,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,109.3 60 475,1 60 385,1

ვალდებულებების კლება 0.1 10,2 10,0

30 01

საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ორგანოები და 

სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საქართველოს 

სასაზღვრო პოლიცია

549,118.0 546 904,2 546 201,9

ხარჯები 492,662.7 487 999,0 487 341,9

შრომის ანაზღაურება 334,937.4 328 309,8 328 304,2

საქონელი და მომსახურება 146,622.3 150 442,0 149 791,6

გრანტები 100.0 77,5 77,5

სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2 235,9 2 235,9

სხვა ხარჯები 9,003.0 6 933,8 6 932,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,455.2 58 898,2 58 853,1

ვალდებულებების კლება 0.1 7,0 6,9

30 02

საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში არსებული საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირები

19,120.7 21 334,5 21 221,9

ხარჯები 18,466.6 19 754,4 19 686,8

შრომის ანაზღაურება 12,356.5 12 271,2 12 245,7

საქონელი და მომსახურება 5,928.1 6 843,0 6 802,3

სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 60,5 59,6

სხვა ხარჯები 137.0 579,8 579,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 654.1 1 576,9 1 532,0

ვალდებულებების კლება 0,0 3,1 3,1
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30 02 01

სსიპ _ საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო 

მატერიალური რეზერვების 

დეპარტამენტი

384.8 295,8 250,8

ხარჯები 224.8 202,3 202,3

შრომის ანაზღაურება 123.8 124,8 124,8

საქონელი და მომსახურება 96.0 75,0 75,0

სხვა ხარჯები 5.0 2,5 2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.0 93,5 48,6

30 02 02
სსიპ _ საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს აკადემია
4,360.0 5 584,7 5 584,5

ხარჯები 4,035.0 4 345,5 4 345,3

შრომის ანაზღაურება 1,350.0 1 284,3 1 284,3

საქონელი და მომსახურება 2,633.0 2 538,2 2 538,0

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 1,0 1,0

სხვა ხარჯები 52.0 522,1 522,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 325.0 1 236,0 1 236,0

ვალდებულებების კლება 0,0 3,1 3,1

30 02 03
სსიპ _ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი
11,598.1 11 590,4 11 559,7

ხარჯები 11,509.0 11 349,4 11 318,7

შრომის ანაზღაურება 10,236.0 10 275,8 10 275,8

საქონელი და მომსახურება 1,223.0 1 016,8 987,0

სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 52,7 51,8

სხვა ხარჯები 5.0 4,1 4,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.1 241,0 241,0

30 02 04

სსიპ _ საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 

ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

2,645.7 3 720,0 3 683,9

ხარჯები 2,565.7 3 713,6 3 677,5

შრომის ანაზღაურება 555.7 501,0 475,5

საქონელი და მომსახურება 1,935.0 3 158,0 3 148,0

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 3,5 3,5

სხვა ხარჯები 75.0 51,1 50,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 6,4 6,4

30 02 05
სსიპ _ საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს არქივი
132.1 143,7 143,0

ხარჯები 132.1 143,7 143,0

შრომის ანაზღაურება 91.0 85,3 85,3

საქონელი და მომსახურება 41.1 55,1 54,4
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სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 3,3 3,2

31 00
საქართველოს დაზვერვის 

სამსახური
5,000.0 5 060,0 5 055,0

ხარჯები 5,000.0 5 028,3 5 023,4

შრომის ანაზღაურება 3,140.4 3 255,4 3 255,4

საქონელი და მომსახურება 1,702.9 1 651,5 1 651,5

სოციალური უზრუნველყოფა 12.6 13,4 13,4

სხვა ხარჯები 144.1 108,0 103,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 31,7 31,7

32 00
საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო
561,143.5 558 231,0 552 515,7

ხარჯები 499,712.3 494 730,7 489 591,5

შრომის ანაზღაურება 17,413.5 17 040,9 16 963,1

საქონელი და მომსახურება 44,770.1 48 617,1 47 757,1

სუბსიდიები 33,112.0 32 484,9 31 243,1

გრანტები 2,380.8 2 394,9 130,8

სოციალური უზრუნველყოფა 2,313.9 2 342,3 2 321,4

სხვა ხარჯები 399,722.0 391 850,6 391 175,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,431.2 62 566,2 61 991,4

ვალდებულებების კლება 0,0 934,2 932,8

32 01
საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
7,723.4 9 474,4 9 223,8

ხარჯები 7,173.5 8 036,9 7 853,5

შრომის ანაზღაურება 3,032.6 3 032,6 3 014,7

საქონელი და მომსახურება 2,965.9 3 805,2 3 649,4

სოციალური უზრუნველყოფა 59.0 43,5 41,4

სხვა ხარჯები 1,116.0 1 155,5 1 148,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 549.9 1 414,9 1 347,6

ვალდებულებების კლება 0,0 22,7 22,7

32 02 განათლების რესურსცენტრები 4,235.3 4 179,3 4 123,7

ხარჯები 4,125.3 4 066,5 4 011,8

შრომის ანაზღაურება 2,545.3 2 553,0 2 540,7

საქონელი და მომსახურება 1,563.0 1 492,7 1 451,5

სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 16,8 16,7

სხვა ხარჯები 2.0 3,9 2,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 112,8 111,8

32 03
სსიპ _ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი
1,942.2 932,2 924,9

ხარჯები 873.5 827,0 821,9

შრომის ანაზღაურება 756.0 702,2 699,1

საქონელი და მომსახურება 116.0 123,3 121,8
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სხვა ხარჯები 1.5 1,5 1,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,068.7 105,2 103,0

32 04
სსიპ _ გამოცდების ეროვნული 

ცენტრი
15,521.2 16 836,2 16 776,7

ხარჯები 11,006.2 13 027,2 12 970,9

შრომის ანაზღაურება 1,621.0 1 659,0 1 626,3

საქონელი და მომსახურება 9,380.2 11 359,2 11 336,1

სხვა ხარჯები 5.0 9,0 8,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,515.0 3 809,0 3 805,8

32 04 01
სსიპ _ გამოცდების ეროვნული 

ცენტრის აპარატი
2,406.0 2 619,0 2 566,2

ხარჯები 1,906.0 2 125,0 2 073,5

შრომის ანაზღაურება 1,621.0 1 659,0 1 626,3

საქონელი და მომსახურება 280.0 457,0 438,8

სხვა ხარჯები 5.0 9,0 8,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 494,0 492,6

32 04 02
სსიპ _ გამოცდების ეროვნული 

ცენტრის პროგრამები
13,115.2 14 217,2 14 210,5

ხარჯები 9,100.2 10 902,2 10 897,3

საქონელი და მომსახურება 9,100.2 10 902,2 10 897,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,015.0 3 315,0 3 313,2

32 05
სსიპ - ეროვნული სასწავლო 

გეგმების ცენტრი
1,572.5 2 091,3 2 070,9

ხარჯები 1,564.4 2 060,2 2 041,7

შრომის ანაზღაურება 435.6 435,6 435,6

საქონელი და მომსახურება 1,125.8 1 621,6 1 603,3

სხვა ხარჯები 3.0 3,0 2,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.1 31,1 29,2

32 05 01
სსიპ - ეროვნული სასწავლო 

გეგმების ცენტრის აპარატი
817.5 853,2 833,1

ხარჯები 809.4 842,1 823,9

შრომის ანაზღაურება 435.6 435,6 435,6

საქონელი და მომსახურება 370.8 403,5 385,5

სხვა ხარჯები 3.0 3,0 2,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.1 11,1 9,2

32 05 02
სსიპ - ეროვნული სასწავლო 

გეგმების ცენტრის პროგრამები
755.0 1 238,1 1 237,8

ხარჯები 755.0 1 218,1 1 217,8

საქონელი და მომსახურება 755.0 1 218,1 1 217,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 20,0 20,0
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32 06

სსიპ _ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი

17,525.4 18 246,8 18 188,6

ხარჯები 14,358.4 14 546,8 14 488,7

შრომის ანაზღაურება 465.4 465,4 456,5

საქონელი და მომსახურება 13,811.0 13 926,7 13 897,9

სოციალური უზრუნველყოფა 30.6 33,3 24,8

სხვა ხარჯები 51.4 121,4 109,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,167.0 3 700,0 3 699,9

32 06 01

სსიპ _ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის აპარატი

3,923.3 4 298,3 4 278,4

ხარჯები 856.3 1 076,3 1 056,4

შრომის ანაზღაურება 465.4 465,4 456,5

საქონელი და მომსახურება 338.9 588,9 588,6

სოციალური უზრუნველყოფა 15.6 15,6 7,1

სხვა ხარჯები 36.4 6,4 4,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,067.0 3 222,0 3 222,0

32 06 02

სსიპ _ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრის პროგრამები

13,602.1 13 948,5 13 910,2

ხარჯები 13,502.1 13 470,5 13 432,3

საქონელი და მომსახურება 13,472.1 13 337,8 13 309,3

სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 17,7 17,7

სხვა ხარჯები 15.0 115,0 105,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 478,0 477,9

32 07
საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მანდატურის სამსახური
7,688.0 8 651,4 8 651,3

ხარჯები 7,388.0 7 770,4 7 770,2

შრომის ანაზღაურება 6,488.6 6 004,6 6 004,6

საქონელი და მომსახურება 679.0 1 547,6 1 547,5

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 41,1 41,1

სხვა ხარჯები 220.4 177,1 177,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 881,1 881,1

32 08

სსიპ _ ზურაბ ჟვანიას სახელობის 

სახელმწიფო ადმინისტრირების 

სკოლა

734.9 734,9 688,8

ხარჯები 709.9 638,9 608,6

შრომის ანაზღაურება 221.9 221,9 221,5

საქონელი და მომსახურება 485.0 414,0 384,9
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სხვა ხარჯები 3.0 3,0 2,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 96,0 80,1

32 09 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები 320,697.5 316 175,1 316 059,0

ხარჯები 320,697.5 316 175,1 316 059,0

სხვა ხარჯები 320,697.5 316 175,1 316 059,0

32 09 01
ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლების დაფინანსება
320,697.5 316 175,1 316 059,0

ხარჯები 320,697.5 316 175,1 316 059,0

სხვა ხარჯები 320,697.5 316 175,1 316 059,0

32 10

სსიპ-კონსტიტუციონალიზმის 

კვლევისა და ხელშეწყობის 

რეგიონალური ცენტრი

863.2 863,2 841,1

ხარჯები 857.2 804,2 787,4

შრომის ანაზღაურება 440.0 470,8 469,4

საქონელი და მომსახურება 413.2 333,4 318,0

სხვა ხარჯები 4.0 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 59,0 53,7

32 11 პროფესიული სწავლების ცენტრები 6,363.8 6 541,1 6 495,0

ხარჯები 6,263.8 6 079,0 6 038,7

საქონელი და მომსახურება 338.9 10,0 6,6

სუბსიდიები 5,726.9 6 056,4 6 019,6

სხვა ხარჯები 198.0 12,5 12,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 461,9 456,2

ვალდებულებების კლება 0,0 0,3 0,0

32 11 01
პროფესიული სწავლების 

ცენტრების დაფინანსება
5,663.8 5 828,7 5 799,2

ხარჯები 5,663.8 5 693,8 5 667,8

სუბსიდიები 5,663.8 5 693,8 5 667,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 134,6 131,4

ვალდებულებების კლება 0,3 0,0

32 11 02
პროფესიული განათლების 

ხელშეწყობის პროგრამა
700.0 712,4 695,8

ხარჯები 600.0 385,1 370,9

საქონელი და მომსახურება 338.9 10,0 6,6

სუბსიდიები 63.1 362,6 351,8

სხვა ხარჯები 198.0 12,5 12,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 327,3 324,9
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32 12

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო/კვლევითი 

დაწესებულებების ხელშეწყობის 

პროგრამა

59,196.3 58 956,9 55 972,0

ხარჯები 58,593.3 58 370,6 55 386,7

საქონელი და მომსახურება 1,762.6 1 697,0 1 694,1

სუბსიდიები 15,090.2 14 700,8 14 079,8

გრანტები 2,263.5 2 263,5 0,0

სხვა ხარჯები 39,477.0 39 709,4 39 612,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 603.0 586,3 585,3

32 12 01

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო/კვლევითი 

პროგრამა

19,896.3 19 506,9 16 615,4

ხარჯები 19,293.3 18 920,6 16 030,1

საქონელი და მომსახურება 1,712.6 1 697,0 1 694,1

სუბსიდიები 15,090.2 14 700,8 14 079,8

გრანტები 2,263.5 2 263,5 0,0

სხვა ხარჯები 227.0 259,4 256,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 603.0 586,3 585,3

32 12 02 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 36,750.0 35 750,0 35 683,1

ხარჯები 36,750.0 35 750,0 35 683,1

სხვა ხარჯები 36,750.0 35 750,0 35 683,1

32 12 03
საუნივერსიტეტო კურიკულუმის 

განვითარების პროგრამა
50.0 0,0 0,0

ხარჯები 50.0 0,0 0,0

საქონელი და მომსახურება 50.0 0,0 0,0

32 12 05
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო 

გრანტი
2,500.0 3 700,0 3 673,6

ხარჯები 2,500.0 3 700,0 3 673,6

სხვა ხარჯები 2,500.0 3 700,0 3 673,6

32 13 სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 24,963.6 21 697,7 21 158,8

ხარჯები 24,814.3 21 284,2 20 765,0

შრომის ანაზღაურება 780.5 869,4 869,3

საქონელი და მომსახურება 1,149.0 1 095,8 855,8

სუბსიდიები 6,062.9 5 842,2 5 841,4

გრანტები 100.0 113,7 113,2

სოციალური უზრუნველყოფა 9.3 17,4 17,4

სხვა ხარჯები 16,712.6 13 345,7 13 067,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.3 413,5 393,8
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32 13 01
სსიპ _ შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
19,183.9 16 043,0 15 507,6

ხარჯები 19,091.6 15 751,7 15 234,3

შრომის ანაზღაურება 780.5 869,4 869,3

საქონელი და მომსახურება 1,117.2 1 095,2 855,8

სუბსიდიები 372.0 356,5 356,4

გრანტები 100.0 107,5 107,5

სოციალური უზრუნველყოფა 9.3 17,4 17,4

სხვა ხარჯები 16,712.6 13 305,7 13 027,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.3 291,3 273,3

32 13 01 01

სსიპ _ შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

აპარატი

1,205.5 1 517,4 1 463,9

ხარჯები 1,118.5 1 280,4 1 233,4

შრომის ანაზღაურება 780.5 869,4 869,3

საქონელი და მომსახურება 320.7 385,6 344,3

სოციალური უზრუნველყოფა 9.3 17,4 17,4

სხვა ხარჯები 8.0 8,0 2,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.0 237,0 230,5

32 13 01 02

სსიპ _ შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

პროგრამები და გრანტები

17,978.4 14 525,6 14 043,7

ხარჯები 17,973.1 14 471,3 14 000,8

საქონელი და მომსახურება 796.5 709,6 511,4

სუბსიდიები 372.0 356,5 356,4

გრანტები 100.0 107,5 107,5

სხვა ხარჯები 16,704.6 13 297,7 13 025,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 54,3 42,8

32 13 02
სამეცნიერო დაწესებულებების 

პროგრამები
1,937.9 1 937,9 1 937,9

ხარჯები 1,890.9 1 859,9 1 859,9

სუბსიდიები 1,890.9 1 859,9 1 859,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.0 78,0 78,0

32 13 03
სსიპ _ საქართველოს მეცნიერებათა 

ეროვნული აკადემია
3,501.8 3 401,8 3 400,2

ხარჯები 3,496.8 3 367,8 3 367,8

სუბსიდიები 3,496.8 3 327,8 3 327,8

სხვა ხარჯები 0,0 40,0 40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 34,0 32,4
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32 13 04
სსიპ _ საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
308.2 308,2 307,5

ხარჯები 303.2 298,0 297,3

სუბსიდიები 303.2 298,0 297,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 10,2 10,2

32 13 06
ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პროგრამები
31.8 6,8 5,7

ხარჯები 31.8 6,8 5,7

საქონელი და მომსახურება 31.8 0,6 0,0

გრანტები 0,0 6,2 5,7

32 14

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს 

პროგრამები

86,528.2 89 022,5 88 085,5

ხარჯები 36,135.0 37 654,5 37 166,6

შრომის ანაზღაურება 626.6 626,3 625,4

საქონელი და მომსახურება 10,980.5 11 190,6 10 890,1

სუბსიდიები 2,500.0 2 496,1 2 481,5

გრანტები 17.3 17,7 17,7

სოციალური უზრუნველყოფა 2,200.0 2 190,3 2 180,1

სხვა ხარჯები 19,810.6 21 133,4 20 971,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,393.2 50 456,8 50 008,7

ვალდებულებების კლება 0,0 911,2 910,2

32 14 01

პრეზიდენტის ნაციონალური 

პროგრამა `საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების რეაბილიტაცია~

67,339.0 71 331,0 70 710,7

ხარჯები 16,945.8 20 007,4 19 835,7

შრომის ანაზღაურება 626.6 626,3 625,4

საქონელი და მომსახურება 6,733.2 7 459,8 7 388,9

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,3 0,3

სხვა ხარჯები 9,586.0 11 921,0 11 821,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,393.2 50 412,4 49 964,8

ვალდებულებების კლება 0,0 911,2 910,2

32 14 01 01

სსიპ - საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტო

67,339.0 71 331,0 70 710,7

ხარჯები 16,945.8 20 007,4 19 835,7

შრომის ანაზღაურება 626.6 626,3 625,4

საქონელი და მომსახურება 6,733.2 7 459,8 7 388,9
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სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,3 0,3

სხვა ხარჯები 9,586.0 11 921,0 11 821,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,393.2 50 412,4 49 964,8

ვალდებულებების კლება 0,0 911,2 910,2

32 14 01 01 

01

სსიპ - საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სააგენტოს აპარატი

1,142.8 1 438,5 1 418,4

ხარჯები 975.8 974,2 958,6

შრომის ანაზღაურება 626.6 626,3 625,4

საქონელი და მომსახურება 343.2 341,6 328,2

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,3 0,3

სხვა ხარჯები 6.0 6,0 4,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 167.0 462,7 458,3

ვალდებულებების კლება 0,0 1,6 1,5

32 14 01 01 

02

პრეზიდენტის ნაციონალური 

პროგრამა `ირმის ნახტომი~
7,446.2 6 923,2 6 870,4

ხარჯები 6,040.0 6 154,6 6 105,0

საქონელი და მომსახურება 6,040.0 6 154,6 6 105,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,406.2 768,6 765,4

32 14 01 01 

03

პროგრამა `ჩემი პირველი 

კომპიუტერი~
26,720.0 24 693,3 24 685,6

ხარჯები 0,0 305,6 305,0

საქონელი და მომსახურება 0,0 305,6 305,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,720.0 24 387,7 24 380,6

32 14 01 01 

04

პრეზიდენტის ნაციონალური 

პროგრამა "საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა რეაბილიტაცია"

32,030.0 38 276,0 37 736,3

ხარჯები 9,930.0 12 573,0 12 467,0

საქონელი და მომსახურება 350.0 658,0 650,6

სხვა ხარჯები 9,580.0 11 915,0 11 816,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,100.0 24 793,4 24 360,6

ვალდებულებების კლება 0,0 909,6 908,7

32 14 02 სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამა 2,950.0 2 731,2 2 692,8

ხარჯები 2,950.0 2 731,2 2 692,8

საქონელი და მომსახურება 680.4 502,2 474,5

სოციალური უზრუნველყოფა 2,200.0 2 190,0 2 179,8

სხვა ხარჯები 69.6 39,0 38,5
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32 14 02 01 ქართული ენის პროგრამა 300.0 141,7 140,8

ხარჯები 300.0 141,7 140,8

საქონელი და მომსახურება 230.4 141,7 140,8

სხვა ხარჯები 69,6 0,0 0,0

32 14 02 02
მულტილინგვური სწავლების 

ხელშეწყობის პროგრამა
50.0 59,0 46,3

ხარჯები 50.0 59,0 46,3

საქონელი და მომსახურება 50.0 24,5 12,3

სხვა ხარჯები 0,0 34,5 34,0

32 14 02 03
ინკლუზიური სწავლების 

ხელშეწყობის პროგრამა
400.0 340,5 325,9

ხარჯები 400.0 340,5 325,9

საქონელი და მომსახურება 400.0 336,0 321,4

სხვა ხარჯები 0,0 4,5 4,5

32 14 02 04

ოკუპირებული რეგიონების 

პედაგოგებისა და 

ადმინისტრაციულ-ტექნიკური 

პერსონალის დახმარების პროგრამა

2,200.0 2 190,0 2 179,8

ხარჯები 2,200.0 2 190,0 2 179,8

სოციალური უზრუნველყოფა 2,200.0 2 190,0 2 179,8

32 14 04

განსაკუთრებით ნიჭიერი 

ბავშვებისა და 

ახალგაზრდებისათვის 

სტიპენდიებისა და გრანტების 

მინიჭება

2,884.2 2 952,8 2 832,0

ხარჯები 2,884.2 2 952,8 2 832,0

საქონელი და მომსახურება 1,116.9 1 041,7 940,2

გრანტები 17.3 17,7 17,7

სხვა ხარჯები 1,750.0 1 893,5 1 874,2

32 14 04 01

პრეზიდენტის სტიპენდიები 

ბაკალავრიატის წარჩინებულ 

სტუდენტებს

1,485.0 1 578,6 1 578,0

ხარჯები 1,485.0 1 578,6 1 578,0

სხვა ხარჯები 1,485.0 1 578,6 1 578,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

32 14 04 02

განსაკუთრებით ნიჭიერი 

ბავშვებისა და ახალგაზრდების 

მხარდაჭერის პროგრამა - 

ეროვნული და საერთაშორისო 

ოლიმპიადები

1,399.2 1 374,2 1 254,0

ხარჯები 1,399.2 1 374,2 1 254,0

საქონელი და მომსახურება 1,116.9 1 041,7 940,2

გრანტები 17.3 17,7 17,7

სხვა ხარჯები 265.0 314,9 296,2

32 14 05 პროგრამა '"ცოდნის კარი" 2,900.0 3 500,0 3 460,2

ხარჯები 2,900.0 3 500,0 3 460,2

სხვა ხარჯები 2,900.0 3 500,0 3 460,2

32 14 06

სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა

160.0 154,0 151,5

ხარჯები 160.0 154,0 151,5

საქონელი და მომსახურება 160.0 154,0 151,5

32 14 11
ინგლისური ენის სწავლების 

გაძლიერების პროგრამა
1,545.0 913,0 905,8

ხარჯები 1,545.0 913,0 905,8

საქონელი და მომსახურება 1,545.0 913,0 905,8

32 14 12
სამოქალაქო აქტიურობის 

ხელშეწყობის პროგრამა
100.0 100,0 96,5

ხარჯები 100.0 100,0 96,5

საქონელი და მომსახურება 95.0 95,0 91,5

სხვა ხარჯები 5.0 5,0 5,0

32 14 17

განსაკუთრებული 

საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე ბავშვთა  სპეციალური 

დაწესებულებების ხელშეწყობის 

პროგრამა

2,500.0 2 540,5 2 525,4

ხარჯები 2,500.0 2 496,1 2 481,5

სუბსიდიები 2,500.0 2 496,1 2 481,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 44,4 43,9

32 14 18

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 

ოჯახების მოსწავლეების სასკოლო 

სახელმძღვანელოებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა

5,550.0 4 325,0 4 250,7
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ხარჯები 5,550.0 4 325,0 4 250,7

საქონელი და მომსახურება 50.0 550,0 477,9

სხვა ხარჯები 5,500.0 3 775,0 3 772,8

32 14 19

მოსწავლეთა ფიზიკური 

განვითარების ხელშეწყობის 

პროგრამა

600.0 475,0 459,8

ხარჯები 600.0 475,0 459,8

საქონელი და მომსახურება 600.0 475,0 459,8

32 16
სამინისტროს სისტემის 

ინსტიტუციონალური რეფორმირება
1,420.0 0,0 0,0

ხარჯები 1,420.0 0,0 0,0

სხვა ხარჯები 1,420.0 0,0 0,0

32 17
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
4,168.0 3 828,0 3 255,7

ხარჯები 3,732.0 3 389,4 2 820,7

სუბსიდიები 3,732.0 3 389,4 2 820,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 436.0 438,6 435,0

32 17 01

საქართველოს განათლების 

სისტემის გარდაქმნისა და 

განმტკიცების პროექტი _ APL2 (WB)

4,168.0 3 828,0 3 255,7

ხარჯები 3,732.0 3 389,4 2 820,7

სუბსიდიები 3,732.0 3 389,4 2 820,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 436.0 438,6 435,0

33 00
საქართველოს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
60,958.6 69 963,1 69 381,2

ხარჯები 58,450.8 63 423,7 62 875,0

შრომის ანაზღაურება 3,575.6 3 767,6 3 767,0

საქონელი და მომსახურება 12,331.4 16 160,3 15 788,0

სუბსიდიები 34,986.0 35 063,8 34 968,7

სოციალური უზრუნველყოფა 128.4 104,4 99,5

სხვა ხარჯები 7,429.4 8 327,6 8 251,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,507.8 6 536,2 6 504,2

ვალდებულებების კლება 0,0 3,2 2,0

33 01

საქართველოს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს 

აპარატი

3,755.5 4 037,1 4 006,2

ხარჯები 3,287.0 3 555,3 3 524,4

შრომის ანაზღაურება 2,002.0 2 167,0 2 166,4

საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1 218,3 1 208,8

სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 25,0 20,4
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სხვა ხარჯები 35.0 145,0 128,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 468.5 481,8 481,8

33 02
ხელოვნების განვითარების 

ღონისძიებები
28,066.1 34 393,5 34 145,0

ხარჯები 28,029.1 31 885,4 31 642,8

საქონელი და მომსახურება 7,830.4 11 669,4 11 446,0

სუბსიდიები 18,464.6 18 450,4 18 433,0

სოციალური უზრუნველყოფა 72.0 72,0 71,8

სხვა ხარჯები 1,662.0 1 693,5 1 692,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.0 2 505,0 2 500,2

ვალდებულებების კლება 0,0 3,2 2,0

33 03

საერთაშორისო კულტურული 

ურთიერთობების მხარდაჭერის 

ღონისძიებები

1,826.7 1 806,5 1 767,0

ხარჯები 1,826.7 1 806,5 1 767,0

საქონელი და მომსახურება 1,826.7 1 806,5 1 767,0

33 04
სახელოვნებო განათლების 

ღონისძიებები
9,984.5 10 323,1 10 285,0

ხარჯები 9,984.5 9 587,1 9 549,0

საქონელი და მომსახურება 228.0 202,8 196,8

სუბსიდიები 9,594.3 9 240,1 9 209,4

სხვა ხარჯები 162.2 144,3 142,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 736,0 736,0

33 04 01

სახელოვნებო უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებათა სახელმწიფო 

ხელშეწყობა

7,305.0 7 640,1 7 627,3

ხარჯები 7,305.0 6 904,1 6 891,3

საქონელი და მომსახურება 228.0 202,8 196,8

სუბსიდიები 6,914.8 6 557,1 6 551,7

სხვა ხარჯები 162.2 144,3 142,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 736,0 736,0

33 04 02

სახელოვნებო პროფესიული 

განათლების დაწესებულებათა 

სახელმწიფო ხელშეწყობა

2,679.5 2 683,0 2 657,6

ხარჯები 2,679.5 2 683,0 2 657,6

სუბსიდიები 2,679.5 2 683,0 2 657,6

33 05
კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ღონისძიებები
8,591.8 9 284,0 9 229,9

ხარჯები 6,984.1 7 419,4 7 370,2

საქონელი და მომსახურება 57.0 46,1 43,8

სუბსიდიები 6,927.1 7 373,3 7 326,3
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,607.7 1 864,6 1 859,7

33 06

სახალხო არტისტების, სახალხო 

მხატვრებისა და ლაურეატების 

სტიპენდიები

839.0 877,8 877,8

ხარჯები 839.0 877,8 877,8

სხვა ხარჯები 839.0 877,8 877,8

33 07

სსიპ-საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტო

7,895.0 9 241,0 9 070,3

ხარჯები 7,500.4 8 292,2 8 143,9

შრომის ანაზღაურება 1,573.6 1 600,6 1 600,6

საქონელი და მომსახურება 1,189.2 1 217,1 1 125,6

სოციალური უზრუნველყოფა 6.4 7,4 7,3

სხვა ხარჯები 4,731.2 5 467,0 5 410,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 394.6 948,9 926,5

33 07 01

სსიპ-საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტო

2,360.0 2 344,0 2 278,4

ხარჯები 2,296.8 2 282,2 2 218,9

შრომის ანაზღაურება 1,573.6 1 600,6 1 600,6

საქონელი და მომსახურება 704.3 665,7 605,4

სოციალური უზრუნველყოფა 6.4 7,4 7,3

სხვა ხარჯები 12.5 8,5 5,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.2 61,8 59,5

33 07 02
კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის პროგრამა
5,535.0 6 897,0 6 791,9

ხარჯები 5,203.6 6 010,0 5 924,9

საქონელი და მომსახურება 484.9 551,4 520,2

სხვა ხარჯები 4,718.7 5 458,5 5 404,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 331.4 887,1 867,0

34 00

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტრო

44,130.2 45 899,3 44 478,9

ხარჯები 40,328.9 42 099,3 40 639,6

შრომის ანაზღაურება 2,422.7 2 538,4 2 538,4

საქონელი და მომსახურება 24,675.9 25 155,2 25 056,6

სუბსიდიები 1,026.0 1 026,0 277,4

სოციალური უზრუნველყოფა 90.5 93,4 82,6

სხვა ხარჯები 12,113.8 13 286,2 12 684,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,801.3 3 800,0 3 839,3
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

34 01

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს ცენტრალური 

აპარატი

7,678.4 7 932,2 7 946,3

ხარჯები 4,265.4 4 519,2 4 447,5

შრომის ანაზღაურება 2,207.9 2 308,7 2 308,7

საქონელი და მომსახურება 1,941.0 2 094,0 2 035,9

სოციალური უზრუნველყოფა 90.5 90,5 79,7

სხვა ხარჯები 26.0 26,0 23,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,413.0 3 413,0 3 498,8

34 02

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს  ტერიტორიული 

ორგანოები

392.0 411,9 410,0

ხარჯები 379.2 400,4 398,4

შრომის ანაზღაურება 214.8 229,8 229,7

საქონელი და მომსახურება 164.4 162,4 160,6

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,9 2,9

სხვა ხარჯები 0,0 5,2 5,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 11,5 11,5

34 03

ლტოლვილთა და დევნილთა 

შენახვის ხარჯები 

ორგანიზებულად ჩასახლების 

ადგილებზე

23,363.8 23 965,8 23 925,1

ხარჯები 23,363.8 23 965,8 23 925,1

საქონელი და მომსახურება 20,816.0 21 024,7 20 998,9

სხვა ხარჯები 2,547.8 2 941,2 2 926,2

34 05
მიგრაციულ პროცესებთან 

დაკავშირებული ხარჯები
10,080.0 11 021,1 10 995,3

ხარჯები 9,754.5 10 695,6 10 669,8

საქონელი და მომსახურება 1,114.5 1 281,7 1 281,4

სხვა ხარჯები 8,640.0 9 413,8 9 388,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 325.5 325,5 325,5

34 06 პროგრამა `ჩემი სახლი~ 400.0 370,5 364,4

ხარჯები 400.0 370,5 364,4

საქონელი და მომსახურება 400.0 370,5 364,4
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

34 07

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლებში 

უგზო-უკვლოდ დაკარგულ 

მებრძოლთა მოძებნისა და მათი 

ოჯახის წევრთა უფლებების დაცვის 

პროგრამა

160.0 148,3 142,1

ხარჯები 160.0 148,3 142,1

საქონელი და მომსახურება 160.0 148,3 142,1

34 08 პროგრამა "ხიდი" 40.0 33,6 33,6

ხარჯები 40.0 33,6 33,6

საქონელი და მომსახურება 40.0 33,6 33,6

34 09 პროგრამა "რეპატრიაცია" 40.0 40,0 39,8

ხარჯები 40.0 40,0 39,8

საქონელი და მომსახურება 40.0 40,0 39,8

34 10
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
1,976.0 1 976,0 622,5

ხარჯები 1,926.0 1 926,0 619,0

სუბსიდიები 1,026.0 1 026,0 277,4

სხვა ხარჯები 900.0 900,0 341,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50,0 3,5

34 10 02

იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა თემის განვითარების 

პროექტი (WB)

1,976.0 1 976,0 622,5

ხარჯები 1,926.0 1 926,0 619,0

სუბსიდიები 1,026.0 1 026,0 277,4

სხვა ხარჯები 900.0 900,0 341,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50,0 3,5

35 00

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო

1,685,426.9 1 677 134,7 1 665 948,3

ხარჯები 1,651,373.6 1 618 642,9 1 610 932,7

შრომის ანაზღაურება 26,174.9 27 965,4 27 843,6

საქონელი და მომსახურება 46,942.0 47 413,7 45 770,3

სუბსიდიები 12,255.5 12 694,7 9 951,5

გრანტები 0,0 714,5 709,9

სოციალური უზრუნველყოფა 1,564,471.8 1 527 567,5 1 524 486,2

სხვა ხარჯები 1,529.4 2 287,1 2 171,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,046.6 58 422,6 54 946,6

ვალდებულებების კლება 6.7 69,2 69,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

35 01

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს ცენტრალური 

აპარატი

8,108.5 8 377,5 8 217,0

ხარჯები 7,408.5 7 622,8 7 464,6

შრომის ანაზღაურება 3,384.5 3 541,5 3 529,7

საქონელი და მომსახურება 3,914.0 3 256,8 3 145,3

გრანტები 0,0 714,5 709,9

სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 90,0 67,8

სხვა ხარჯები 20.0 20,0 12,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 700.0 751,0 748,7

ვალდებულებების კლება 0,0 3,7 3,7

35 02

სამედიცინო საქმიანობის 

სახელმწიფო რეგულირების 

სააგენტო

2,459.0 2 823,1 2 668,4

ხარჯები 2,459.0 2 822,4 2 667,7

შრომის ანაზღაურება 1,536.0 1 831,0 1 831,0

საქონელი და მომსახურება 905.0 978,4 824,5

სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 2,0 1,3

სხვა ხარჯები 12.0 11,0 10,9

ვალდებულებების კლება 0,0 0,7 0,7

35 02 01

სამედიცინო საქმიანობის 

სახელმწიფო რეგულირების 

სააგენტოს აპარატი

1,959.0 2 323,1 2 290,6

ხარჯები 1,959.0 2 322,4 2 289,8

შრომის ანაზღაურება 1,536.0 1 831,0 1 831,0

საქონელი და მომსახურება 415.0 488,4 456,6

სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 2,0 1,3

სხვა ხარჯები 2.0 1,0 0,9

ვალდებულებების კლება 0,0 0,7 0,7

35 02 02

სამედიცინო-სოციალურ 

ექსპერტიზაზე კონტროლის 

სახელმწიფო პროგრამა

400.0 400,0 286,6

ხარჯები 400.0 400,0 286,6

საქონელი და მომსახურება 400.0 400,0 286,6

35 02 03

სამკურნალო საშუალებების 

ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 

უზრუნველყოფის პროგრამა

100.0 100,0 91,3

ხარჯები 100.0 100,0 91,3

საქონელი და მომსახურება 90.0 90,0 81,3
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სხვა ხარჯები 10.0 10,0 10,0

35 04

სსიპ _ ლ. საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

4,305.5 4 379,5 4 319,6

ხარჯები 4,305.5 4 371,0 4 311,3

შრომის ანაზღაურება 2,499.9 2 563,9 2 563,1

საქონელი და მომსახურება 1,778.6 1 784,4 1 725,5

სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12,0 12,0

სხვა ხარჯები 15.0 10,7 10,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 8,5 8,4

35 04 01

სსიპ _ ლ. საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა 

კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის აპარატი

3,655.5 3 753,5 3 699,7

ხარჯები 3,655.5 3 745,0 3 691,4

შრომის ანაზღაურება 2,499.9 2 563,9 2 563,1

საქონელი და მომსახურება 1,128.6 1 158,4 1 105,5

სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12,0 12,0

სხვა ხარჯები 15.0 10,7 10,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 8,5 8,4

35 04 02

ეპიდემიოლოგიური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

პროგრამა

650.0 626,0 619,9

ხარჯები 650.0 626,0 619,9

საქონელი და მომსახურება 650.0 626,0 619,9

35 05
სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვის 

სააგენტო
9,978.5 9 982,5 9 891,6

ხარჯები 9,728.5 9 566,4 9 490,0

შრომის ანაზღაურება 5,381.0 5 293,8 5 286,5

საქონელი და მომსახურება 4,297.5 4 193,4 4 125,0

სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 77,2 76,9

სხვა ხარჯები 20.0 2,0 1,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 368,3 353,8

ვალდებულებების კლება 0,0 47,8 47,8
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

35 06

სსიპ _ ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დაცვისა და 

დახმარების სახელმწიფო ფონდი

886.4 903,2 882,8

ხარჯები 847.7 864,5 844,1

შრომის ანაზღაურება 426.0 442,8 442,8

საქონელი და მომსახურება 407.5 407,5 390,0

სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11,0 9,7

სხვა ხარჯები 3.2 3,2 1,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.7 38,7 38,7

35 07

სსიპ _ საქართველოს 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის პროექტების 

განმახორციელებელი ცენტრი

257.3 129,0 128,6

ხარჯები 257.3 129,0 128,6

შრომის ანაზღაურება 195.0 117,2 117,2

საქონელი და მომსახურება 60.2 11,8 11,4

სხვა ხარჯები 2.1 0,0 0,0

35 07 01

სსიპ _ საქართველოს 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის პროექტების 

განმახორციელებელი ცენტრის 

ადმინისტრაცია

257.3 129,0 128,6

ხარჯები 257.3 129,0 128,6

შრომის ანაზღაურება 195.0 117,2 117,2

საქონელი და მომსახურება 60.2 11,8 11,4

სხვა ხარჯები 2.1 0,0 0,0

35 08
სსიპ _ სოციალური მომსახურების 

სააგენტო
18,186.2 19 556,2 19 071,9

ხარჯები 16,334.7 17 561,9 17 134,3

შრომის ანაზღაურება 12,592.0 14 011,6 13 909,9

საქონელი და მომსახურება 3,606.7 3 414,4 3 134,8

სოციალური უზრუნველყოფა 76.0 76,0 69,2

სხვა ხარჯები 60.0 60,0 20,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,851.5 1 986,5 1 929,9

ვალდებულებების კლება 0,0 7,8 7,7

35 09 საპენსიო უზრუნველყოფა 987,472.3 987 491,7 987 324,5

ხარჯები 987,472.3 987 491,7 987 324,5

საქონელი და მომსახურება 14,000.0 14 000,0 14 000,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა 973,472.3 973 491,7 973 324,5

35 10 სოციალური დახმარებები 214,138.9 220 750,7 220 329,4

ხარჯები 214,138.9 220 750,7 220 329,4

საქონელი და მომსახურება 7,729.4 6 699,0 6 343,7

სოციალური უზრუნველყოფა 206,409.5 214 051,7 213 985,7

35 11
სოციალური რეაბილიტაცია და 

ბავშვზე ზრუნვა
12,313.0 12 262,0 11 732,2

ხარჯები 12,313.0 12 262,0 11 732,2

საქონელი და მომსახურება 2,248.0 2 022,2 1 999,0

სუბსიდიები 0,0 109,2 109,2

სოციალური უზრუნველყოფა 9,055.0 8 015,4 7 510,0

სხვა ხარჯები 1,010.0 2 115,2 2 113,9

35 12
ჯანმრთელობის დაცვის 

პროგრამები
317,317.4 280 056,6 277 224,8

ხარჯები 317,317.4 280 054,1 277 222,5

საქონელი და მომსახურება 6,571.5 9 055,5 8 517,5

სოციალური უზრუნველყოფა 310,745.9 270 998,7 268 704,9

ვალდებულებების კლება 0,0 2,5 2,3

35 12 01 ჯანმრთელობის დაზღვევა 136,160.1 121 352,5 121 204,1

ხარჯები 136,160.1 121 352,5 121 204,1

საქონელი და მომსახურება 591.0 147,7 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 135,569.1 121 204,8 121 204,1

35 12 02
სამედიცინო მომსახურების სხვა 

სახელმწიფო პროგრამები
181,157.3 158 704,1 156 020,7

ხარჯები 181,157.3 158 701,6 156 018,4

საქონელი და მომსახურება 5,980.5 8 907,8 8 517,5

სოციალური უზრუნველყოფა 175,176.8 149 793,9 147 500,8

ვალდებულებების კლება 0,0 2,5 2,3

35 12 02 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 10,770.0 10 579,5 10 566,5

ხარჯები 10,770.0 10 579,5 10 566,5

სოციალური უზრუნველყოფა 10,770.0 10 579,5 10 566,5

35 12 02 02 ინფექციური დაავადებების მართვა 1,878.4 2 912,0 2 911,4

ხარჯები 1,878.4 2 912,0 2 911,4

სოციალური უზრუნველყოფა 1,878.4 2 912,0 2 911,4

35 12 02 03 ტუბერკულოზის მართვა 10,500.0 8 227,2 8 216,0

ხარჯები 10,500.0 8 227,2 8 216,0

საქონელი და მომსახურება 0,0 51,6 42,9

სოციალური უზრუნველყოფა 10,500.0 8 175,7 8 173,1
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

35 12 02 04 აივ-ინფექცია/შიდსი 3,150.0 2 830,7 2 823,6

ხარჯები 3,150.0 2 830,7 2 823,6

საქონელი და მომსახურება 0,0 215,3 209,0

სოციალური უზრუნველყოფა 3,150.0 2 615,4 2 614,6

35 12 02 05 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 4,405.9 4 516,8 4 509,6

ხარჯები 4,405.9 4 516,7 4 509,6

სოციალური უზრუნველყოფა 4,405.9 4 516,7 4 509,6

ვალდებულებების კლება 0,0 0,1 0,0

35 12 02 06
ბავშვთა და მოზარდთა დიაბეტის 

მართვა
650.0 496,0 273,0

ხარჯები 650.0 496,0 273,0

სოციალური უზრუნველყოფა 650.0 496,0 273,0

35 12 02 07
სპეციალიზებული 

ამბულატორიული დახმარება
280.0 590,0 582,4

ხარჯები 280.0 590,0 582,4

საქონელი და მომსახურება 0,0 71,2 65,4

სოციალური უზრუნველყოფა 280.0 518,8 517,0

35 12 02 08 ნარკომანია 1,303.4 1 351,9 1 350,9

ხარჯები 1,303.4 1 351,9 1 350,9

საქონელი და მომსახურება 25.0 7,0 6,9

სოციალური უზრუნველყოფა 1,278.4 1 344,9 1 344,0

35 12 02 09 ანტირაბიული დახმარება 300.0 353,4 347,7

ხარჯები 300.0 353,4 347,7

სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 353,4 347,7

35 12 02 10
პროფესიულ დაავადებათა 

პრევენცია
270.0 270,0 270,0

ხარჯები 270.0 270,0 270,0

სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 270,0 270,0

35 12 02 11
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა 

და სკრინინგი
2,446.0 1 905,0 1 839,8

ხარჯები 2,446.0 1 905,0 1 839,8

საქონელი და მომსახურება 0,0 1 313,8 1 308,2

სოციალური უზრუნველყოფა 2,446.0 591,2 531,6

35 12 02 12 იმუნიზაცია 4,520.0 1 633,2 1 451,7

ხარჯები 4,520.0 1 633,1 1 451,6

საქონელი და მომსახურება 4,020.0 1 283,2 1 116,2
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 349,9 335,4

ვალდებულებების კლება 0,0 0,1 0,1

35 12 02 13 უსაფრთხო სისხლი 844.5 830,5 829,8

ხარჯები 844.5 830,5 829,8

საქონელი და მომსახურება 0,0 392,1 391,4

სოციალური უზრუნველყოფა 844.5 438,4 438,4

35 12 02 14 ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვა 5,657.4 5 341,4 5 339,9

ხარჯები 5,657.4 5 341,4 5 339,9

სოციალური უზრუნველყოფა 5,657.4 5 341,4 5 339,9

35 12 02 15
დიალიზი და თირკმლის 

ტრანსპლანტაცია
15,758.1 17 204,1 17 086,6

ხარჯები 15,758.1 17 204,1 17 086,6

სოციალური უზრუნველყოფა 15,758.1 17 204,1 17 086,6

35 12 02 16 გულის ქირურგია 6,801.3 7 249,9 7 248,9

ხარჯები 6,801.3 7 249,9 7 248,9

სოციალური უზრუნველყოფა 6,801.3 7 249,9 7 248,9

35 12 02 17
ინკურაბელურ პაციენტთა 

პალიატიური მზრუნველობა
706.1 387,1 386,7

ხარჯები 706.1 387,1 386,7

სოციალური უზრუნველყოფა 706.1 387,1 386,7

35 12 02 18

იშვიათი დაავადებების მქონე და 

მუდმივ ჩანაცვლებით 

მკურნალობას დაქვემდებარებულ 

პაციენტთა მკურნალობა

950.0 426,0 425,3

ხარჯები 950.0 426,0 425,3

სოციალური უზრუნველყოფა 950.0 426,0 425,3

35 12 02 19

სასწრაფო გადაუდებელი 

დახმარება და სამედიცინო 

ტრანსპორტირება

24,480.0 24 466,6 24 306,9

ხარჯები 24,480.0 24 466,6 24 306,9

საქონელი და მომსახურება 156.0 3 873,1 3 737,5

სოციალური უზრუნველყოფა 24,324.0 20 593,5 20 569,3

35 12 02 20 სოფლის ექიმი 15,000.0 15 140,1 15 127,5

ხარჯები 15,000.0 15 137,9 15 125,3

სოციალური უზრუნველყოფა 15,000.0 15 137,9 15 125,3

ვალდებულებების კლება 0,0 2,2 2,2
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

35 12 02 21 რეფერალური მომსახურება 4,200.0 7 358,1 6 083,1

ხარჯები 4,200.0 7 358,1 6 083,1

სოციალური უზრუნველყოფა 4,200.0 7 358,1 6 083,1

35 12 02 22

3 წლამდე ასკის ბავშვთა 

გადაუდებელი და სტაციონარული 

დახმარება

11,904.5 11 083,5 11 080,2

ხარჯები 11,904.5 11 083,5 11 080,2

სოციალური უზრუნველყოფა 11,904.5 11 083,5 11 080,2

35 12 02 23
მოსახლეობის ურგენტული 

მომსახურება
11,544.3 13 443,3 13 433,2

ხარჯები 11,544.3 13 443,3 13 433,2

სოციალური უზრუნველყოფა 11,544.3 13 443,3 13 433,2

35 12 02 24
ზოგადი ამბულატორიული 

მომსახურება
10,555.4 11 300,7 11 287,7

ხარჯები 10,555.4 11 300,7 11 287,7

სოციალური უზრუნველყოფა 10,555.4 11 300,7 11 287,7

35 12 02 25
ვეტერანთა სამედიცინო 

მომსახურება
800.0 800,0 800,0

ხარჯები 800.0 800,0 800,0

სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800,0 800,0

35 12 02 26
სამხედრო ძალებში გასაწვევ 

მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
1,051.1 991,1 990,7

ხარჯები 1,051.1 991,1 990,7

საქონელი და მომსახურება 1,051.1 991,1 990,7

35 12 02 27
მოსახლეობის სპეციფიკური 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
12,157.4 7 016,0 6 451,5

ხარჯები 12,157.4 7 016,0 6 451,5

საქონელი და მომსახურება 728.4 709,5 649,5

სოციალური უზრუნველყოფა 11,429.0 6 306,5 5 802,1

35 12 02 27 

01

დიაბეტით დაავადებულ 

მოზრდილ ავადმყოფთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

4,678.2 2 397,4 2 039,7

ხარჯები 4,678.2 2 397,4 2 039,7

სოციალური უზრუნველყოფა 4,678.2 2 397,4 2 039,7
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

35 12 02 27 

02

დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
549.3 41,0 40,5

ხარჯები 549.3 41,0 40,5

სოციალური უზრუნველყოფა 549.3 41,0 40,5

35 12 02 27 

03

ჰემოფილიით დაავადებულ 

ბავშვთა და მოზრდილთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

1,699.5 1 453,5 1 346,8

ხარჯები 1,699.5 1 453,5 1 346,8

სოციალური უზრუნველყოფა 1,699.5 1 453,5 1 346,8

35 12 02 27 

04

ონკოინკურაბელურ პაციენტთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
780.0 642,6 641,4

ხარჯები 780.0 642,6 641,4

საქონელი და მომსახურება 22.0 3,1 1,9

სოციალური უზრუნველყოფა 758.0 639,5 639,5

35 12 02 27 

05

ორგანოგადანერგილთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
1,005.9 126,3 125,4

ხარჯები 1,005.9 126,3 125,4

სოციალური უზრუნველყოფა 1,005.9 126,3 125,4

35 12 02 27 

06

უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
270.0 98,1 97,4

ხარჯები 270.0 98,1 97,4

სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 98,1 97,4

35 12 02 27 

07

ანტირაბიული სამკურნალო 

საშუალებებით უზრუნველყოფა
980.9 733,8 696,5

ხარჯები 980.9 733,8 696,5

სოციალური უზრუნველყოფა 980.9 733,8 696,5

35 12 02 27 

08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ 

ბავშვთა სამკურნალო საკვები 

დანამატით უზრუნველყოფა

537.3 0,0 0,0

ხარჯები 537.3 0,0 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 537.3 0,0 0,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

35 12 02 27 

09

მუკოვისციდოზით დაავადებულთა 

სპეციფიკური მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფა

149.9 19,2 18,8

ხარჯები 149.9 19,2 18,8

სოციალური უზრუნველყოფა 149.9 19,2 18,8

35 12 02 27 

10

ნარკომანიით დაავადებულთა 

ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით 

უზრუნველყოფა

800.0 797,7 797,6

ხარჯები 800.0 797,7 797,6

სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 797,7 797,6

35 12 02 27 

11

სპეციალურ სამკურნალო 

საშუალებათა  ტრანსპორტირების, 

შენახვისა და გაცემის ხარჯები

706.4 706,4 647,5

ხარჯები 706.4 706,4 647,5

საქონელი და მომსახურება 706.4 706,4 647,5

35 13

სამინისტროს პროგრამების 

შესაძლო დეფიციტის დაფინანსება 

და 2010 წელს შესრულებული 

სამუშაოების აუნაზღაურებელი 

ნაწილის გადახდა

1,888.4 0,0 0,0

ხარჯები 1,888.4 0,0 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 1,888.4 0,0 0,0

35 14
სამინისტროს სისტემის 

ინსტიტუციონალური რეფორმირება
257.3 0,0 0,0

ხარჯები 257.3 0,0 0,0

სოციალური უზრუნველყოფა 257.3 0,0 0,0

35 16

მოსახლეობის ელექტროენერგიის 

და სურსათის ვაუჩერით 

უზრუნველყოფა

63,880.4 61 942,4 61 915,3

ხარჯები 63,880.4 61 942,4 61 915,3

საქონელი და მომსახურება 1,204.7 1 204,7 1 195,2

სოციალური უზრუნველყოფა 62,675.7 60 737,7 60 720,1

35 17
სსიპ-ჯანმრთელობის დაზღვევის 

მედიაციის სამსახური
236.2 254,1 253,8
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ხარჯები 236.2 223,4 223,2

შრომის ანაზღაურება 160.5 163,6 163,4

საქონელი და მომსახურება 48.9 55,6 55,6

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 4,2 4,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.8 30,7 30,6

35 18

სამედიცინო და სამინისტროს 

სისტემის დაწესებულებათა 

რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 

სახელმწიფო პროგრამა

14,000.0 38 484,6 37 541,1

ხარჯები 0,0 160,1 155,2

საქონელი და მომსახურება 0,0 160,1 155,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,000.0 38 324,5 37 386,0

35 19
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო 

განათლების პროგრამა
170.0 170,0 147,7

ხარჯები 170.0 170,0 147,7

საქონელი და მომსახურება 170.0 170,0 147,7

35 19 03

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო 

განათლების რეფორმის 

მხარდაჭერის კომპონენტი

170.0 170,0 147,7

ხარჯები 170.0 170,0 147,7

საქონელი და მომსახურება 170.0 170,0 147,7

35 20
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
29,571.6 29 571,6 24 299,7

ხარჯები 12,358.5 12 650,5 9 842,3

სუბსიდიები 12,255.5 12 585,5 9 842,3

სხვა ხარჯები 103.0 65,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,206.4 16 914,4 14 450,6

ვალდებულებების კლება 6.7 6,7 6,7

35 20 01

აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და 

მალარიის პრევენციისა და 

კონტროლის ეფექტიანი 

განხორციელების მიზნით 

არსებული ეროვნული რეაგირების 

გაძლიერება საქართველოში (GF)

19,980.7 19 980,7 16 072,3

ხარჯები 7,148.9 7 148,9 4 907,0

სუბსიდიები 7,148.9 7 148,9 4 907,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,831.8 12 831,8 11 165,3

135



ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 
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2011წლის 
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2011 წლის 

შესრულება

35 20 01 01
DOTS სტრატეგიის სრულყოფა 

საქართველოში(GF)
3,954.7 3 954,7 3 878,2

ხარჯები 1,219.9 1 219,9 1 187,3

სუბსიდიები 1,219.9 1 219,9 1 187,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,734.8 2 734,8 2 691,0

35 20 01 05

მალარიის ეპიდემიის თავიდან 

აცილების მიზნით მიღწეული 

შედეგების კონსოლიდაციის 

პროგრამა(GF)

908.0 908,0 295,3

ხარჯები 525.0 525,0 170,8

სუბსიდიები 525.0 525,0 170,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 383.0 383,0 124,6

35 20 01 06

საქართველოში აივ/შიდსის 

პრევენციის მიზნით არსებული 

ეროვნული რეაგირების 

მხარდაჭერა, აივ/შიდსით 

დაავადებულთა სიცოცხლის 

მაჩვენებლების გაუმჯობესება 

მკურნალობისა და მოვლის 

ღონისძიებების გაძლიერების გზით 

(GF)

15,118.0 15 118,0 11 898,7

ხარჯები 5,404.0 5 404,0 3 549,0

სუბსიდიები 5,404.0 5 404,0 3 549,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,714.0 9 714,0 8 349,7

35 20 04

ტუბერკულოზთან ბრძოლის 

რეგიონალური პროგრამა  (ფაზა 

II)(KFW)

896.8 896,8 662,5

ხარჯები 0,0 0,0 23,1

სუბსიდიები 0,0 0,0 23,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 890.1 890,1 632,7

ვალდებულებების კლება 6.7 6,7 6,7

35 20 05
პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის 

მხარდაჭერის პროექტი (EC)
1,102.6 1 102,6 1 069,1

ხარჯები 943.4 943,4 914,8

სუბსიდიები 943.4 943,4 914,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 159.2 159,2 154,4
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2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

35 20 06

ფრინველის გრიპის კონტროლის, 

პანდემიისათვის მზადყოფნისა და 

მასზე რეაგირების პროექტი 

(შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს 

კომპონენტი-WB)

2,365.0 2 365,0 1 988,5

ხარჯები 945.5 1 237,5 1 023,1

სუბსიდიები 842.5 1 172,5 1 023,1

სხვა ხარჯები 103.0 65,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,419.5 1 127,5 965,5

35 20 07
 ჯანდაცვის სექტორის 

განვითარების პროექტი (WB)
5,226.5 5 226,5 4 507,2

ხარჯები 3,320.7 3 320,7 2 974,4

სუბსიდიები 3,320.7 3 320,7 2 974,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,905.8 1 905,8 1 532,8

36 00

საქართველოს ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო

248,807.8 248 141,2 212 068,9

ხარჯები 51,370.7 50 634,4 44 404,4

შრომის ანაზღაურება 9,546.2 9 601,6 9 592,2

საქონელი და მომსახურება 3,307.9 3 030,0 2 945,5

სუბსიდიები 6,533.1 6 300,8 5 449,3

გრანტები 82.0 2,0 1,6

სოციალური უზრუნველყოფა 31,901.5 99,5 87,9

სხვა ხარჯები 517.1 31 600,6 26 327,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 196,920.0 573,1 498,7

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 196 920,0 167 152,5

ვალდებულებების კლება 0,0 13,6 13,3

36 01

საქართველოს ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროს ცენტრალური 

აპარატი

3,635.4 3 963,1 3 887,2

ხარჯები 3,485.4 3 893,1 3 818,4

შრომის ანაზღაურება 2,082.3 2 252,3 2 243,7

საქონელი და მომსახურება 1,071.6 1 341,3 1 282,7

სუბსიდიები 115.0 36,0 36,0

გრანტები 0,0 2,0 1,6

სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 72,0 70,5

სხვა ხარჯები 171.5 189,5 183,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.0 70,0 68,8
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2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

36 02
სსიპ-ბუნებრივი რესურსების 

სააგენტო
8,291.8 8 291,8 8 244,1

ხარჯები 7,991.8 7 834,2 7 800,9

შრომის ანაზღაურება 6,320.7 6 320,7 6 319,9

საქონელი და მომსახურება 1,647.1 1 267,1 1 258,4

სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20,0 11,3

სხვა ხარჯები 4.0 226,4 211,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 444,0 429,9

ვალდებულებების კლება 0,0 13,6 13,3

36 02 01
სსიპ-ბუნებრივი რესურსების 

სააგენტოს აპარატი
7,591.8 7 563,8 7 547,1

ხარჯები 7,291.8 7 278,2 7 262,2

შრომის ანაზღაურება 6,320.7 6 320,7 6 319,9

საქონელი და მომსახურება 947.1 929,1 922,7

სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20,0 11,3

სხვა ხარჯები 4.0 8,4 8,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 272,0 271,7

ვალდებულებების კლება 0,0 13,6 13,3

36 02 02 სატყეო ღონისძიებები 700.0 728,0 697,0

ხარჯები 700.0 556,0 538,7

საქონელი და მომსახურება 700.0 338,0 335,7

სხვა ხარჯები 0,0 218,0 203,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 172,0 158,3

36 03 საგამოძიებო დეპარტამენტი 220.0 156,8 149,8

ხარჯები 212.0 156,8 149,8

შრომის ანაზღაურება 172.0 134,0 134,0

საქონელი და მომსახურება 36.0 22,8 15,8

სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0,0 0,0

სხვა ხარჯები 2.0 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 0,0 0,0

36 04 გარემოს დაცვის ინსპექცია 1,539.4 1 300,9 1 289,3

ხარჯები 1,539.4 1 300,9 1 289,3

შრომის ანაზღაურება 971.2 894,6 894,6

საქონელი და მომსახურება 553.2 398,7 388,5

სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 7,5 6,1

36 05 სამინისტროს პროგრამები 6,800.0 6 067,4 5 963,9

ხარჯები 6,800.0 6 067,4 5 963,9

სუბსიდიები 5,300.0 5 146,7 5 145,5

სხვა ხარჯები 1,500.0 920,7 818,4

138



ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

36 05 02

ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი 

გაზით მომარაგების 

უზრუნველყოფის, მოქმედი 

ტარიფების მოსალოდნელი ზრდის 

კომპენსაციისა და მაზუთის 

შეძენის ღონისძიებები

0,0 298,1 298,1

ხარჯები 0,0 298,1 298,1

სუბსიდიები 0,0 277,4 277,4

სხვა ხარჯები 0,0 20,7 20,7

36 05 06

ყაზბეგისა და დუშეთის 

მუნიციპალიტეტების  

მაღალმთიანი სოფლების 

მოსახლეობისათვის მიწოდებული 

ბუნებრივი აირის ღირებულების 

ანაზღაურების ღონისძიება

5,300.0 4 869,3 4 868,1

ხარჯები 5,300.0 4 869,3 4 868,1

სუბსიდიები 5,300.0 4 869,3 4 868,1

36 05 10
მოსახლეობის შეშით 

უზრუნველყოფის ღონისძიებები
1,500.0 900,0 797,7

ხარჯები 1,500.0 900,0 797,7

სხვა ხარჯები 1,500.0 900,0 797,7

36 06
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
228,321.2 228 361,2 192 534,6

ხარჯები 31,342.1 31 382,1 25 382,1

სუბსიდიები 1,118.1 1 118,1 267,9

სხვა ხარჯები 30,224.0 30 264,0 25 114,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.1 59,1 0,0

a ფინანსური აქტივების ზრდა 196,920.0 196 920,0 167 152,5

36 06 02

რეგიონალური ელექტროქსელის 

რეაბილიტაცია - პროექტი  I 

(ალავერდი)  (KFW)

5,685.0 5 685,0 5 683,5

a ფინანსური აქტივების ზრდა 5,685.0 5 685,0 5 683,5

36 06 03
ელექტრომომარაგების სექტორის 

პროგრამა  (KFW)
3,345.0 3 345,0 3 341,6

a ფინანსური აქტივების ზრდა 3,345.0 3 345,0 3 341,6
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36 06 04

ინფრასტრუქტურის 

ინვესტიციების მოსამზადებელი 

პროექტი (ხუდონის კომპონენტი - 

WB)

760.0 960,0 790,4

ხარჯები 760.0 960,0 790,4

სხვა ხარჯები 760.0 960,0 790,4

36 06 05

 ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურის 

რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)

8,050.0 8 050,0 7 329,4

a ფინანსური აქტივების ზრდა 8,050.0 8 050,0 7 329,4

36 06 06
შავი ზღვის ელექტროგადამცემი 

ქსელის პროექტი ( KFW, EIB, EBRD )
179,600.0 179 600,0 152 904,1

ხარჯები 0,0 0,0 2 346,1

სხვა ხარჯები 0,0 0,0 2 346,1

a ფინანსური აქტივების ზრდა 179,600.0 179 600,0 150 558,0

36 06 09
ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება (USAID)
29,464.0 29 304,0 21 977,7

ხარჯები 29,464.0 29 304,0 21 055,9

სხვა ხარჯები 29,464.0 29 304,0 21 055,9

36 06 10

ვარდნილისა და ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურების 

რეაბილიტაციის პროექტი (EIB,EC)

240.0 240,0 240,0

a ფინანსური აქტივების ზრდა 240.0 240,0 240,0

36 06 11
ხარაგაულის სათემო ტყის 

საცდელი პროექტი (KFW)
1,177.2 1 177,2 267,9

ხარჯები 1,118.1 1 118,1 267,9

სუბსიდიები 1,118.1 1 118,1 267,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.1 59,1 0,0

37 00
საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო
86,042.1 86 242,1 85 112,4

ხარჯები 23,151.2 22 783,8 22 619,0

შრომის ანაზღაურება 6,065.4 6 065,4 6 061,8

საქონელი და მომსახურება 3,699.4 3 715,5 3 633,1

სუბსიდიები 1,728.9 1 663,9 1 627,4

გრანტები 1,866.6 2 109,6 2 105,8

სოციალური უზრუნველყოფა 43.8 43,8 38,7

სხვა ხარჯები 9,747.1 9 185,6 9 152,3
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2011 წლის 

შესრულება

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,092.1 7 357,1 7 349,2

a ფინანსური აქტივების ზრდა 55,798.8 56 098,8 55 141,8

ვალდებულებების კლება 0,0 2,4 2,4

37 01

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

ადმინისტრაცია

57,386.1 57 874,8 57 828,0

ხარჯები 4,190.3 4 176,6 4 136,2

შრომის ანაზღაურება 2,057.7 2 057,7 2 056,8

საქონელი და მომსახურება 1,713.4 1 854,7 1 821,3

გრანტები 0,0 226,0 225,8

სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30,0 25,4

სხვა ხარჯები 389.2 8,2 6,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,950.0 5 150,0 5 143,6

a ფინანსური აქტივების ზრდა 48,245.8 48 545,8 48 545,8

ვალდებულებების კლება 0,0 2,4 2,4

37 01 01

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

ცენტრალური აპარატი

4,786.1 5 328,8 5 282,7

ხარჯები 3,836.1 4 176,4 4 136,2

შრომის ანაზღაურება 2,057.7 2 057,7 2 056,8

საქონელი და მომსახურება 1,713.4 1 854,7 1 821,3

გრანტები 0,0 226,0 225,8

სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30,0 25,4

სხვა ხარჯები 35.0 8,0 6,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 950.0 1 150,0 1 144,0

ვალდებულებების კლება 0,0 2,4 2,4

37 01 10
პროგრამა"სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნიკის განახლება"
3,000.0 3 000,0 2 999,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.0 3 000,0 2 999,6

37 01 15
რეგიონებში სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროგრამა
49,600.0 49 546,0 49 545,8

ხარჯები 354.2 0,2 0,0

სხვა ხარჯები 354.2 0,2 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1 000,0 1 000,0

a ფინანსური აქტივების ზრდა 48,245.8 48 545,8 48 545,8

37 02
სსიპ - სურსათის ეროვნული 

სააგენტო
4,124.4 4 057,7 4 038,4

ხარჯები 4,064.4 3 947,7 3 928,7

შრომის ანაზღაურება 2,479.2 2 479,2 2 478,2

საქონელი და მომსახურება 1,457.7 1 345,9 1 328,6

გრანტები 85.0 75,3 75,2
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10,0 10,0

სხვა ხარჯები 32.5 37,3 36,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 110,0 109,8

37 02 01
სსიპ - სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს აპარატი
3,077.1 3 102,4 3 099,0

ხარჯები 3,017.1 2 992,4 2 989,2

შრომის ანაზღაურება 2,479.2 2 479,2 2 478,2

საქონელი და მომსახურება 410.4 395,4 393,9

გრანტები 85.0 75,3 75,2

სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10,0 10,0

სხვა ხარჯები 32.5 32,5 31,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 110,0 109,8

37 02 02

პროგრამა `სასურსათო 

პროდუქტების ლაბორატორიული 

კვლევა"

172.4 127,4 117,1

ხარჯები 172.4 127,4 117,1

საქონელი და მომსახურება 172.4 122,6 112,3

სხვა ხარჯები 0,0 4,8 4,8

37 02 03
პროგრამა ''ეპიზოოტიის 

საწინააღმდეგო ღონისძიებები''
250.0 226,0 221,6

ხარჯები 250.0 226,0 221,6

საქონელი და მომსახურება 250.0 226,0 221,6

37 02 04

პროგრამა `მცენარეთა დაცვა და 

ფიტოსანიტარული 

კეთილსაიმედოობა"

625.0 602,0 600,8

ხარჯები 625.0 602,0 600,8

საქონელი და მომსახურება 625.0 602,0 600,8

37 03
სსიპ _ ვაზისა და ღვინის 

დეპარტამენტი `სამტრესტი~
10,559.7 10 387,7 10 349,6

ხარჯები 10,554.7 10 372,7 10 335,2

შრომის ანაზღაურება 465.6 465,6 465,6

საქონელი და მომსახურება 350.3 343,3 337,3

სუბსიდიები 850.0 785,0 755,8

გრანტები 25.0 48,0 47,1

სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 3,8 3,3

სხვა ხარჯები 8,860.0 8 727,0 8 726,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 15,0 14,4

37 03 01

სსიპ_ვაზისა და ღვინის 

დეპარტამენტ `სამტრესტის~ 

აპარატი

859.7 877,7 869,5

ხარჯები 854.7 862,7 855,1
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

შრომის ანაზღაურება 465.6 465,6 465,6

საქონელი და მომსახურება 350.3 343,3 337,3

გრანტები 25.0 48,0 47,1

სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 3,8 3,3

სხვა ხარჯები 10.0 2,0 1,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 15,0 14,4

37 03 05

პროგრამა "ქართული 

ღვინოპროდუქციის 

პოპულარიზაციის ხელშეწობის 

ღონისძიებები"

700.0 680,0 651,8

ხარჯები 700.0 680,0 651,8

სუბსიდიები 700.0 680,0 651,8

37 03 06
პროგრამა " რთველის ხელშეწყობის 

ღონისძიებები "
9,000.0 8 830,0 8 828,3

ხარჯები 9,000.0 8 830,0 8 828,3

სუბსიდიები 150.0 105,0 104,0

სხვა ხარჯები 8,850.0 8 725,0 8 724,3

37 04

სსიპ _ საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია

1,253.3 1 253,3 1 224,5

ხარჯები 1,242.3 1 237,3 1 208,9

შრომის ანაზღაურება 1,062.9 1 062,9 1 061,2

საქონელი და მომსახურება 178.0 171,6 145,9

სხვა ხარჯები 1.4 2,8 1,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 16,0 15,6

37 05
სამინისტროს სისტემის 

ინსტიტუციონალური რეფორმირება
50.5 0,5 0,0

ხარჯები 50.5 0,5 0,0

სხვა ხარჯები 50.5 0,5 0,0

37 06
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
12,668.1 12 668,1 11 671,9

ხარჯები 3,049.0 3 049,0 3 010,1

სუბსიდიები 878.9 878,9 871,6

გრანტები 1,756.6 1 760,3 1 757,7

სხვა ხარჯები 413.5 409,8 380,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,066.1 2 066,1 2 065,8

a ფინანსური აქტივების ზრდა 7,553.0 7 553,0 6 596,0

37 06 01
სოფლის განვითარების პროექტი  

(WB, IFAD)
9,939.2 9 939,3 8 966,6

ხარჯები 972.0 972,1 956,4

სუბსიდიები 636.1 636,2 629,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

სხვა ხარჯები 335.9 335,9 327,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,414.2 1 414,2 1 414,2

a ფინანსური აქტივების ზრდა 7,553.0 7 553,0 6 596,0

37 06 02

მთიანი და მაღალმთიანი 

რეგიონების სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროგრამა (IFAD)

1,782.2 1 782,2 1 761,1

ხარჯები 1,782.2 1 782,2 1 761,1

სუბსიდიები 12.0 12,0 12,0

გრანტები 1,698.3 1 702,0 1 700,7

სხვა ხარჯები 71.9 68,2 48,4

37 06 03

ფრინველის გრიპის კონტროლის, 

პანდემიისათვის მზადყოფნისა და 

მასზე რეაგირების პროექტი 

(სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს კომპონენტი - WB)

850.1 850,0 849,7

ხარჯები 198.2 198,2 198,1

სუბსიდიები 198.2 198,2 198,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 651.9 651,9 651,7

37 06 04
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის  

 პროექტი (IFAD)
96.6 96,6 94,5

ხარჯები 96.6 96,6 94,5

სუბსიდიები 32.6 32,6 32,5

გრანტები 58.3 58,3 57,1

სხვა ხარჯები 5.7 5,7 4,9

38 00
საქართველოს გარემოს დაცვის 

სამინისტრო
14,470.4 15 640,5 14 110,4

ხარჯები 9,266.4 8 897,0 8 524,4

შრომის ანაზღაურება 5,839.6 6 168,2 6 151,4

საქონელი და მომსახურება 2,438.4 2 156,2 1 933,2

სუბსიდიები 339.2 339,2 227,5

გრანტები 100.0 100,0 100,0

სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 111,5 101,0

სხვა ხარჯები 509.2 22,0 11,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,204.0 6 739,9 5 582,5

ვალდებულებების კლება 0,0 3,6 3,5

38 01
საქართველოს გარემოს დაცვის 

სამინისტროს აპარატი
3,350.8 3 441,6 3 272,2

ხარჯები 3,249.2 3 301,0 3 149,5

შრომის ანაზღაურება 1,919.7 2 062,0 2 058,4

საქონელი და მომსახურება 1,169.3 1 009,9 882,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

გრანტები 100.0 100,0 100,0

სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 109,0 98,5

სხვა ხარჯები 20.2 20,2 10,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.6 140,6 122,7

38 03
საქართველოს გარემოს დაცვის 

სამინისტროს პროგრამები
50.0 11,0 2,6

ხარჯები 50.0 11,0 2,6

საქონელი და მომსახურება 50.0 11,0 2,6

38 03 01
ექსპერტიზის ჩატარების 

უზრუნველყოფის ღონისძიებები
50.0 11,0 2,6

ხარჯები 50.0 11,0 2,6

საქონელი და მომსახურება 50.0 11,0 2,6

38 08
სსიპ _ დაცული ტერიტორიების 

სააგენტო
7,273.6 9 263,6 8 464,4

ხარჯები 3,335.1 3 309,8 3 239,3

შრომის ანაზღაურება 2,355.0 2 420,7 2 420,7

საქონელი და მომსახურება 980.1 885,2 815,3

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,5 2,5

სხვა ხარჯები 0,0 1,5 0,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,938.5 5 950,1 5 221,5

ვალდებულებების კლება 0,0 3,6 3,5

38 08 01
სსიპ _ დაცული ტერიტორიების 

სააგენტო
6,390.6 7 580,6 6 914,8

ხარჯები 3,035.1 3 031,5 2 964,6

შრომის ანაზღაურება 2,355.0 2 420,7 2 420,7

საქონელი და მომსახურება 680.1 606,8 540,6

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,5 2,5

სხვა ხარჯები 0,0 1,5 0,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,355.5 4 545,5 3 946,6

ვალდებულებების კლება 0,0 3,6 3,5

38 08 02
პროგრამა `ეკოტურიზმის 

განვითარება~
250.0 250,0 247,7

ხარჯები 250.0 250,0 247,7

საქონელი და მომსახურება 250.0 250,0 247,7

38 08 03

პროგრამა `დაცული 

ტერიტორიების 

ხანძარსაწინააღმდეგო და 

მავნებლებისაგან დაცვის 

ღონისძიებები~

50.0 50,0 49,1

ხარჯები 50.0 27,1 26,2

საქონელი და მომსახურება 50.0 27,1 26,2
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 22,9 22,9

38 08 04

სათაფლიის სახელმწიფო 

ნაკრძალის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება

583.0 1 383,0 1 252,8

ხარჯები 0,0 1,2 0,8

საქონელი და მომსახურება 0,0 1,2 0,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 583.0 1 381,8 1 252,0

38 09 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო 1,961.9 2 030,9 2 030,0

ხარჯები 1,803.9 1 842,9 1 842,0

შრომის ანაზღაურება 1,564.9 1 625,9 1 625,9

საქონელი და მომსახურება 239.0 217,0 216,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 158.0 188,0 188,0

38 09 01 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო 1,961.9 2 030,9 2 030,0

ხარჯები 1,803.9 1 842,9 1 842,0

შრომის ანაზღაურება 1,564.9 1 625,9 1 625,9

საქონელი და მომსახურება 239.0 217,0 216,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 158.0 188,0 188,0

38 11
სამინისტროს სისტემის 

ინსტიტუციონალური რეფორმირება
489.0 0,3 0,0

ხარჯები 489.0 0,3 0,0

სხვა ხარჯები 489.0 0,3 0,0

38 12
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
1,345.1 893,1 341,3

ხარჯები 339.2 432,0 291,1

შრომის ანაზღაურება 0,0 59,6 46,4

საქონელი და მომსახურება 0,0 33,2 17,2

სუბსიდიები 339.2 339,2 227,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,005.9 461,1 50,3

38 12 03

ბუნების დაცვის პროგრამა 

"სამხრეთი კავკასია _ საქართველო 

_ ჯავახეთის ეროვნული პარკის 

შექმნა საქართველოში " (KFW)

810.6 410,6 228,1

ხარჯები 339.2 339,2 227,5

სუბსიდიები 339.2 339,2 227,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 471.4 71,4 0,6
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

38 12 05
დაცული ტერიტორიების 

განვითარება (CPAF)
534.5 482,5 113,2

ხარჯები 0,0 92,8 63,6

შრომის ანაზღაურება 0,0 59,6 46,4

საქონელი და მომსახურება 0,0 33,2 17,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 534.5 389,7 49,6

39 00

საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტრო

40,073.0 50 838,6 50 288,1

ხარჯები 37,083.8 47 950,9 47 415,3

შრომის ანაზღაურება 1,215.9 1 314,4 1 314,4

საქონელი და მომსახურება 1,297.1 1 557,5 1 551,0

სუბსიდიები 31,919.6 34 138,8 33 980,5

სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 267,7 267,4

სხვა ხარჯები 2,351.2 10 672,5 10 301,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,989.2 2 887,7 2 872,8

39 01

საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროს აპარატი

1,926.5 5 827,6 5 821,2

ხარჯები 1,876.5 5 691,6 5 685,9

შრომის ანაზღაურება 1,215.9 1 314,4 1 314,4

საქონელი და მომსახურება 618.7 881,7 876,3

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 3,7 3,4

სხვა ხარჯები 41.9 3 491,8 3 491,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 136,0 135,4

39 02
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობის ღონისძიებები
28,583.3 34 773,0 34 277,2

ხარჯები 27,835.8 34 378,2 33 882,4

საქონელი და მომსახურება 0,0 6,0 5,4

სუბსიდიები 27,835.8 29 536,5 29 411,8

სხვა ხარჯები 0,0 4 835,7 4 465,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 747.5 394,8 394,8

39 02 01
"ფეხბურთის სახელმწიფო 

მხარდაჭერის" პროგრამა
7,566.3 9 886,3 9 435,6

ხარჯები 7,566.3 9 886,3 9 435,6

სუბსიდიები 7,566.3 7 386,3 7 304,9

სხვა ხარჯები 0,0 2 500,0 2 130,7

39 02 02
"რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის" 

პროგრამა
4,900.0 6 481,0 6 480,9

ხარჯები 4,900.0 6 481,0 6 480,9

სუბსიდიები 4,900.0 6 080,0 6 079,9

სხვა ხარჯები 0,0 401,0 401,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 
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2011 წლის 

შესრულება

39 02 03
სპორტულ სახეობათა 

განვითარების პროგრამა
12,766.8 14 767,5 14 727,8

ხარჯები 12,766.8 14 767,5 14 727,8

სუბსიდიები 12,766.8 13 017,5 12 978,2

სხვა ხარჯები 0,0 1 750,0 1 749,6

39 02 04

ოლიმპიური მოძრაობის 

სახელმწიფო მხარდაჭერის 

მიზნობრივი პროგრამა

2,452.7 2 952,7 2 948,7

ხარჯები 2,452.7 2 952,7 2 948,7

სუბსიდიები 2,452.7 2 952,7 2 948,7

39 02 05

საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა 

და მოზარდთა მასობრივი სპორტის 

განვითარების პროგრამა

300.0 147,0 147,0

ხარჯები 100.0 100,0 100,0

სუბსიდიები 100.0 100,0 100,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 47,0 47,0

39 02 06

სპორტის ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციისა და სპორტული 

ინვენტარის განახლების პროგრამა

597.5 538,5 537,2

ხარჯები 50.0 190,7 189,4

საქონელი და მომსახურება 0,0 6,0 5,4

სუბსიდიები 50.0 0,0 0,0

სხვა ხარჯები 0,0 184,7 184,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 547.5 347,8 347,8

39 03

სპორტის სფეროში დამსახურებულ 

მოღვაწეთა სოციალური დაცვის 

ღონისძიებები

2,596.0 2 609,0 2 609,0

ხარჯები 2,596.0 2 609,0 2 609,0

სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 264,0 264,0

სხვა ხარჯები 2,296.0 2 345,0 2 345,0

39 03 01
ოლიმპიური ჩემპიონების 

სტიპენდიები
396.0 372,0 372,0

ხარჯები 396.0 372,0 372,0

სხვა ხარჯები 396.0 372,0 372,0

39 03 02
ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის 

მუშაკთა სოციალური დახმარება
300.0 264,0 264,0

ხარჯები 300.0 264,0 264,0
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2011 წლის 

შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 264,0 264,0

39 03 03

საქართველოს ეროვნული, 

ოლიმპიური და ასაკობრივი 

ნაკრების წევრთა, მწვრთნელთა, 

ადმინისტრაციული და საექიმო 

პერსონალის და პერსპექტიულ 

სპორტსმენთა სტიპენდიები

1,900.0 1 973,0 1 973,0

ხარჯები 1,900.0 1 973,0 1 973,0

სხვა ხარჯები 1,900.0 1 973,0 1 973,0

39 04
ახალგაზრდული პოლიტიკის 

განვითარების პროგრამა
868.4 681,8 681,3

ხარჯები 868.4 669,8 669,3

საქონელი და მომსახურება 678.4 669,8 669,3

სუბსიდიები 176.7 0,0 0,0

სხვა ხარჯები 13.3 0,0 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 12,0 12,0

39 05

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სფეროში სახელმწიფო 

ხელშეწყობის ღონისძიებები

6,098.8 6 947,2 6 899,3

ხარჯები 3,907.1 4 602,3 4 568,7

სუბსიდიები 3,907.1 4 602,3 4 568,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,191.7 2 344,9 2 330,6

40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის 

სპეციალური სამსახური
54,083.0 55 005,5 54 998,4

ხარჯები 41,173.8 40 629,4 40 622,3

შრომის ანაზღაურება 30,000.0 30 000,0 29 995,7

საქონელი და მომსახურება 10,728.2 10 498,2 10 497,8

სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 100,0 97,7

სხვა ხარჯები 395.6 31,2 31,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,909.2 14 376,1 14 376,1

41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატი
2,280.4 2 280,4 2 225,9

ხარჯები 2,238.4 2 237,1 2 182,6

შრომის ანაზღაურება 1,080.0 1 096,3 1 096,3

საქონელი და მომსახურება 627.8 593,4 583,2

გრანტები 2.6 3,9 3,4

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 14,2 14,2

სხვა ხარჯები 523.0 529,3 485,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.0 43,2 43,2
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ვალდებულებების კლება 0,0 0,1 0,1

41 01
საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატი
1,784.4 1 784,4 1 773,8

ხარჯები 1,742.4 1 741,1 1 730,5

შრომის ანაზღაურება 1,080.0 1 096,3 1 096,3

საქონელი და მომსახურება 627.8 593,4 583,2

გრანტები 2.6 3,9 3,4

სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 14,2 14,2

სხვა ხარჯები 27.0 33,3 33,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 42.0 43,2 43,2

ვალდებულებების კლება 0,0 0,1 0,1

41 02
დონორების დაფინანსებული 

პროექტები
496.0 496,0 452,1

ხარჯები 496.0 496,0 452,1

სხვა ხარჯები 496.0 496,0 452,1

41 02 01
სახალხო დამცველის ოფისის 

დახმარება (UNDP)
496.0 496,0 452,1

ხარჯები 496.0 496,0 452,1

სხვა ხარჯები 496.0 496,0 452,1

42 00
სსიპ _ საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი
45,000.0 46 500,0 46 496,1

ხარჯები 39,344.4 40 094,7 40 091,0

შრომის ანაზღაურება 1,797.0 1 703,3 1 703,3

საქონელი და მომსახურება 37,364.5 37 877,7 37 877,5

პროცენტი 0,0 152,4 152,0

გრანტები 0,0 170,0 167,0

სოციალური უზრუნველყოფა 44.8 54,7 54,7

სხვა ხარჯები 138.1 136,6 136,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,655.6 4 932,4 4 932,2

ვალდებულებების კლება 0,0 1 472,9 1 472,9

43 00
სსიპ _ სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტო
1,002.1 1 002,1 990,5

ხარჯები 504.3 504,3 500,0

შრომის ანაზღაურება 500.0 500,0 500,0

სხვა ხარჯები 4.3 4,3 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 497.8 497,8 490,5

43 01
სსიპ _ სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს აპარატი
500.0 500,0 500,0

ხარჯები 500.0 500,0 500,0

შრომის ანაზღაურება 500.0 500,0 500,0
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შესრულება

43 02 01

სახელმწიფო სექტორის ფინანსური 

მართვის მხარდაჭერის პროექტი 

(სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს კომპონენტი) (WB, SIDA, 

ნიდერლანდები, DFID)

502.1 502,1 490,5

ხარჯები 4.3 4,3 0,0

სხვა ხარჯები 4.3 4,3 0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 497.8 497,8 490,5

44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 8,840.0 8 850,0 8 836,5

ხარჯები 8,630.0 8 639,0 8 626,0

შრომის ანაზღაურება 1,608.2 1 608,2 1 608,1

საქონელი და მომსახურება 4,931.8 4 772,8 4 762,7

სუბსიდიები 1,680.0 1 867,0 1 867,0

სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 360,0 359,5

სხვა ხარჯები 60.0 31,0 28,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 210.0 210,0 209,9

ვალდებულებების კლება 0,0 1,0 0,6

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 22,800.0 22 946,8 22 941,7

ხარჯები 18,591.6 19 075,9 19 071,9

სუბსიდიები 18,591.6 19 075,9 19 071,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,208.4 3 870,5 3 869,7

ვალდებულებების კლება 0,0 0,3 0,1

45 01
სასულიერო განათლების და 

ხელშეწყობის გრანტი
13,761.4 13 808,2 13 803,2

ხარჯები 11,340.7 11 725,0 11 721,1

სუბსიდიები 11,340.7 11 725,0 11 721,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,420.7 2 082,8 2 082,0

ვალდებულებების კლება 0,0 0,3 0,1

45 02

საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა სიმონ კანანელის 

სახელობის სასულიერო სწავლების 

ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

1,104.0 1 104,0 1 104,0

ხარჯები 1,068.0 1 068,0 1 068,0

სუბსიდიები 1,068.0 1 068,0 1 068,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.0 36,0 36,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

45 03

ა(ა )იპ ბათუმისა და ლაზეთის 

ეპარქიის საგანმანათლებლო 

ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

1,858.0 1 858,0 1 858,0

ხარჯები 1,330.0 1 330,0 1 330,0

სუბსიდიები 1,330.0 1 330,0 1 330,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 528.0 528,0 528,0

45 04

საქართველოს საპატრიარქოს  

წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, 

უპატრონო და 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა 

პანსიონატისათვის გადასაცემი 

გრანტი

1,094.0 1 094,0 1 094,0

ხარჯები 650.0 650,0 650,0

სუბსიდიები 650.0 650,0 650,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 444.0 444,0 444,0

45 05

საქართველოს საპატრიარქოს 

ბათუმის წმინდა მოწამე 

ეკატერინეს სახელობის სათნოების 

სავანისათვის გადასაცემი გრანტი

260.8 260,8 260,8

ხარჯები 250.8 250,8 250,8

სუბსიდიები 250.8 250,8 250,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10,0 10,0

45 06

საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის 

სასულიერო სწავლების 

ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი

696.0 696,0 696,0

ხარჯები 566.0 566,0 566,0

სუბსიდიები 566.0 566,0 566,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 130,0 130,0

45 07

წმინდა გიორგი მთაწმინდელის 

მონასტერთან არსებული 

სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის  

გადასაცემი გრანტი

200.0 200,0 200,0

ხარჯები 150.0 150,0 150,0

სუბსიდიები 150.0 150,0 150,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50,0 50,0

45 08

საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტისათვის 

გადასაცემი გრანტი

1,916.1 1 916,1 1 916,0

ხარჯები 1,716.1 1 716,1 1 716,0

სუბსიდიები 1,716.1 1 716,1 1 716,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 200,0 200,0

45 09

საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ - 

 ტბელ აბუსერიძის სახელობის 

უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი 

გრანტი

1,109.7 1 109,7 1 109,7

ხარჯები 920.0 920,0 920,0

სუბსიდიები 920.0 920,0 920,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 189.7 189,7 189,7

45 10

ა(ა) იპ - სმენადაქვეითებულ 

ბავშვთა რეაბილიტაციისა და 

ადაპტაციის ცენტრისათვის 

გადასაცემი  გრანტი

100.0 100,0 100,0

ხარჯები 100.0 100,0 100,0

სუბსიდიები 100.0 100,0 100,0

45 11

საქართველოს საპატრიარქოს 

ტელევიზიის სუბსიდირების 

ღონისძიებები

300.0 400,0 400,0

ხარჯები 300.0 400,0 400,0

სუბსიდიები 300.0 400,0 400,0

45 12

ა(ა)იპ ახალქალაქისა და კუმურდოს 

ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის 

გადასაცემი  გრანტი

400.0 400,0 400,0

ხარჯები 200.0 200,0 200,0

სუბსიდიები 200.0 200,0 200,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 200,0 200,0

46 00

სსიპ _ ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

4,757.9 4 757,9 4 757,9
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ხარჯები 3,898.7 3 898,7 3 898,7

შრომის ანაზღაურება 3,852.4 3 852,4 3 852,4

საქონელი და მომსახურება 0.8 0,8 0,8

სუბსიდიები 45.5 45,5 45,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 859.2 859,2 859,2

47 00
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური - საქსტატი
4,512.0 4 512,0 4 007,4

ხარჯები 4,384.0 4 301,0 3 810,7

შრომის ანაზღაურება 1,350.6 1 462,6 1 462,6

საქონელი და მომსახურება 2,987.4 2 791,3 2 306,3

სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25,0 21,5

სხვა ხარჯები 21.0 22,1 20,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 83,0 76,6

ვალდებულებების კლება 93.0 128,0 120,1

47 01

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური - საქსტატის 

აპარატი

2,538.1 2 734,2 2 566,9

ხარჯები 2,410.1 2 523,2 2 370,2

შრომის ანაზღაურება 1,350.6 1 462,6 1 462,6

საქონელი და მომსახურება 1,013.5 1 013,5 865,8

სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25,0 21,5

სხვა ხარჯები 21.0 22,1 20,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 83,0 76,6

ვალდებულებების კლება 93.0 128,0 120,1

47 02
სტატისტიკური სამუშაოების 

სახელმწიფო პროგრამა
962.0 794,9 677,9

ხარჯები 962.0 794,9 677,9

საქონელი და მომსახურება 962.0 794,9 677,9

47 03
მოსახლეობისა და საცხოვრისების 

საყოველთაო აღწერა
126.9 126,9 120,3

ხარჯები 126.9 126,9 120,3

საქონელი და მომსახურება 126.9 126,9 120,3

47 04

შინამეურნეობების 

ინტეგრირებული კვლევის 

პროგრამა

540.0 540,0 367,3

ხარჯები 540.0 540,0 367,3

საქონელი და მომსახურება 540.0 540,0 367,3

47 05
სასოფლო მეურნეობების 

შერჩევითი კვლევის პროგრამა
345.0 316,0 275,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

ხარჯები 345.0 316,0 275,0

საქონელი და მომსახურება 345.0 316,0 275,0

48 00
სსიპ - თავისუფალი ვაჭრობისა და 

კონკურენციის სააგენტო
180.0 180,0 186,4

ხარჯები 180.0 180,0 186,4

შრომის ანაზღაურება 132.5 128,5 128,5

საქონელი და მომსახურება 46.5 51,5 57,9

სხვა ხარჯები 1.0 0,0 0,0

50 00
საერთო სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გადასახდელები
1 803 019,9 1 606 202,2 1 602 606,1

ხარჯები 1 627 635,9 1 393 292,5 1 389 777,0

პროცენტი 284,620.3 282 551,3 282 547,6

გრანტები 1 242 515,6 1 109 216,7 1 106 810,5

სხვა ხარჯები 100,500.0 1 524,5 418,8

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 63 000,0 63 000,0

ვალდებულებების კლება 175,384.0 149 909,7 149 829,2

50 01

საგარეო სახელმწიფო 

ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა

295,886.0 292 266,0 292 261,9

ხარჯები 183,502.0 181 457,0 181 453,3

პროცენტი 183,502.0 181 457,0 181 453,3

ვალდებულებების კლება 112,384.0 110 809,0 110 808,6

50 02

საშინაო სახელმწიფო 

ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა

136,118.3 136 094,3 136 094,3

ხარჯები 101,118.3 101 094,3 101 094,3

პროცენტი 101,118.3 101 094,3 101 094,3

ვალდებულებების კლება 35,000.0 35 000,0 35 000,0

50 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებში 

საქართველოს მონაწილეობიდან 

გამომდინარე არსებული 

ვალდებულებები

2,661.0 2 661,0 2 660,1

ხარჯები 2,661.0 2 661,0 2 660,1

გრანტები 2,661.0 2 661,0 2 660,1
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

50 04

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები

866,554.6 1 167 425,2 1 167 150,5

ხარჯები 866,554.6 1 104 425,2 1 104 150,5

გრანტები 866,554.6 1 104 425,2 1 104 150,5

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 63 000,0 63 000,0

50 04 01

ავტონომიური 

რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერები

7,500.0 12 501,2 12 501,2

ხარჯები 7,500.0 12 501,2 12 501,2

გრანტები 7,500.0 12 501,2 12 501,2

50 04 01 01

აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერი

7,500.0 7 500,0 7 500,0

ხარჯები 7,500.0 7 500,0 7 500,0

გრანტები 7,500.0 7 500,0 7 500,0

50 04 01 02

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკისათვის გადასაცემი 

ტრანსფერი

0,0 5 001,2 5 001,2

ხარჯები 0,0 5 001,2 5 001,2

გრანტები 0,0 5 001,2 5 001,2

50 04 02

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის  გადასაცემი 

ტრანსფერები

859,054.6 1 154 924,1 1 154 649,3

ხარჯები 859,054.6 1 091 924,1 1 091 649,3

გრანტები 859,054.6 1 091 924,1 1 091 649,3

a ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 63 000,0 63 000,0

50 05
საქართველოს პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდი
50,000.0 710,4 0,0

ხარჯები 50,000.0 710,4 0,0

სხვა ხარჯები 50,000.0 710,4 0,0

50 06
საქართველოს მთავრობის 

სარეზერვო ფონდი
50,000.0 384,1 0,0

ხარჯები 50,000.0 384,1 0,0

სხვა ხარჯები 50,000.0 384,1 0,0
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ორგ. კოდი დასახელება

2011წლის 

დამტკიცებული 

გეგმა

2011წლის 

დაზუსტებული 

გეგმა

2011 წლის 

შესრულება

50 07

წინა წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანების დაფარვისა  და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფონდი

26,000.0 4 100,2 4 020,6

ვალდებულებების კლება 26,000.0 4 100,2 4 020,6

50 08

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი

333 300,0 2 130,4 0,0

ხარჯები 333 300,0 2 130,4 0,0

გრანტები 333 300,0 2 130,4 0,0

50 09 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 40,000.0 0,0 0,0

ხარჯები 40,000.0 0,0 0,0

გრანტები 40,000.0 0,0 0,0

50 10

საქართველოს სახელმწიფო 

ჯილდოებისათვის დაწესებული 

ერთდროული ფულადი პრემიების 

გაცემის ფინანსური 

უზრუნველყოფა

500.0 430,0 418,8

ხარჯები 500.0 430,0 418,8

სხვა ხარჯები 500.0 430,0 418,8

50 12

ორგანიზაციების წინა წლებში 

წარმოქმნილი საგადასახადო 

დავალიანებების დაფარვა

2,000.0 0,5 0,0

ვალდებულებების კლება 2,000.0 0,5 0,0
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164 
 

01 05 01 _ `Zlieri parlamenti konsolidirebul demokratiaSi (UNDP)~ 

proeqtis dazustebul asignebebsa da sakaso xarjebs Soris 15%-ze meti 

Seusabamoba gamoiwveulia im garemoebiT, rom UNDP proeqtis farglebSi 

gamoyofil Tanxebs xarjavs `pirdapiri gadaxdis~ wesiT da biujetis kanonSi 

cvlilebebis Setanis dros donors ar mouwodebia dazustebuli monacemebi 

mosalodneli xarjebis Sesaxeb; 

03 00 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom saqarTvelos prezidentis da saqarTvelos 

mTavrobis gadawyvetilebebis safuZvelze zogierTi RonisZiebebis 

dasafinanseblad saqarTvelos erovnuli uSiSroebis sabWos damatebiTi Tanxebi 

gamoeyo saxelmwifo biujetiT gaTvaliswinebuli fondebidan; 

05 02 01 _ saxelmwifo seqtoris finansuri marTvis mxardaWeris proeqtis 

(kontrolis palatis komponenti) dazustebul asignebebsa da gadaxdil 

Tanxebs Soris sxvaoba gamowveuli im garemoebiT, rom saangariSo periodis 

bolomde ver moeswro Sesyidvebis procedurebis ganxorcieleba; 

06 02 _ arCevnebis RonisZiebebis dafinansebis farglebSi damtkicebul da 

dazustebul asignebebs Soris sxvaoba gamowveulia im garemoebiT, rom 2011 

wlis biujetSi Sualeduri arCevnebis Catareba ar iyo gaTvaliswinebuli da 

zemoaRniSnuli RonisZiebis dasafinanseblad saqarTvelos mTavrobis 

gadawyvetilebis safuZvelze Sesabamisi Tanxa gamoiyo saqarTvelos mTavrobis 

sarezervo fondidan; 

09 03 _ ssip – iusticiis umaRlesi skolis dazustebul asignebebsa da 

gadaxdil Tanxebs Soris Seusabamoba gamowveulia Semdegi mizezebiT: 2011 

wels iusticiis umaRles skolaSi Caricxul msmenelTa raodenoba naklebi iyo 

biujetis dagegmvis procesSi gaTvaliswinebul msmenelTa raodenobaze, ramac 

gamoiwvia msmenelebis swavlebasTan dakavSirebuli xarjebis Semcireba; 

ucxourma partniorma organizaciebma ganaxorcieles dagegmili RonisZiebebis 

Tanadafinanseba, ramac gamoiwvia sabiujeto saxsrebis xarjvis ekonomia; 

11 00 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris gamowveulia 

saqarTvelos mTavrobisa da saqarTvelos prezidentis gadawyvetilebebiT 

saqarTvelos mTavrobisa da saqarTvelos prezidentis sarezervo fondebidan, 

aseve saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan abaSis, 
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zugdidis, martvilis, mestiis, senakis, Cxorowyus, walenjixis, xobis 

municipalitetebsa da TviTmmarTvel qalaq foTSi saxelmwifo rwmunebulis _ 

gubernatoris administraciisaTvis anakliis, mestiisa da zugdidis 

municipalitetebSi, aseve q. foTSi infrastruqturuli proeqtebis 

ganxorcielebisaTvis asignebebis gamoyofiT; 

14 00 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris gamowveulia 

saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebebiT saqarTvelos mTavrobis sarezervo 

fondidan da saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan 

axmetis, gurjaanis, dedofliswyaros, Telavis, lagodexis, sagarejos, 

siRnaRisa da yvarlis municipalitetebi saxelmwifo rwmunebulis – 

gubernatoris administraciisaTvis kaxeTis regionSi infrastruqturuli 

proeqtebis ganxorcielebisaTvis asignebebis gamoyofiT; 

17 00 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris gamowveulia 

saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebebiT saqarTvelos mTavrobis sarezervo 

fondidan da saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan 

adigenis, aspinZis, axalcixis, axalqalaqis, borjomisa da ninowmindis 

municipalitetebSi saxelmwifo rwmunebulis – gubernatoris 

administraciisaTvis regionis ganviTarebis xelSewyobis mizniT asignebebis 

gamoyofiT; 

20 01 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom saqarTvelos mTavrobisa da saqarTvelos 

premier-ministris gadawyvetilebebis safuZvelze zogierTi RonisZiebebis 

dasafinanseblad evropul da evroatlantikur struqturebSi integraciis 

sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparats damatebiTi Tanxebi 

gamoeyo saxelmwifo biujetiT gaTvaliswinebuli saqarTvelos mTavrobis 

sarezervo fondidan; 

21 00 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom saqarTvelos mTavrobisa da saqarTvelos 

premier-ministris gadawyvetilebebis safuZvelze zogierTi RonisZiebebis 

dasafinanseblad diasporis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris 

aparats damatebiTi Tanxebi gamoeyo saxelmwifo biujetiT gaTvaliswinebuli 

saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan; 
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23 01 08 _ `qveynis suverenul reitingTan dakavSirebuli xarjebi~-s 

dazustebul da damtkicebul asignebebs Soris sxvaoba gamowveulia im 

garemoebiT, rom saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebebis safuZvelze 

saqarTvelos evrooblgaciebis tranzaqciasTan dakavSierebuli sxvadasxva 

RonisZiebebis dasafinanseblad damatebiTi Tanxebi gamoeyo saqarTvelos 

mTavrobis sarezervo fondidan; 

23 02 02 01 _ `xazinis komponentis~ dazustebul asignebebsa da sakaso 

xarjebs Soris sxvaoba gamowveulia im garemoebiT, rom 2011 wels dagegmili 

programuli licenziebis, serverebis, masTan dakavSirebuli infrastruqturisa 

da usafrTxoebis sistemebis udidesi nawilis Sesyidvebis ganxorcieleba 

gadaido 2012 wlisTvis; 

 

23 02 02 02 _ `sabiujeto komponentis~ dazustebul asignebebsa da 

gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba gamowveulia im garemoebiT, rom donorebTan 

SeTanxmebis Sesabamisad komponentis farglebSi dagegmili RonisZiebebi 

Seicvala da maTi ganxorcielebis vadad ganisazRvra 2012 wlis pirveli 

naxevari; 

23 02 02 03 _ `saoperacio xarjis~ dazustebul asignebebsa da sakaso 

xarjebs Soris sxvaoba gamowveulia xelfasis fondSi vakansiebis xarjze 

warmoqmnili ekonomiiT, agreTve saqarTvelos finansTa saministros mier 

komponentis saWiroebisaTvis droebiT sargeblobaSi gadacemul iqna 

kompiuteruli teqnika, ris gamoc dagegmili Sesyidvebi ar ganxorcielda; 

23 02 03 da 23 02 06 _ dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris 

sxvaoba ganpirobebulia im garemoebiT, rom proeqtis I fazis farglebSi 

baTumSi darCenili wylisa da kanalizaciis sareabilitacio samuSaoebi 

kontraqtoris mier ver dasrulda xelSekrulebiT dadgenil vadaSi. 

Sesabamisad, aRniSnuli samuSaoebis dasruleba da kontraqtorze 

pirgasamtexlo Tanxis gaTvaliswinebiT anazRaureba igegmeba 2012  wels; 

23 02 04 _ dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom donoris mier ar ganxorcielda Tanxis 

gadaricxva, ramac gamoiwvia Tanadafinansebis nawilSi Tanxebis auTvisebloba; 
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23 02 07 _ dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba 

ganapiroba 2011 wels larTan mimarTebaSi evros kursis Semcirebam, aseve 2011 

wlisaTvis samuSaoebis garkveuli nawilis Tanadafinanseba ganxorcielda q. 

baTumis adgilobrivi biujetidan, romelTa dafinanseba Tavdapirvelad 

gaTvaliwinebuli iyo rekonstruqciis sakredito bankis (KfW) sesxidan; 

24 12 _ damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris sxvaoba gamowveulia 

im garemoebiT, rom baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistralis 

mSeneblobasTan dakavSirebiT, marabda-axalqalaqi-karwaxis monakveTze kerZo 

sakuTrebaSi arsebuli miwebis gamosyidva-kompensaciisaTvis saWiro xarjebis 

dasafinanseblad saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebiT saqarTvelos 

mTavrobis sarezervo fondebidan gamoiyo damatebiTi Tanxebi, xolo 

dazustebul asignebebsa da sakaso xarjebs Soris sxvaoba gamowveulia im 

mizeziT, rom 2011 wlis ganmavlobaSi srulad ver moxerxda mosaxleobasTan 

miwebis gamosyidva-kompensaciebze xelSekrulebebis gaformeba; 

24 16 _ damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris sxvaoba gamowveulia 

im garemoebiT, rom saqarTvelos sazRvao kanonmdeblobis daxvewisa da 

saerTaSoriso moTxovnebTan SesabamisobaSi moyvanis, saqarTvelos droSis 

TeTr siaSi mosaxvedrad gasatarebeli RonisZiebebis SemuSavebisa da qarTuli 

diplomis mqone mezRvaurTa dasaqmebis problemis gadasaWrelad saqarTvelos 

mTavrobis gadawyvetilebiT saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 

gamoiyo damatebiTi Tanxa; 

24 20 03 – `saTxilamuro infrastruqturis ganviTareba zemo svaneTSi 

(Government of the French Republic)~ programis farglebSi dazustebul 

asignebasa da sakaso xarjs Soris sxvaoba gamowveulia im garemoebiT, rom 

saangariSo wlis bolos klimaturi pirobebis gamo Seferxda saqarTvelos 

ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministrosa da kompania 

„POMAGALSKI“-s Soris 2011 wlis oqtomberSi gaformebuli xelSekrulebiT 

gaTvaliswinebuli tvirTis Semotana saqarTveloSi. Sesabamisad ar 

ganxorcielda aRniSnuli tvirTis Rirebulebis gadaxda da masTan 

dakavSirebuli saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli gadasaxadebis 

dafarva. amasTan, aRniSnuli xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli tvirTis 

Semotana saqarTveloSi ganxorcieldeba 2012 wels. 
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25 02 _ ,,regionebSi wyalmomaragebis mxardaWeris RonisZiebebis“ damtkicebul 

da dazustebul asignebebs Soris sxvaoba gamowveulia saqarTvelos mTavrobis 

gadawyvetilebebis Tanaxmad, yvarlis tbis (mdinare durujTan) dasasvenebeli 

kompleqsis ganviTarebis, qalaq wyaltubos wyalmomaragebis sistemebis 

reabilitaciis, qalaq foTSi sasmeli wylis sistemis reabilitaciis da 

saqarTvelos regionebis sakurorto zonebSi da dasaxlebul punqtebSi 

sxvadasxva RonisZiebebis dafinansebisaTvis gamoyofili TanxebiT; 

25 04 01 02 06 _ damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris sxvaoba 

gamowveulia im garemoebiT, rom kontraqtori organizaciebis mier wamodgenil 

iqna xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli sabanko garantiebi sagarantio 

periodis (erTi weli) dasrulebamde; 

25 04 01 02 07 _ ,,stiqiuri movlenebis salikvidacio da prevenciis mizniT 

Casatarebeli samuSaoebis“ damtkicebul da dazustebul gegmebs Soris sxvaoba 

gamowveulia saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebebis Tanaxmad rikoTis 

gvirabis SemovliT gzaze ganviTarebuli stiqiuri movlenebis Sedegebis 

salikvidacio RonisZiebebisa da dazianebuli saavtomobilo gzis aRdgeniTi 

samuSaoebis da gardabnis municipalitetis teritoriaze, mdinare mtkvris 

adidebis gamo, stiqiis Sedegebis salikvidacio samuSaoebis gansaxorcieleblad 

mimarTuli saxsrebiT; 

25 04 02 03 _ ,,aRmosavleT dasavleTis satranzito magistrali I (aRaiani-

igoeTi, rikoTis gvirabis rebilitacia) (WB)~ dazustebul gegmasa da sakaso 

xarjs Soris sxvaoba gamowveulia im garemoebiT, rom kontraqtori 

organizaciis mier dekemberSi Sesrulebuli samuSaoebi msoflio bankis mier 

anazRaurebul iqna `pirdapiri gadaxdis~ wesiT, ris safuZvelzec Caricxuli 

Tanxebi xazinis amonawerebSi aisaxeba 2012 wels; 

25 04 02 09 02 _ ,,q. baTumis axali SemovliTi gza (ADB)“ damtkicebul da 

dazustebul gegmebsa da dazustebul gegmasa da sakaso xarjs Soris 

sxvaobebi gamowveulia 2011 wlis noemberSi proeqtis SeCerebiT; 

25 05 03 _ ,,saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondis mier 

gansaxorcielebeli proeqtebis“ damtkicebul da dazustebul gegmebs Soris 

sxvaoba gamowveulia saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebebis Tanaxmad 
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saxelmwifo mniSvnelobisa da sxva infrastruqturuli proeqtebis 

gansaxorcieleblad saWiro Tanxebis gamoyofiT; 

25 05 05 01 _ ,,irigaciisa da drenaJis moxmarebelTa organizaciebis 

ganviTarebis proeqtis (WB)~ damtkicebul da dazustebul gegmebs Soris 

sxvaoba gamowveulia im garemoebiT, rom kontraqtor organizaciebis mier 

wamodgenil iqna xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli sabanko garantiebi 

sagarantio periodis (erTi weli) dasrulebamde; 

25 05 05 04 _ ,,qobuleTis wyalarinebis proeqtSi (EBRD,  ORET)~ dazustebul 

gegmasa da sakaso xarjs Soris sxvaoba gamowveulia adgilmdebareobis 

monacvleobis gamo proeqtis mimdinareobis SeferxebiT;  

25 05 05 05 _ ,,borjomis wylis proeqti (EBRD)~ dazustebul gegmasa da 

sakaso xarjs Soris sxvaoba gamowveulia regionSi rTuli klimaturi 

pirobebis gamo proeqtis mimdinareobis SeferxebiT;  

25 05 05 08 _ ,,iZulebiT gadaadgilebul pirTa sacxovrebeli saxlebis 

gadaudebeli reabilitacia dasavleT saqarTveloSi (KFW)~ dazustebul 

gegmasa da sakaso xarjs Soris sxvaoba gamowveulia, donoris mier gaweuli 

rekomendaciis Sesabamisad (ayvanil iqna sakonsultacio sazedamxedvelo 

kompania) organizaciis SerCevis xangrZlivi procedurebis gamo proeqtis 

mimdinareobis SeferxebiT; 

25 05 05 13 _ ,,infrastruqturisa da ekonomikuri SesaZleblobebis 

gaumjobeseba da iZulebiT gadaadgilebuli pirebis mxardaWera (USAID)~ 

dazustebul gegmasa da sakaso xarjs Soris sxvaoba gamowveulia im 

garemoebiT. rom USAID-is proeqtis farglebSi gamoyofil Tanxebs xarjavs 

`pirdapiri gadaxdis~ wesiT da biujetis kanonSi cvlilebebis Setanis dros 

donors ar mouwodebia dazustebuli monacemebi mosalodneli xarjebis 

Sesaxeb; 

25 06 _ ,,ssip vano xuxunaiSvilis saxelobis efeqtiani mmarTvelobis 

sistemis da teritoriuli mowyobis reformis centris“ sxvaoba dazustebul 

gegmasa da sakaso xarjs Soris gamowveulia im garemoebiT, rom saangariSo 

periodSi ver ganxorcielda gegmiT gaTvaliswinebuli saxelmwifo Sesyidvebi, 

agreTve xelfasis fondSi vakansiebis xarjze warmoqmnili ekonomiiT; 
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26 01 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan, aseve wina wlebSi 

warmoqmnili davalianebis dafarvisa da sasamarTlo gadawyvetilebebis 

aRsrulebis fondebidan Tanxebis gamoyofiT; 

26 05 _ ssip saqarTvelos iusticiis saswavlo centris dafinansebaSi sxvaoba 

damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris ganpirobebulia yvarlis 

saswavlo centris mSeneblobisaTvis Tanxebis gamoyofiT da iusticiis 

saministros asignebebis Sida gadanawilebis xarjze sistemis TanamSromelTa 

treiningebis dafinansebiT; 

 

26 06 da 26 07 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia ssip sajaro reestris erovnuli saagentosaTvis da ssip 

samoqalaqo reestris saagentosaTvis saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebis 

safuZvelze saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan 

iusticiis saxlebis mSeneblobisaTvis Tanxebis gamoyofiT. 

27 04 _ ssip – sasjelaRsrulebisa da probaciis saswavlo centris 

dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba gamowveulia 

donorebisagan miRebuli grantis nawilobrivi aTvisebiT. amasTan, grantis 

nawilSi 2011 wels auTvisebuli saxsrebis gaxarjva moxdeba 2012 wels maTi 

xelaxali gadamtkicebis gziT; 

27 06 01 _ dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris gamowveulia 

donoris mier mivlinebebisa da Sesyidvebis RonisZiebebis 2012 welSi 

gadavadebiT; 

28 01 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom saqarTvelos prezidentisa da saqarTvelos 

mTavrobis gadawyvetilebebis safuZvelze zogierTi RonisZiebebis 

dasafinanseblad, maT Soris iaponiaSi momxdari miwisZvrisa da cunamis gamo 

saqarTvelos mTavrobis mier daxmarebis gawevis mizniT, saqarTvelos sagareo 

saqmeTa saministros gamoeyo damatebiTi Tanxebi saxelmwifo biujetiT 

gaTvaliswinebuli saqarTvelos prezidentis da saqarTvelos mTavrobis 

sarezervo fondebidan. 
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30 02 01 _ dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba 

gamowveulia 2011 wels momwodeblis mxridan valdebulebis Seusruleblobis 

gamo dadebuli xelSekrulebis gauqmebiT; 

30 02 04 _ ssip saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros janmrTelobis 

dacvis samsaxuris damtkicebul da dazustebul gegmas Soris sxvaoba 

gamowveulia pacientTa raodenobis zrdiT, agreTve bazarze samkurnalo 

saSualebebze fasebis zrdiT; 

32 03 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom 2011 wels dagegmili iyo sagamocdo 

centris ofisis daarseba, rac saministros mier miRebuli gadawyvetilebiT ar 

ganxorcielda; 

 

32 05 02 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia saxelmZRvanelos ,,sagzao niSnebi da moZraobis usafrTxoeba” 

SeqmnasTan da axali saswavlo gegmis danergvasTan dakavSirebiT, aseve rigi 

prioritetuli programebisa da RonisZiebebis dasrulebiT; 

32 12 03 _ ,,sauniversiteto kurikulumis ganviTarebis programis~ 

dazustebuli gegmis Semcireba damtkicebulTan SedarebiT gamowveulia 

saministros gadawyvetilebiT asignebebis nawilis sxva ufro prioritetuli 

RonisZiebebis gansaxorcieleblad mimarTvis Taobaze;  

32 12 05 _ saxelmwifo saswavlo samagistro grantis dazustebuli gegmis 

gazrda damtkicebulTan SedarebiT gamowveulia saxelmwifo saswavlo 

samagistro grantis Seuferxebeli gacemiT; 

32 13 06  _ ,,evropuli da evroatlantikuri integraciis programis~ 

farglebSi dazustebuli gegmis Semcireba damtkicebulTan SedarebiT 

gamowveulia asignebebis nawilis gadanawilebiT sxva prioritetuli 

RonisZiebebis gansaxorcieleblad, xolo dazustebul gegmsa da sakaso xarjs 

Soris gansxvaveba gamowveulia im garemoebebiT, rom programis farglebSi 

dagegmili mivlinebebi ar ganxorcielebula; 

32 14 02 01 _ `qarTuli enis programis~ da ,,multilingvuri swavlebis 

xelSewyobis programis” farglebSi sxvaobebi gamowveulia im garemoebiT, rom 
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saqarTvelos prezidentis iniciativiT saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 

saministros mier SemuSavebuli saqarTveloSi mcxovrebi eTnikuri 

umciresobebisTvis saxelmwifo enis swavlebis da maTi sazogadoebaSi 

integraciis axali politikis da strategiis farglebSi dagegmili 

RonisZiebebis nawili ganxorcielda ssip maswavlebelTa profesiuli 

ganviTarebis erovnuli centris programebis farglebSi. garda aRniSnulisa, 

`qarTuli enis programis~ farglebSi gaTvaliswinebuli qarTuli enis 

saxlebis dafinanseba gadaeca ssip zurab Jvanias saxelobis saxelmwifo 

administrirebis skolas; 

32 14 11 _ `inglisuri enis swavlebis gaZlierebis programis~  farglebSi 

dazustebuli gegmis Semcireba damtkicebulTan SedarebiT gamowveulia im 

faqtiT, rom programis farglebSi dazustda beneficiarTa raodenoba, ramac 

ganapiroba asignebaTa Semcireba; 

34 10 02 _ iZulebiT gadaadgilebul pirTa Temis ganviTarebis proeqtis 

(WB) dazustebul asignebasa da gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba gamowveulia 

im garemoebiT, rom 2011 wels ver moeswro proeqtis farglebSi gasatarebeli 

RonisZiebebis ganxorcieleba proeqtis marTvis saoperacio saxelmZRvaneloSi 

xarvezebis arsebobis gamo; 

35 02 02 _ dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba 

gamowveulia im garemoebiT, rom samedicino-socialur eqspertizaze 

kontrolis saxelmwifo programis farglebSi 2011 wels Seswavlili 

SemTxvevebis analizidan gamomdinare, ar dadga mocemul periodSi dagegmili 

raodenobiT ganmeorebiT eqspertizis Catarebis saWiroeba; 

35 07 01 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom saqarTvelos prezidentis brZanebulebis 

safuZvelze 2011 wlis 1 aprilidan reorganizebul iqna sajaro samarTlis 

iuridiuli piri – „saqarTvelos janmrTelobisa da socialuri dacvis 

proeqtebis ganmaxorcielebeli centri“. Sesabamisad wliuri sabiujeto 

kanoniT misTvis gaTvaliswinebuli asignebebi saministros mier gamoyenebul 

iqna sxva RonisZiebebis dasafinanseblad; 

35 12 02 02 da 35 12 02 07 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul 

asignebebs Soris ganpirobebulia  im garemoebiT, rom infeqciuri daavadebebis 
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marTvis da specializebuli ambulatoriuli daxmarebis programebis 

dafinanseba 2011 wlis 1 aprilidan xorcieldeboda axali formatiT, rac 

gulisxmobs programis farglebSi Sesabamisi saqmianobis nebarTvis mqone da 

aRniSnuli programis farglebSi monawileobis msurveli yvela samedicino 

dawesebulebis monawileobas. aRniSnuli programebis Sesrulebis dinamikidan 

gamomdinare wlis ganmavlobaSi gamoikveTa saxsrebis damatebis saWiroeba; 

35 12 02 06 _ dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba 

gamowveulia im garemoebiT, rom bavSvTa da mozardTa diabetis marTvis 

programis „saanalizo–teqnikuri saSualebebiT uzrunvelyofis" komponentis  

farglebSi, gamocxadebuli tenderebi dasrulda uaryofiTi SedegebiT;  

35 12 02 12 _ imunizaciis programis farglebSi damtkicebul da 

dazustebul asignebebs Soris sxvaoba ganapiroba bazarze garkveul vaqcinebze 

fasebis klebiT da „rostropoviCi viSnevskaias fondis~ mier usasyidlod 

vaqcinebis gadmocemiT. aRniSnulma saerTo jamSi gamoiwvia programis 

farglebSi ekonomiis warmoqmna, romelic saministros mier mimarTuli iqna 

sxva RonisZiebebis dasafinanseblad; 

35 12 02 17 _ inkurabelur pacientTa paliatiuri mzrunvelobis programis 

farglebSi pacientebis Sesabamisi momsaxurebiT srulad iqna uzrunvelyofili, 

mocemuli saWiroebebis mqone pacientebi. programis mimdinareobis procesSi, 

Sesabamis momsaxurebaze moTxovnis dinamikidan gamomdinare gamoikveTa 

biujetis dazustebis saWiroeba, ramac gamoiwvia sxvaoba damtkicebul da 

dazustebul asignebebs Soris; 

35 12 02 18 _ iSviaTi daavadebebis mqone da mudmiv CanacvlebiT mkurnalobas 

daqvemdebarebul pacientTa mkurnalobis programaSi sxvaoba damtkicebul da 

dazustebul asignebebs Soris ganpirobebulia im garemoebiT, rom 

beneficiarebis nawils warmoadgendnen mzrunvelobamoklebuli bavSvebi, 

romelTa stacionaruli daxmarebis anazRaureba 2011 wlis pirveli aprilidan 

xorcieldeba janmrTelobis dazRvevis saxelmwifo programis farglebSi; 

35 12 02 21 _ mosaxleobis samedicino daxmarebis finansuri da geografiuli 

xelmisawvdomobis uzrunvelsayofad saqarTvelos mTavrobis mier miRebul iqna 

gadawyvetileba „stiqiuri ubedurebebis, katastrofebis, sagangebo 

situaciebis, konfliqtur regionebSi dazaralebul moqalaqeTa da 
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saqarTvelos mTavrobis mier sxva gansazRvruli SemTxvevebis dros 

mosaxleobis samedicino daxmarebis“ komponentisaTvis gaTvaliswinebuli 

asignebis gazrdis (3.2 mln laris odenobiT) Taobaze, romelic ganxorcielda 

„programebis SesaZlo deficitis dafinansebis“ asignebis Semcirebis xarjze. 

amasTan, „referaluri momsaxurebis” programisaTvis 2011 wels gamoyofili 

asignebebi, programiT gaTvaliswinebuli wesis Sesabamisad, saxelmwifo 

daxmarebis saxiT srulad iqna gadanawilebuli pacientebze, Tumca pacientebis 

nawilma 2011 wels ver moaswro Sesabamisi samedicino momsaxurebis miReba 

(aRniSnuli anazRaurdeba 2012 wels dadgenili wesis Sesabamisad 

warmodgenili dokumentaciis safuZvelze), ramac gamoiwvia Seusabamoba 

programis dazustebul asignebasa da sakaso Sesrulebas Soris;  

35 12 02 27 01, 35 12 02 27 02, 35 12 02 27 05, 35 12 02 27 06, 35 12 02 

27 08, 35 12 02 27 09 _ mosaxleobis specifikuri medikamentebiT 

uzrunvelyofis programis farglebSi zogierTi qveprogramis farglebSi 

saWiro maragebis Sevsebis mizniT 2010 wlis bolos Sesyidul iqna 2011 wlis 

maisamde saWiro medikamentebi da samkurnalo saSualebebi, ramac TavisTavad 

Seamcira 2011 wlis ganmavlobaSi Sesasyidi saWiro maragebis raodenoba. 

amasTan 2011 wels Catarebuli eleqtronuli tenderebis Sedegad rig 

medikamentebisa da samkurnalo saSualebebis fasi Semcirda, zemoaRniSnuli 

garemoebebidan gamomdinare 2011 wlis biujetiT, mocemuli programebisaTvis 

gaTvaliswinebuli asignebebis farglebSi warmoiqmna ekonomia, romelic 

mimarTuli iyo sxva programebis dasafinanseblad da agreTve miimarTa saerTo 

saxalmwifoebrivi mniSvnelobis gadasaxdelebSi. amasTan, miuxedavad imisa, rom 

„fenilketonuriiT daavadebul bavSvTa samkurnalo sakvebi danamatiT 

uzrunvelyofis“ programis gansaxorcieleblad arsebobda maragebi, biujetis 

dagegmvis procesSi arsebobda riski imisa, rom saWiro gaxdeboda 

medikamentebis Sesyidva `buferis~ gaTvaliswinebiT, ris gamoc programaSi 

gaTvaliswinebuli iqna Sesabamisi asigneba. 2011 wlis ganmavlobaSi gairkva, 

rom arsebuli maragi  sakmarisi iyo wlis bolomde da buferis Sesyidvis 

saWiroebac ar arsebobda. Sesabamisad, programis asignebis aTviseba ar 

ganxorcielda. 

35 13 _ saministros programebis SesaZlo deficitis dafinanseba da 2010 

wels Sesrulebuli samuSaoebis aunazRaurebeli nawilis gadaxdis programis 

asignebebi gamoyenebul iqna wlis ganmavlobaSi janmrTelobis dacvis 
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programebis farglebSi warmoqmnili deficitebis dasafinanseblad, aseve 

„samedicino da saministros sistemis dawesebulebaTa reabilitaciisa da 

aRWurvis saxelmwifo programisa“  da „mosaxleobis eleqtroenergiis da 

sursaTis vauCeriT uzrunvelyofis“ programis dasafinanseblad. 

35 18 _ samedicino da saministros sistemis dawesebulebaTa reabilitaciisa 

da aRWurvis saxelmwifo programis damtkicebul da dazustebul asignebebs 

Soris sxvaoba ganpirobebulia im garemoebiT, rom fsiqiatriuli 

dawesebulebebis, Sps "Tssu g. Jvanias saxelobis sauniversiteto pediatriuli 

klinikis" Senobis,  Sps "saqarTvelos rkinigzis centraluri klinikuri 

saavadmyofos" Senobis sareabilitacio/sarekonstruqciio samuSaoebis srulad 

dasafinanseblad da aseve fsiqiatriuli dawesebulebebis aRWurvis mizniT, 

programas daemata Tanxebi „programebis SesaZlo deficitis dafinansebis“ 

asignebis Semcirebis xarjze; 

35 20 01 05 da 35 20 01 06 - malariis epidemiis Tavidan acilebis mizniT 

miRweuli Sedegebis konsolidaciis programis (GF) da saqarTveloSi 

aiv/Sidsis prevenciis mizniT arsebuli erovnuli reagirebis mxardaWera, 

aiv/SidsiT daavadebulTa sicocxlis maCveneblebis gaumjobeseba mkurnalobisa 

da movlis RonisZiebebis gaZlierebis gziT (GF) proeqtebis farglebSi 

dagegmili RonisZiebebis nawilis ganxorcieleba gadaido 2012 wlisaTvis, 

ramac gamoiwvia dazustebul asignebasa da gaweul xarjs Soris Seusabamobis 

arseboba; 

35 20 04 _ tuberkulozTan brZolis regionaluri programis – faza II 

(KFW) Tanxis auTvisebloba gamowveulia referens–laboratoriis mSeneblobis 

procesSi garkveuli samuSaoebis 2012 wlisaTvis gadavadebiT; 

35 20 06 _ dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tanxebs Soris sxvaoba 

ganpirobebulia frinvelis gripis kontrolisa da adamianebSi pandemiisaTvis 

mzadyofnisa da masze reagirebis proeqtis (WB) dasrulebiT. dagegmili 

RonisZiebebis anazRaureba ganxorcielda faqtiurad gaweuli xarjebis 

mixedviT; 

36 05 02 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebebis 

safuZvelze zogierTi RonisZiebebis dasafinanseblad saqarTvelos energetikisa 
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da bunebrivi resursebis saministros damatebiTi Tanxebi gamoeyo mTavrobis 

sarezervo fondidan; 

36 05 10 _ mosaxleobis SeSiT uzrunvelyofis RonisZiebis farglebSi 

damtkicebul da dazustebul gegmebs Soris sxvaoba ganpirobebulia im 

garemoebiT, rom mosaxleobis mier ganaRdebuli vauCerebis Sedegad faqtiuri 

xarjiT miRebuli ekonomia mimarTuli iyo saerTo  saxalmwifoebrivi 

mniSvnelobis gadasaxdelebSi. 

36 06 04 _ infrastruqturis investiciebis mosamzadebeli proeqtis 

(xudonis komponenti) (WB) dazustebul gegmasa da sakaso xarjebs Soris 

Seusabamoba ganpirobebulia imiT, rom proeqtis dasrulebis Semdgom saboloo 

angariSsworeba Semsrulebel organizaciebTan ganxorcielda faqtiuri 

xarjebis Sesabamisad, auditoruli komapaniis mier warmodgenili saboloo 

daskvnis safuZvelze; 

36 06 09 _ energetikis infrastruqturis ganviTareba USAID-is RonisZiebis 

farglebSi sakaso xarjebsa da dazustebul gegmas Soris 15%-iani sxvaoba 

ganpirobebulia dagegmilTan SedarebiT donoris mier naklebi odenobiT 

gadmoricxuli TanxebiT. 

36 06 11 _ xaragaulis saTemo tyis sacdeli proeqtis (KfW) farglebSi 

sakaso xarjebsa da dazustebul gegmas Soris sxvaoba ganpirobebulia 

proeqtis daxurvis Sedegad zogierTi komponentis ganuxorcieleblobiT; 

38 03 01 _ `eqspertizis Catarebis uzrunvelyofis RonisZiebebSi~ sxvaoba 

damtkicebul, dazustebul da sakaso xarjebs Soris gamowveulia im 

garemoebiT, rom wlis ganmavlobaSi garemoze zemoqmedebis nebarTvebis 

misaRebad ganacxadebis raodenoba naklebi iyo dagegmilze, Sesabamisad 

Semcirda xelSekrulebis safuZvelze dasaqiravebel eqspertTa raodenoba; 

38 08 04 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia saTafliis aRkveTilis infrastruqturis ganviTarebis mizniT 

saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan damatebiTi 

asignebebis gamoyofiT; 

38 12 03 - bunebis dacvis programa ,,samxreT kavkasia _ saqarTvelo _ 

javaxeTis erovnuli parkis Seqmna saqarTveloSi~ dazustebul gegmasa da 
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sakaso xarjebs Soris sxvaoba gamowveulia im garemoebiT, rom javaxeTis 

erovnuli parki Seiqmna 2011 wlis martSi, xolo teritoriis demarkacia 

dasrulda seqtemberSi. aRniSnulidan gamomdinare, Tanxebi gaixarja mxolod 

socialuri da samSeneblo proeqtebis SemuSavebaSi, xolo damtkicebul da 

dazustebul asignebebs Soris Seusabamoba gamowveulia gamoyofili asignebebis 

farglebSi warmoqmnili ekonomiis saerTo saxelmwifoebrivi mniSvnelobis 

gadasxdelebSi mimarTviT; 

38 12 05 – daculi teritoriebis ganviTareba (CPAF) dazustebul gegmasa da 

sakaso xarjebs Soris sxvaoba gamowveulia im garemoebiT, rom lagodexis 

daculi teritoriebis administraciaSi Camowolili mewyeris gamo veRar 

moxerxda turistuli bilikebis dagegvma/mowyoba da infrastruqturis 

mSenebloba, ris Sedegadac ver ganxorcielda xelSekrulebiT 

gaTvaliswinebuli samuSaoebis dasruleba, xolo damtkicebul da dazustebul 

asignebebs Soris Seusabamoba gamowveulia gamoyofili asignebebis farglebSi 

warmoqmnili ekonomiis saerTo saxelmwifoebrivi mniSvnelobis gadasxdelebSi 

mimarTviT; 

39 01 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebebis Tanaxmad olimpiur 

da araolimpiur saxeobebSi nakrebi gundebis dajildoebis, olimpiur 

saxeobebSi nakrebi gundebis wevrTa stipendiebis da sxvadasxva RonisZiebebis 

dasafinanseblad gamoyofili TanxebiT; 

39 02 01 da  39 02 02 _ `fexburTis saxelmwifo mxardaWera~ da `ragbis 

saxelmwigo mxardaWera~ programebis farglebSi sxvaoba damtkicebul da 

dazustebul asignebebs Soris ganpirobebulia saqarTvelos mTavrobis 

gadawyvetilebebis safuZvelze zogierTi RonisZiebebis dasafinanseblad 

saqarTvelos mTavrobis sarezervo da saqarTvelos regionebSi 

gansaxorcielebeli proeqtebis fondebidan damatebiTi Tanxebis gamoyofiT; 

39 02 05 _ saqarTvelos regionebSi bavSvTa da mozardTa masobrivi sportis 

ganviTarebis programis damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris sxvaoba 

gamowveulia im garemoebiT, rom programiT gaTvaliswinebuli zogierTi 

RonisZieba nacvlad dagegmilisa Catarda mcire masStabebiT, xolo miRebuli 

ekonomia mimarTuli iqna sxva RonisZiebebis dasafinanseblad; 
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45 11 _ sxvaoba damtkicebul da dazustebul asignebebs Soris 

ganpirobebulia im garemoebiT, rom saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebebis 

safuZvelze zogierTi RonisZiebebis dasafinanseblad saqarTvelos 

sapatriarqos damatebiTi Tanxebi gamoeyo saxelmwifo biujetiT 

gaTvaliswinebuli fondebidan; 

47 04 _ `Sinameurneobebis integrirebuli kvlevis programaSi~ dazustebul 

asignebebsa da sakaso xarjebs Soris sxvaoba gamowveulia Sinameurneobebis 

gamokvlevis dros warmoqmnili ekonomiiT, aseve im garemoebiT, rom programiT 

gaTvaliswinebuli monitoringis samuSaoebi da trening-seminarebi 

ganxorcielda aparatis TanamSromlebis mier nacvlad mowveuli 

specialistebisa;  

 

24 18, 32 16, 35 14, 37 05, 38 11 - `saministros sistemis 

institucioanaluri reformirebis~ dazustebuli gegmis Semcireba 

damtkicebulTan SedarebiT gamowveulia im faqtiT, rom 2011 wlis 

saxelmwifo biujetis proeqtis saqarTvelos parlametSi ganxilvisas 

saqarTvelos ekonomikisa da mgradi ganviTarebis, saqarTvelos ganaTlebisa da 

mecnierebis, saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis, 

saqarTvelos soflis meurneobis da saqarTvelos garemos dacvis 

saministroebis sistemaSi Semaval rig sajaro samarTlis iuridiul pirebs 

dafinanseba gaunaxevrda da funqcionirebisaTvis saWiro xarjebis moZieba 

daevala sakuTari Semosavlebis xarjze. imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi 

ssip-is ekonomikuri saqmianobidan miRebuli Semosavali aRmoCnda mwiri, ssip-

ebis srulyofili funqcionirebisaTvis saWiro saxsrebi miimarTa Sesabamisi 

`saministros sistemis institucioanaluri reformirebis~ asignebebidan. 

 

 

 

Tavi VI 

saqarTvelos saxelmwifo biujetis asignebebi 

saqarTvelos parlamenti da masTan arsebuli organizaciebi 
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 saqarTvelos parlamentisa da masTan arsebuli organizaciebisTvis 2011 

wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 

34 248.0 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 34 032.1 aTasi lari, 

rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 2 286.2 aTasi lariT naklebia. 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

 

saqarTvelos parlamentisa da masTan arsebuli organizaciebisaTvis 

gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 99.4%, 

xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxlis – 0.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 
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saqarTvelos prezidentis administracia 

 saqarTvelos prezidentis administraciisaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 14 644.1 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 14 065.7 aTasi lari, rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebelze 3 281.7 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
19,44% 

მივლინებები 
18,46% 

ოფისის ხარჯები 
29,32% 

წარმომადგენლობით

ი ხარჯები 
18,86% 
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ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,02% 

ტრანსპორტის, 
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ექსპლუატაციისა და 
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ხარჯები 
13,06% 
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saqarTvelos prezidentis administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 91.9%, `arafinansuri aqtivebis 

zrdis~  muxlis – 8.0%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxlis – 0.1%. 

 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

saqarTvelos erovnuli uSiSroebis sabWos aparati 

saqarTvelos erovnuli uSiSroebis sabWos aparatisaTvis 2011 wels 

saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 19 

501.7 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinasebam 19 284.1 aTasi lari, rac 

2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 4 271.5 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა 

შრომის 

ანაზღაურება 
3,66% 

მივლინებები 
25,91% 

ოფისის ხარჯები 
7,89% 

წარმომადგენლობი

თი ხარჯები 
23,01% 

რბილი ინვენტარის 
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ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,03% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და 

იარაღის 

ექსპლუატაციისა 

და მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
9,34% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
30,16% 
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saqarTvelos erovnuli uSiSroebis sabWos aparatisaTvis gamoyofil 

saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 99.41%, xolo  

`arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 0.57%, xolo `valdebulebebis 

klebis~  muxlis – 0.02%.  
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 
  

saqarTvelos mTavrobis kancelaria 

 saqarTvelos mTavrobis kancelariisTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 10 567.9 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 10 240.9 aTasi lari, rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebels 836.5 aTasi lariT aRemateba. 
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2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos mTavrobis kancelariisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 89.7%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 10.3%. 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis  

sakaso Sesruleba 

 

saqarTvelos kontrolis palata 

 saqarTvelos kontrolis palatisTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT 

gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 12 916.1 aTasi lari, xolo 

faqtiurma dafinansebam _ 12 281.8 lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze    - 5.8 aTasi lariT naklebia. 
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შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
5,36% 

მივლინებები 
33,92% 

ოფისის ხარჯები 
30,34% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
10,73% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,07% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
7,00% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
12,58% 



184 
 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos kontrolis palatisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 71.7%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 28.3%. 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

saqarTvelos centraluri saarCevno komisia 

 saqarTvelos centraluri saarCevno komisiisaTvis 2011 wels 

saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 14 

807.0 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 14 575.8 aTasi lari, rac 
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შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
27,62% 

მივლინებები 
10,42% 

ოფისის ხარჯები 
23,14% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
10,06% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,04% რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,05% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და 

იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
13,93% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
13,73% 
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2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 25 963.4 aTasi lariT naklebia. sxvaoba 

wina wlis Sesabamis maCvenebelTan mimarTebaSi gamowveulia 2010 wlis 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCevnebTan dakavSirebuli RonisZiebebis 

dafinansebiT. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

 saqarTvelos centraluri saarCevno komisiisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 99.7%, `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 0.3%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxliT 

– 0.008%. 

   `saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 
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შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
9,25% 

მივლინებები 
13,35% 

ოფისის ხარჯები 
34,69% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
2,98% სამედიცინო ხარჯები 

0,07% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,05% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
12,78% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
26,84% 
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saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo 

 saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 2 644.1 aTasi lari, 

xolo faqtiurma dafinasebam 2 613.6 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze 28.4 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlosaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 94.4%, `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 5.6%  
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 
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saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo 

 saqarTvelos uzenaesi sasamarTlosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 5 758.0 aTasi lari, 

xolo faqtiurma dafinasebam 5 691.2 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze 280.8 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
0,75% 

მივლინებები 
16,99% 

ოფისის ხარჯები 
25,09% 
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ხარჯები 
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1,00% 
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ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
42,85% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
3,40% 
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 saqarTvelos uzenaesi sasamarTlosaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ 

muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 97.6%, xolo `arafinansuri aqtivebis 

zrdis~  muxliT – 2.4%. 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

saerTo sasamarTloebi 

 saerTo sasamarTloebisaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT 

gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 32 145.0 aTasi lari, xolo 

faqtiurma dafinasebam 31 623.8 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze 834.2 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
4,18% 

მივლინებები 
6,63% 

ოფისის ხარჯები 
59,58% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
4,33% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,31% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,24% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
20,92% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
2,82% 
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 saerTo sasamarTloebisaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis 

sakaso Sesrulebam Seadgina 90.6%, `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT 

– 9.4%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxlis – 0.003%. 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo 

 saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 1 075.0 aTasi lari, 

xolo faqtiurma dafinasebam 1 052.7 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebels 65.6 aTasi lariT aRemateba.  
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5,06% 
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1,22% 

ოფისის ხარჯები 
61,25% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,69% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,07% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,78% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
13,19% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
16,74% 
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2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWosaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 97.53%, `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 2.42%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxlis 

– 0.05%. 

 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

 2011 wels saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos mier dasaxuli 

prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi saxis RonisZiebebi: 
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ტრანსპორტის, 
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ექსპლუატაციისა და 
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ხარჯები 
39,16% 
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მომსახურება 
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instituciuri reformis gagrZeleba. 

 ganxorcielda senakis, abaSisa da martvilis, aseve gurjaanis, 

lagodexisa da yvarlis raionuli sasamarTloebis likvidacia da Seiqmna 

senakisa da gurjaanis raionuli sasamarTloebi, romlis samoqmedo teritoria 

ganisazRvra senakis, abaSisa da martvilis, aseve gurjaanis, lagodexisa da 

yvarlis municipalitetebis administraciuli sazRvrebiT. maT SemadgenlobaSi 

Sedis  or-ori magistrati mosamarTle. 

 dasrulda sasamarTlo saqmiswarmoebis eleqtronul programaze muSaoba, 

saangariSo periodSi programaSi CaerTo 20 raionuli (saqalaqo) sasamarTlo 

da mosamarTleebisa da sasamarTlos aparatis moxeleTaTvis Catarda 16 

seminari. paralelurad mimdinareobda muSaoba saqmiswarmoebis erTiani wesis 

SemuSavebaze.  

 saerTo sasamarTloebSi amoqmedda sisxlis samarTlis saqmiswarmoebis 

programa, romelic eleqtronul reJimSi uzrunvelyofs saqarTvelos 

prokuraturidan sisxlis samarTlis saqmeTa sasamarTloSi Sesvlas da mis 

ganxilvas. aRniSnulTan dakavSirebiT mosamarTleebisaTvis, TanaSemweebisa da 

kancelariis specialistebisaTvis Catarda 29 seminari. 

 

sakadro reforma 

 saangariSo periodSi Catarda mosamarTleobis 3 sakvalifikacio gamocda, 

xolo iusticiis umaRles skolaSi iusticiis msmenelTa 2 misaRebi konkursis 

Sedegad iusticiis umaRles skolaSi Cairicxa 14 iusticiis msmeneli. amasTan, 

2010 wels Caricxul msmenelTagan warmatebuli 15 kursdamTavrebuli dainiSna 

mosamarTlis Tanamdebobaze. 

 `saerTo sasamarTloebis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanoniT 

gansazRvruli mosamarTleTa dawinaurebis safuZvlebis Sesabamisad iusticiis 

umaRlesi sabWoSi mimdinareobda demokratiuli qveynebis gamocdilebis 

analizi, raTa saqarTveloSi Camoyalibdes mosamarTleTa dawinaurebis 

ZiriTadi principebi. 

 

 

saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia abaSis, zugdidis, 

martvilis, mestiis, senakis, Cxorowyus, walenjixis, xobis municipalitetebsa 

da TviTmmarTvel qalaq foTSi 
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abaSis, zugdidis, martvilis, mestiis, senakis, Cxorowyus, walenjixis, 

xobis municipalitetebsa da TviTmmarTvel qalaq foTSi saxelmwifo 

rwmunebulis-gubernatoris administraciisaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 5 324.8 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 5 003.5 aTasi lari, rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebelze       19 585.6 aTasi lariT naklebia. aRniSnuli svaoba 

ZiriTadad gamowveulia im garemoebiT, rom 2010 wels saqarTvelos mTavrobis 

gadawyvetilebiT gamoyofili iqna saxsrebi anaklia-ganmuxuris turistuli 

infrastruqturis ganviTarebisaTvis.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

abaSis, zugdidis, martvilis, mestiis, senakis, Cxorowyus, walenjixis, 

xobis municipalitetebsa da TviTmmarTvel qalaq foTSi saxelmwifo 

rwmunebulis-gubernatoris administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 93.8%, `arafinansuri aqtivebis 

zrdis~  muxliT – 2.0%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxlis – 4.2%. 
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                                                                              sakaso 

Sesruleba 

24 710,9 24 589,1 

5 324,8 5 003,5 

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

2010 wlis

dazustebuli gegma

2010 wlis  sakaso

Sesruleba

2011 wlis

dazustebuli gegma

2011 wlis sakaso

Sesruleba



193 
 

  

 

saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia lanCxuTis,  

ozurgeTisa da Coxatauris municipalitetebSi 

lanCxuTis, ozurgeTisa da Coxatauris municipalitetebSi saxelmwifo 

rwmunebulis-gubernatoris administraciisaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 817.0 aTasi lari, 

xolo faqtiurma dafinansebam _ 801.3 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze 195.0 aTasi lariT naklebia. 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
1.55% 

მივლინებები 
3,26% 

ოფისის ხარჯები 
5,03% წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
14,32% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
12,71% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
63,14% 
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lanCxuTis, ozurgeTisa da Coxatauris municipalitetebSi saxelmwifo 

rwmunebulis-gubernatoris administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 91.4%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 8.6%. 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 

 

 

996,4 996,3 

817,0 801,3 

0,0
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2010 wlis  sakaso

Sesruleba

2011 wlis

dazustebuli gegma

2011 wlis sakaso

Sesruleba

შტატგარეშე მომუშავეთა 

შრომის ანაზღაურება 
15,83% 

მივლინებები 
1,67% 

ოფისის ხარჯები 
30,63% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
1,37% 

კვების ხარჯები 
0,12% რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის და 

პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,66% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
48,57% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
0,14% 
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saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia baRdaTis, vanis, 

zestafonis, Terjolis, samtrediis, saCxeris, tyibulis, wyaltubos, 

WiaTuris, xaragaulis, xonis municipalitetebsa da TviTmmarTvel qalaq 

quTaisSi 

baRdaTis, vanis, zestafonis, Terjolis, samtrediis, saCxeris, tyibulis, 

wyaltubos, WiaTuris, xaragaulis, xonis municipalitetebsa da TviTmmarTvel 

qalaq quTaisSi saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administraciisaTvis 

2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma 

Seadgina _ 1 170.0 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam – 1 164.5 aTasi 

lari, rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 78.8 aTasi lariT naklebia. 

 

 
2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

 

 

baRdaTis, vanis, zestafonis, Terjolis, samtrediis, saCxeris, 

tyibulis, wyaltubos, WiaTuris, xaragaulis, xonis municipalitetebsa da 

TviTmmarTvel qalaq quTaisSi saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris 

administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso 

Sesrulebam Seadgina 99.8%, xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 

0.2%. 
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`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 

 

saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia axmetis, gurjaanis, 

dedofliswyaros, Telavis, lagodexis, sagarejos, siRnaRisa da 

 yvarlis municipalitetebSi  

axmetis, gurjaanis, dedofliswyaros, Telavis, lagodexis, sagarejos, 

siRnaRisa da yvarlis municipalitetebSi saxelmwifo rwmunebulis _ 

gubernatoris administraciisaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT 

gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 3 275.2 aTasi lari, xolo 

faqtiurma dafinansebam – 3 240.6 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebels aRemateba  2 045.1 aTasi lariT. aRniSnuli mateba ZiriTad 

gamowveulia im garemoebiT, rom 2011 wels saqarTvelos mTavrobis 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
12,75% 

მივლინებები 
5,91% 

ოფისის ხარჯები 
20,89% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
6,15% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,16% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,59% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
49,32% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
3,23% 
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gadawyvetilebiT gamoyofili iqna saxsrebi mdinare durujis xeobaSi mdebare 

`ilias tbis~ mSenebare turistuli kompleqsis mosawyobad,  

 

 

 

 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

axmetis, gurjaanis, dedofliswyaros, Telavis, lagodexis, sagarejos, 

siRnaRisa da yvarlis municipalitetebSi saxelmwifo rwmunebulis _ 

gubernatoris administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis 

sakaso Sesrulebam Seadgina 37.3%, xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  

muxliT – 62.7%. 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 
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saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia duSeTis, 

 TianeTis, mcxeTisa da yazbegis municipalitetebSi 

 

duSeTis, TianeTis, mcxeTisa da yazbegis municipalitetebSi saxelmwifo 

rwmunebulis _ gubernatoris administraciisaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 850.0 aTasi lari, 

xolo faqtiurma dafinansebam – 848.8 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze  203.7 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
7,12% 

მივლინებები 
3,86% 

ოფისის ხარჯები 
25,13% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
5,67% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,74% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
52,81% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
3,65% 
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duSeTis, TianeTis, mcxeTisa da yazbegis municipalitetebSi saxelmwifo 

rwmunebulis _ gubernatoris administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 99.2%, xolo  `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 0.8%. 
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                                                                              sakaso 

Sesruleba

 

saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia ambrolauris, 

lentexis, onisa da cageris municipalitetebSi 

ambrolauris, lentexis, onisa da cageris municipalitetebSi 

saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administraciisaTvis 2011 wels 

saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 785.0 

aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam – 757.5 aTasi lari, rac 2010 

wlis Sesabamis maCvenebelze 247.6 aTasi lariT naklebia. 
 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
16,02% 

მივლინებები 
1,00% 

ოფისის ხარჯები 
22,19% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
2,15% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,30% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,06% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
40,41% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
16,86% 
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ambrolauris, lentexis, onisa da cageris municipalitetebSi 

saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administraciisaTvis gamoyofil 

saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 98.6%, 

`arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 1.4%.  
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 

 

saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia adigenis, aspinZis, 

axalcixis, axalqalaqis, borjomisa da ninowmindis municipalitetebSi 

adigenis, aspinZis, axalcixis, axalqalaqis, borjomisa da ninowmindis 

municipalitetebSi saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris 

administraciisaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma 

dazustebulma asignebebma Seadgina _ 1 010.2 aTasi lari, xolo faqtiurma 
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2010 wlis  sakaso

Sesruleba

2011 wlis

dazustebuli gegma

2011 wlis sakaso

Sesruleba

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
12,72% 

მივლინებები 
4,50% 

ოფისის ხარჯები 
30,73% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,33% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
4,50% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
45,48% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
1,74% 
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dafinansebam – 997.2 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 124.7 

aTasi lariT naklebia. 
2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

adigenis, aspinZis, axalcixis, axalqalaqis, borjomisa da ninowmindis 

municipalitetebSi saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris 

administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso 

Sesrulebam Seadgina 96.4%, xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 

3.6%. 
 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 
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saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia bolnisis, gardabnis, 

dmanisis, TeTriwyaros, marneulis, walkis municipalitetebsa  

da TviTmmarTvel qalaq rusTavSi 

bolnisis, gardabnis, dmanisis, TeTriwyaros, marneulis, walkis 

municipalitetebsa da TviTmmarTvel qalaq rusTavSi saxelmwifo rwmunebulis 

_ gubernatoris administraciisaTvis saangariSo periodSi 2011 wels 

dazustebulma asignebebma Seadgina 995.0 aTasi lari, xolo sakaso 

Sesrulebam 981.7 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 216.6 

aTasi lariT naklebia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
12,70% 

მივლინებები 
2,35% 

ოფისის ხარჯები 
30,49% 

წარმომადგენლობით

ი ხარჯები 
1,59% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
7,41% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და 

იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
43,31% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
2,16% 
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bolnisis, gardabnis, dmanisis, TeTriwyaros, marneulis, walkis 

municipalitetebsa da TviTmmarTvel qalaq rusTavSi saxelmwifo rwmunebulis 

_ gubernatoris administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis 

sakaso Sesrulebam Seadgina 95.6%, xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  

muxliT – 4.4%. 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 

 

1 198,3 1 198,3 
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Sesruleba

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
13,17% 

მივლინებები 
6,32% 

ოფისის ხარჯები 
26,54% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
1,51% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,40% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
50,16% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
0,90% 
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saxelmwifo rwmunebulis _ gubernatoris administracia goris, kaspis, 

qarelisa da xaSuris municipalitetebSi 

goris, kaspis, qarelisa da xaSuris municipalitetebSi saxelmwifo 

rwmunebulis _ gubernatoris administraciisaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 800.0 aTasi lari, 

xolo faqtiurma dafinansebam – 797.3 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze 213.9 aTasi lariT naklebia. 
2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

goris, kaspis, qarelisa da xaSuris municipalitetebSi saxelmwifo 

rwmunebulis _ gubernatoris administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 98.8%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 1.2%. 
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`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 

 
 

evropul da evroatlantikur struqturebSi integraciis sakiTxebSi 

saqarTvelos saxelmwifo ministris aparati 

evropul da evroatlantikur struqturebSi integraciis sakiTxebSi 

saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatisTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 3 318.8 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 3 316.3 aTasi lari, rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebels 1 079.3 aTasi lariT aRemateba. aRniSnuli mateba 

gamowveulia im garemoebiT, rom 2011 wels saqarTvelos mTavrobis 

gadawyvetilebiT saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondebidan gamoyofili 

iqna saxsrebi 2011 wlis noemberSi saqarTveloSi ganxorcielebuli Crdilo-

atlantikuri sabWos sxdomis gamarTvis uzrunvelyofisaTvis, agreTve 

saerTaSoriso konferenciis `saqarTvelos evropuli gza~ gamarTvisa da 

saqarTvelo-ukrainis erToblivi samTavrobaTaSoriso ekonomikuri komisiis 

sxdomis organizebisaTvis. 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
16,80% 

მივლინებები 
0,57% 

ოფისის ხარჯები 
20,75% 

წარმომადგენლობით

ი ხარჯები 
0,92% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და 

იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
55,47% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
5,50% 
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2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

 

evropul da evroatlantikur struqturebSi integraciis sakiTxebSi 

saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatisTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 93.6%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 6.4%. 

 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 
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saangariSo periodSi evropul da evroatlantikur struqturebSi 

integraciis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatis mier 

saxelmwifo biujetiT dasaxuli prioritetebis farglebSi ganxorcielda 

Semdegi RonisZiebebi: 

prioriteti  - NATO -Si integraciis koordinacia 

 

 saqarTvelos NATO-Si integraciis koordinaciis saxelmwifo komisiam 

daamtkica aparatis mier SemuSavebuli 2011 wlis wliuri erovnuli programa 

(ANP);  

 gaimarTa NATO - saqarTvelos komisiis sxdoma politikuri da 

partniorobis komitetis doneze, sadac ganxilul iqna ekonomikuri ganviTarebis 

TvalsazrisiT saqarTveloSi arsebuli viTareba da samomavlo gegmebi. NATO-s 
mier dadebiTad Sefasda saqarTvelos xelisuflebis mier gatarebuli 

ekonomikuri politika globaluri finansuri krizisisa da  ruseT-saqarTvelos 

omis Sedegebis fonze;  

 q. berlinSi NATO-s sagareo saqmeTa ministerialis paralelurad gaimarTa 

NATO - saqarTvelos komisiis sxdoma. aliansisa da saqarTvelos istoriaSi 

pirvelad iqna miRebuli erToblivi gancxadeba, romelSic aliansis mokavSireebma 

gamoxates mxardaWera saqarTvelos evroatlantikuri integraciis, 

suverenitetisa da teritoriuli mTlianobis mimarT. aseve, xazi gaesva 

saqarTveloSi mimdinare reformebis ganxorcielebaSi miRweul warmatebebs. 

aliansma gansakuTrebuli madliereba gamoxata avRaneTSi mimdinare ISAF-is 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
2,76% 

მივლინებები 
25,54% 

ოფისის ხარჯები 
14,01% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
17,30% 

კვების ხარჯები 
0,03% რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,08% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
25,16% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
15,11% 
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operaciaSi saqarTvelos mier Setanili wvlilisTvis da ruseTs mouwoda 

saqarTvelos cxinvalis\samxreT oseTisa da afxazeTis regionis e.w. 

„damoukideblobis“ aRiarebis gadawyvetilebis gauqmebisa da evrokavSiris 

SuamdgomlobiT miRweuli SeTanxmebiT aRebuli valdebulebebis Sesrulebisken; 

 NATO-s Stab-binaSi gaimarTa NATO - saqarTvelos komisiis sxdomebi 

sajaro diplomatiis sakiTxebze, evroatlantikuri integraciis procesSi 

saqarTvelos mier miRweuli progresze, sakonstitucio da saarCevno 

reformebze da demokratiis ganmtkicebis kuTxiT gadadgmuli nabijebze,  

usafrTxoebis sferoSi mimdinare reformebze da konceptualuri dokumentebis 

SemuSavebis procesze, aseve gaimarTa politikuri da partniorobis komitetis 

morigi sxdoma, romelic saqarTvelos energetikul seqtorSi arsebul 

mdgomareobas mieZRvna; 

 q. briuselSi evropul da evroatlantikur struqturebSi integraciis 

sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparatis, Tavdacvis saministros, NATO-Si 

saqarTvelos misiis organizebiTa da NATO-Si litvis delegaciis mxardaWeriT 

moewyo ISAF-is operaciaSi qarTuli kontigentis monawileobis Sesaxeb foto-

gamofena, amasTan gaimarTa NATO saqarTvelos komisiis morigi sxdoma, sadac 

ganxiluli iqna saqarTvelos usafrTxoebis koncefcia. aliansis 

warmomadgenlebma aRniSnes, rom koncefciaze muSaobis procesi gamoirCeva 

gamWvirvaleobiT da arasamTavrobo organizciebisa da samoqalaqo sazogadoebis 

aqtiuri CarTulobiT; 

 gaimarTa Crdilo-atlantikuri sabWos (NAC) sxdoma, aRniSnul sxdomaze 

saqarTveloSi imyofeboda NATO-s delegacia, NATO-s generaluri mdivnis 

xelmZRvanelobiT; 

 NATO-s mxridan gadmocemul iqna 2011 wlis ANP-is Sefasebis dokumenti 
da masSi gamoTqmuli rekomendaciebis gaTvaliswinebiT Sesabamis dargobriv 

samuSao jgufebTan erTad SemuSavda 2012 wlis erovnuli programa; 

 

evrokavSirSi integraciis koordinacia 

 

 evrokavSirSi integraciis mizniT saxelmwifo ministris aparati 

agrZelebda saqarTvelos evrokavSirSi integraciis komisiis samdivnos funqciis 

Sesrulebas da aRniSnul periodSi aparatis organizebiT Catarda 

zemoaRniSnuli komisiis sxdoma, sadac ganxilul iqna evropuli samezoblo 

politikis samoqmedo gegmis (ENP AP) 2011 wlis ganxorcielebis gegma; 

 evrokavSirma ganacxada saqarTvelosTan Rrma da yovlismomcveli 

Tavisufali vaWrobis xelSekrulebaze molaparakebebis dawyebis Taobaze.     
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 mimdinareobda evrokavSiris institutebisa da wevri qveynebis 

informireba ruseTis mxridan saqarTvelos mimarT ganxorcielebuli agresiis, 

ruseT-saqarTvelos omis, ruseTis mier saqarTvelos teritoriebis okupaciis, 

ruseTis mier cecxlis Sewyvetis Sesaxeb SeTanxmebis Seusruleblobis, aseve 

qveyanaSi mimdinare politikuri da ekonomikuri reformebis Taobaze;  

 momzadda 2011 wlis evropuli samezoblo politikis samoqmedo 

gegmis ganxorcielebis gegma; 

 evropuli samezoblo politikis samoqmedo gegmis (ENP AP) 
ganxorcielebis monitoringis mizniT saxelmwifo ministris aparatis veb-

gverdze srulfasovnad amoqmedda Sesabamisi portali, sadac SesaZlebelia 

calkeuli uwyebebis mxridan samoqmedo gegmis ganxorcielebis Taobaze 

informaciis permanentuli ganaxleba;  

 samoqmedo gegmis (ENP AP) Sesrulebis angariSis wardgena ganxorcielda 

saerTaSoriso konferenciaze `saqarTvelos evropuli gza~, romelic  gaimarTa 

q. baTumSi. konferenciaze detalurad ganixiles usafrTxoebisa da konfliqtis 

mogvarebis, demokratiisa da kanonis uzenaesobis ganmtkicebis, evrokavSirTan 

savizo reJimis liberalizaciis sakiTxebi, aseve, vaWrobis ganviTarebisa da 

investiciebis mozidvis perspeqtivebi, ganaTlebis, mecnierebisa da kulturis 

sferoSi TanamSromlobis SesaZleblobebi; 

 saxelmwifo ministris aparati aqtiurad iyo CarTuli savizo 

reJimis gamartivebisa da readmisiis SeTanxmebebTan dakavSirebul sakiTxebSi, 

aseve koordinacias uwevda evrokavSiris iniciativa `partnioroba 

mobilurobisaTvis” farglebSi evrokavSirTan TanamSromlobis sakiTxebs;  

 evroparlamentis mier miRebul iqna rezolucia `Savi zRvis 

qveynebTan mimarTebaSi evrokavSiris strategiis Sesaxeb~, sadac afxazeTi da 

samxreT oseTi moxseniebulia okupirebul teritoriebad; 

 mimdinareobda intensiuri konsultaciebi saqarTvelo-evrokavSirs 

Soris Rrma da yovlismomcveli (Deep and Comprehensive FTA) Tavisufali 

vaWrobis Sesaxeb SeTanxmebasTan dakavSirebul sakiTxebze;  

 `aRmosavleT partniorobis” mravalmxrivi formatis farglebSi 

saqarTveloSi Catarda regionaluri seminari kulturis sferoSi 

TanamSromlobis sakiTxebze da samuSao jgufis Sexvedra korufciis 

winaaRmdeg brZolis sakiTxebze;  

 Catarda saqarTvelosa da evrokavSirs Soris asocirebis Sesaxeb 

SeTanxmebaze molaparakebebis plenaruli sesia, sadac ganxilul iqna 

SeTanxmebis preambula, politikur dialogTan da reformebTan, erTiani 

sagareo da usafrTxoebis politikis farglebSi TanamSromlobasTan (CFSP), 
marTlmsajulebis, Tavisuflebasa da usafrTxoebasTan (JFS) dakavSirebuli 

sakiTxebi, aseve ganxilul iqna finansuri, ekonomikuri da seqtoruli 
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TanamSromlobis sakiTxebi, kerZod SeTanxmebis samewarmeo samarTalTan, 

soflis meurneobasTan, meTevzeobasa da sazRvao politikasTan dakavSirebuli 

nawilebi; 

 q. TbilisSi gaimarTa saqarTvelo-evrokavSiris TanamSromlobis 

komitetis me-11 sxdoma, sadac ganxilul iqna saqarTvelo-evrokavSiris 

urTierTobebis aqtualuri sakiTxebi, maT Soris evropuli samezoblo 

politikis, `aRmosavleT partniorobis” rogorc ormxrivi, aseve mravalmxrivi 

formatebis farglebSi TanamSromlobis, evrokavSiri-saqarTvelos asocirebis 

Sesaxeb SeTanxmebaze mimdinare molaparakebebisa da Rrma da yovlismomcveli 

vaWrobis (DCFTA) SeTanxmebaze molaparakebebis dawyebasTan dakavSirebuli 

sakiTxebi. sxdomis farglebSi mxareebma ganixiles ruseT-saqarTvelos 

konfliqtTan dakavSirebuli sakiTxebi, aseve qveyanaSi kanonis uzenaesobis, 

demokratiisa da mmarTvelobis, adamianis uflebebis sferoSi arsebuli 

mdgomareoba da transportisa da energetikis sferoebSi TanamSromlobis 

gaRrmavebis SesaZleblobebi; 

 SemuSavda aRmosavleT partniorobis farglebSi gaTvaliswinebuli 

axali daxmarebis instrumentis – “Building - CIB”–is farglebSi instituciuri 

reformis gegmebi (IRP);  

 PAO-s mier Catarda Twinning, TAIEX, SIGMA da CIB-sTan dakavSirebuli 

regionuli Sexvedra, romelSic monawileoba miiRes, evrokavSiris Sesabamisi 

samsaxurebis (DEVCO, AIDCO), saqarTveloSi evrokavSiris delegaciis, 

saqarTvelos Sesabamisi saministroebisa da dargobrivi uwyebebis, azerbaijanis, 

moldovis, somxeTis da ukrainis warmomadgenlebma; 

 Catarda saqarTveloSi akreditebuli evrokavSiris saelCoebis 

warmomadgenlebisTvis sainformacio seminari saqarTveloSi mimdinare da 

samomavlod dagegmili Twinning-is proeqtebis Sesaxeb; 

 saqarTvelo aqtiurad monawileobda evrokavSiris Savi zRvis auzis 

sazRvrispira TanamSromlobis programis – CBC ganxorcielebaSi; 

 BS CBC proeqtebis momzadebis wesebisa da procedurebis Sesaxeb 

ministris aparatis organizebiT 2011 wlis ganmavlobaSi Catarda Svidi 

seminari Tbilissa da baTumSi, romelsac daeswro as ormocdaaTamde  

arasamTavrobo organizacia da adgilobrivi mmarTvelobis organo. 

 

diasporis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo  

ministris aparati 

 diasporis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatisTvis 

2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma 

Seadgina      2 331.7 lari, xolo faqtiurma dafinansebam Seadgina _ 2 293.6 
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aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebels 987.6 aTasi lariT 

aRemateba.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

diasporis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatisTvis 

gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 96.8%, 

xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 3.2%. 
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                                                                              sakaso 
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saangariSo periodSi diasporis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo 

ministris aparatis mier saxelmwifo biujetiT dasaxuli prioritetebis 

farglebSi ganxorcielda Semdegi RonisZiebebi: 

 

qarTuli diasporebis samSoblosTan integracia 

 

  27-28 maiss diasporis dRis aRniSvnasTan dakavSirebiT, msoflios 21 

qveynidan mowveul 107 stumrisaTvis moewyo diasporis dRisadmi miZRvnili 

konferencia da saqarTveloSi arsebuli biznes-kompaniebis nawarmis gamofena-

prezentacia.  

  saxelmwifo ministris aparatis xelSewyobiT, mimdinare wels 

`qarTuli kaligrafiis~ konkursSi msoflios 12 qveyanaSi mcxovrebma 37 

Cvenma Tanamemamulem miiRo monawileoba.  

  aparatma gamarTa biznes-konferencia _ „dabruneba saqarTveloSi 2011“. 

biznes-konferenciaSi monawileobdnen: sazRvargareT moRvawe qarTveli 

biznesmenebi, msoflios 18 qveynis 28 Tanamemamule – adgilsamyofel qveynebSi 

saqarTvelos savaWro–samrewvelo palatis wevrebi, ucxoeli investorebi, 

saxelmwifo uwyebis warmomadgenlebi.  

  mimdinareobda muSaoba biznes-konferenciis organizebaze, romelSic 

gaTvaliswinebulia  msoflios sxvadasxva qveynidan saqarTvelos savaWro da 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა 

შრომის 

ანაზღაურება 
3,71% 

მივლინებები 
10,12% 

ოფისის ხარჯები 
6,96% 

წარმომადგენლობ

ითი ხარჯები 
23,46% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და 

იარაღის 

ექსპლუატაციისა 

და მოვლა 

შენახვის 

ხარჯები 
5,21% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
50,53% 
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samrewvelo palatis  sapatio warmomadgenlebisa da ucxoeTSi biznesis 

sferoSi moRvawe Cveni Tanamemamuleebis monawileoba;  

  samxreT afrikis respublikis erovnul agrarul kavSirsa da 

saqarTvelos mTavrobas Soris gaformebuli urTierTgagebis memorandumis 

farglebSi, samxreT afrikaSi mcxovrebi Tanamemamuleebis organizebiTa da 

xelSewyobiT, Cvens qveyanas  fermerTa xuTi delegacia estumra.  aRniSnuli 

vizitis mizani saqarTveloSi samxreT afrikuli investiciebis mozidvis 

xelSewyoba gaxldaT. delegaciebis stumrobis farglebSi, Sedga Sexvedrebi 

sxvadasxva samTavrobo uwyebasTan, ganxorcielda maTi stumroba saqarTvelos 

regionebSi. 90 samxreT afrikeli fermeridan ocma saqarTveloSi biznesi 

daaregistrira, xuTma ki, sasoflo–sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi 

SeiZina.  

 samxreT amerikeli fermerebis mxardaWeriT sofel muxranis niko 

bagrationis saxelobis skolaSi gaixsna niko bagrationis (niko buris) 

cxovrebis amsaxveli kuTxe, amiT burebma pativi miages maTi 

TavisuflebisaTvis mebrZol qarTvel mamuliSvilis niko buris xsovnas.  

 

 

ucxoeTSi mcxovrebi Tanamemamuleebis mxardaWera 

 

  ganaTlebisa da mecnierebis saministrosTan erTad, mimdinareobda 

muSaoba sakvirao skolebisaTvis Seqmnili erTiani saswavlo programis 

mixedviT eleqtronuli saxelmZRvaneloebis mosamzadeblad;  

  miRweuli iqna SeTanxmeba kulturisa da ZeglTa dacvis 

saministrosTan, sazRvargareT arsebulი qarTulი SemoqmedebiTი jgufebიs 
dasaxmareblad, rac gulisxmobs ansamblebisTvis tradiciuli samosis, 

musikaluri sakravebisa da sxva saWiro inventariT uzrunvelyofas; 

  Tbilisis saerTaSoriso aeroportSi moewyo `diasporuli 

organizaciebis sainformacio bukletis~ prezentacia; 

  saxelmwifo ministris aparatis mier organizeba gaewia Sexvedras 

ragbSi samxreT afrikisa da saqarTvelos TanamSromlobis Sesaxeb; 

  aparatis iniciativiT gaimarTa sxvadasxva qveynebSi moRvawe xelovanTa 

SemoqmedebiTi saRamoebi. 

 

qarTuli diasporis kulturul memkvidreobaze zrunva 
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  xeli moewera memorandums ,,levilis mamulis saqarTvelosTvis 

gadmocemis Sesaxeb’’. SeTanxmebis mixedviT, xuTi heqtari miwis farTobi da 

Sato levili saqarTvelos gadmoecema. 

 aparatis iniciativiT moswavle-axalgazrdobis sasaxleSi moewyo 

fotogamofena `saqarTvelos demokratiuli respublika~, romelsac 

eswrebodnen pirveli respublikis warmomadgenelTa ojaxis wevrebi. 

 

reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos 

saxelmwifo ministris aparati 

 reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris 

aparatisTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma 

asignebebma Seadgina  1 589.7 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam 1 

571.0 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebels 136.6 aTasi lariT 

aRemateba. 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris aparatis 

gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 86.8%, 

xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 13.2%. 
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`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 

 

saangariSo periodSi reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo 

ministris aparatis mier saxelmwifo biujetiT dasaxuli prioritetebis 

farglebSi ganxorcielda Semdegi RonisZiebebi: 

 SemuSavebul iqna sakanonmdeblo cvlilebaTa paketi afxazeTis 

avtonomiur respublikasa da cxinvalis regionSi (yofili samxreT oseTis 

avtonomiur olqSi) legitimurad mcxovreb pirebze gasacem piradobis 

damadasturebel piradobis neitralur mowmobasa da neitraluri samgzavro 

dokumentTan dakavSirebiT; 

 SemuSavda da gamoica Semwynareblobisa da samoqalaqo  integraciis  

2010 wlis samoqmedo gegmis angariSi da saqarTvelos Semwynareblobisa da 

samoqalaqo  integraciis  2011 wlis samoqmedo gegma; 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
14,37% 

მივლინებები 
42,05% 

ოფისის ხარჯები 
11,58% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
3,81% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
14,53% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
13,66% 
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 erovnuli umciresobebis TviTmyofadobis SenarCunebis xelSewyobis 

mizniT ganxorcielda sxvadasxva festivalebi, koncertebi, RonisZiebebi da 

Sexvedrebi; 

 ganaTlebis xelmisawvdomobis mizniT  im regionebSi sadac kompaqturad 

cxovroben erovnuli umciresobebi, ganxorcielda gasvliTi RonisZiebebi, 

Sexvedrebi abiturientebTan, arasamTavrobo organizaciebTan da 

municipalitetebis warmomadgenlebTan; 

 iusticiis saministrosTan erToblivad Catarda treningebi regionis 

municipalitetebSi momuSave iuristebisaTvis; 

 momzadda da gamoica wignebi: „erovnuli umciresobebis uflebaTa 

mareglamentirebeli normebi saerTaSoriso samarTalSi da saqarTvelos 

erovnul kanonmdeblobaSi“, „saqarTvelos kanonmdebloba erovnul 

umciresobaTa Sesaxeb - qarTul, azerbaijanul, somxur da rusul enebze“, 

„samoqmedo gegmebis momzadebis, ganxorcielebisa da angariSgebis meToduri 

miTiTebebi da rekomendaciebi - meTodur-praqtikuli saxelmzRvanelo“, 

broSura „erovnuli umciresobaTa dacvis Sesaxeb CarCo konvencia - kiTxvebsa 

da pasuxebSi“ da mokle ganmartebiTi leqsikoni `365 termini saxelmwifo 

mmarTvelobis, samarTlisa da adamianis uflebebis dacvis sferoSi~; 

 mimdinareobda muSaoba ori axali mniSvnelovani gamocemebis 

mosamzadeblad: „umciresobebis saero da religiuri kalendari - 2012“ da 

„erovnuli da eTnikuri umciresobebis warmomadgenelTa mier 100 xSirad 

dasmuli kiTxva da pasuxi“; 

 qveynis xelisuflebaSi umciresobebis sakiTxTa marTvis gaumjobesebis 

mizniT, am procesebis Semdgomi institucionalizebis da mdgradobis 

misaRwevad, mimdinareobda saxelmwifo uwyebaTaSorisi komisiis wevrebis 

sistematiuri konsultaciebi maTi saqmianobis da kompetenciis sferoSi 

Semaval sakiTxebze, maTTan ukeTesi koordinaciis mizniT, aseve maTi unar-

Cvevebis da codnis asamaRleblad; 

 erovnuli uSiSroebis sabWos aparatTan erToblivad momzadda 2012 

wels evropis sabWos winaSe warsadgeni qveynis erovnuli angariSis (FCNM) 

proeqti; 

 SemuSavda 2011 wels gaweuli saqmianobis amsaxveli kompleqsuri 

samoqmedo gegmis angariSi;  

 grZeldeboda muSaoba Jenevis diskusiebis meore samuSao jgufSi, sadac 

ganixileba saqarTvelos okupirebul regionebSi - afxazeTi da cxinvalis 

regionSi/samxreT oseTSi devnilTa da iZulebiT gadaadgilebul pirTa sakuTar 

sacxovrebel saxlebSi usafrTxo da Rirseuli dabrunebis sakiTxebi; 

 saxelmwifo ministris aparati monawileobas iRebda galsa da dvanSi sam 

kviraSi erTxel gamarTul incidentebis prevenciisa da maTze raegirebis 
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meqanizmis (IPRM) SexvedrebSi, sadac ganixileboda  saqarTvelos okupirebul 

teritoriebze ganxorcielebuli adamianis uflebebis darRvevis sxvadasxva 

faqtebi, incidentebis prevenciisa da maTze raegirebis meqanizmi (IPRM). 

muSaobis farglebSi saxelmwifo ministris aparati aqtiurad TanamSromlobda 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministrosTan da afxazeTisa da samxreT oseTis 

legitimur mTavrobebTan. 

 

 

 

saqarTvelos finansTa saministro 

saqarTvelos finansTa saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 242 646.4 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 223 867.3 aTasi lari. 

 
 

 

 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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saangariSo periodSi saministros sistemisaTvis saxelmwifo biujetiT 

gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 128 343.8 aTasi lari, xolo 

faqtiurma dafinansebam _ 127 282.4 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze 37 782.7 aTasi lariT naklebia.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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saqarTvelos finansTa saministros sistemisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 80.30%, `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 18.86%, `finansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 

0.80%, xolo `valdebulebis klebis~ muxlSi – 0.04%.  
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 

 

 

 
 

saangariSo piriodSi saqarTvelos finansTa saministros mier 

saxelmwifo biujetiT dasaxuli prioritetebis farglebSi ganxorcielda 

Semdegi RonisZiebebi: 

 

 aqtiuri muSaoba mimdinareobda qveynis saSualovadian strategiaze, 

SemuSavda 2012-2015 wlebis qveynis ZiriTadi monacemebis da mimarTulebis 

dokumenti (BDD), sadac aisaxa saqarTvelos mTavrobis aTpunqtiani gegma, 

2010 da 2011  wlebis ZiriTadi makroekonomikuri parametrebi, 2012-2015 

wlebSi mxarjavi dawesebulbebisaTvis gansazRvruli asignebebis da 

ricxovnobis zRvruli moculobebi da saqarTvelos mTavrobis samoqmedo 

gegmis farglebSi mxarjavi dawesebulebebis programebis aRwerebi da am 

programebze mimarTuli saxsrebis moculobebi da wyaroebi; 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
3,47% 

მივლინებები 
3,16% 

ოფისის ხარჯები 
28,86% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,63% 

კვების ხარჯები 
0,003% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,71% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
19,90% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
43,259% 
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 2011 weli saxelmwifo finansebis reformisTvis gansakuTrebulad 

mniSvnelovani etapi iyo, vinaidan „saqarTvelos 2012 wlis saxelmwifo 

biujetis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni saqarTvelos parlamentis mier 

pirvelad damtkicda  programuli biujetis formatiT, gadasaxdelebi 

gadanawilda 12 prioritetul mimarTulebebze, romlebic Tavis mxriv 

gamomdinareoben saqarTvelos mTavrobis aTpunqtiani gegmidan; programuli 

biujetis formatze gadasvlidan gamomdinare sabiujeto procesSi 

gansaxorcielebli cvlilebebis sakanonmdeblo doneze asaxvis mizniT,  

„saqarTvelos 2012 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 

proeqtTan erTad waredgina da saqarTvelos parlamentis mier damtkicda 

„saqarTvelos sabiujeto kodeqsSi“ cvlilebis Setanis Taobaze“ da 

„saqarTvelos sagadasaxado kodeqsSi“ cvlilebis Setanis Taobaze“ 

saqarTvelos kanonebi. kanonebSi Setanili cvlilebiT da sabiujeto 

meTodologiiT daregulirda biujetis programuli formatiT momzadebasTan 

dakavSirebuli sakiTxebi da daixvewa arsebuli normebi da debulebebi. 

 dagegmvis da marTvis eleqtronul programaSi E-budget SemuSavda 

sabiujeto ganacxadis da biujetis proeqtis momzadebis, biujetis kanonis 

cvlilebisa da biujetis aRsrulebisas gegmebis kontrolis modulebi. programis 
gamoyenebis Sedegad miRebuli cvlilebebis Sesabamis normatiul aqtSi 

asaxvis mizniT saqarTvelos finansTa ministris brZanebiT damtkicdda 

saxelmwifo biujetiT gamoyofili asignebebis sabiujeto klasifikaciis 

muxlebsa da kodebs Soris Tanxebis gadanawilebis axali wesi. aRniSnuli 

RonisZiebebis gatarebis Sedegad moxda dagegmvisa da marTvis eleqtronuli 

programis E-Budget daxvewa. amasTan, 2012 wlidan programul biujetze 
gadasvlasTan dakavSirebiT saTanado cvlilebebi gatarda biujetis marTvis 

eleqtronuli sistemaSi (E-Budget), sabiujeto ganacxadis moduls daemata 

programul biujetTan dakavSirebuli CanarTebi, risi meSveobiTac 2012 wlis 

saxelmwifo biujetis proeqti eleqtronulad aiwyo programul formatSi.  

 moqmedi kanonmdeblobis mixedviT da Sesabamisi vadebis dacviT momzadda 

da saqarTvelos parlaments waredgina saqarTvelos 2010 wlis saxelmwifo 

biujetis Sesrulebisa da saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis 

sami, eqvsi da cxra Tvis Sesrulebis angariSebi. amasTan, Tu 2010 wels 

angariSSi CarTuli iyo 111 sajaro samarTlis iuridiuli piris biujetebis 

Sesruleba, 2011 wlis eqvsi Tvis Sesruleba moicavda 160 ssip-is da yvela 

sajaro skolis biujetebis angariSebs resurscentrebis mixedviT.  

 informaciuli saxiT, pilotma saministroebma (saqarTvelos ganaTlebisa 

da mecnierebis, saqarTvelos iusticiis da saqarTvelos Sromis, 

janmrTelobisa da socialuri dacvis saministroebi) moamzades 2010 wlis 

programuli biujetebis Sesrulebis angariSebi, aseve saqarTvelos finansTa 
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saminsitrom da saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis 

saministrom moamzades maTi 2010 wlis kapitaluri biujetebis Sesrulebis 

angariSebi.  

 ganxilul iqna saqarTvelos avtonomiuri respublikebisa da 

TviTmmarTveli erTeulebis 2010 biujetebis da 2011 wlis biujetebis sami, 

eqvsi da cxra Tvis angariSebi da Sesabamisad momzadda naerTi biujetis 

Sesrulebis angariSebi; 

 mimdinare periodis finansuri da ekonomikuri parametrebis prognozebisa 

da saqarTvelos mTavrobis struqturaSi ganxorcielebuli cvlilebebidan 

gamomdinare  „saqarTvelos 2011 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb“ 

saqarTvelos kanonSi sami cvlileba Sevida; 

 warmatebiT ganxorcielda biujetis dagegmvisa da eleqtronuli xazinis 

(E-Treasury) programebis uruTierTdakavSireba; 

 ganxorcielda eleqtronuli auqcionis sistemaze gadasvla, amasTan 

saagentom saxelmwifo sakuTrebaSi miqceuli qonebis gankargvis axali forma 

lizingi SesTavaza momxmareblebs; 

 Catarda 2 000-ze meti auqcioni, xolo internet auqcionis portalze 

gamocxadebuli auqcionebis raodenobam 8 035-s, brunvam ki 190 000 000 

lars gadaaWarba, gayidulma lotebis raodenobam 13 491 Seadgina; 

 aSenda 1 sasawyobe meurneoba da gaixsna 3 axali savaWro obieqti; 

 saserTifikato da trening programebSi CarTvis mizniT ssip – finansTa 

saministros akademiasa da sxvadasxva universitetebs Soris gaformda 

urTirTanamSromlobis memorandumi; 

 gadamzadda da kvalifikacia aimaRla Semosavlebis samsaxuris 19-ma 

auditorma, kontroli palatis erTma, finanasTa saministros 173-ma da 

Tavdacvis saministros 24-ma TanamSromelma, treningebi Cautarda 20 damwyeb 

mewarmes, amasTan gadamzadda sagamoZiebo samsaxuris 174 staJiori; 

 saxelmwifo finansebis marTvis sferoSi mimdinare reformebidan da 

dakisrebuli valdebulebebidan gamomdinare mimdinareobda sakanonmdeblo 

bazis da kanonqvemdebare aqtebis srulyofa.  

 mniSvnelovani sagadasaxado SeRavaTebi dauwesdaT salizingo kompaniebs, 

romelic ufro xelsayrels da dabaldanaxarjians xdis mewarmeebis mxridan 

aqtivebis dafinansebis lizingis formiT ganxorcielebas, aRniSnuli 

SeRavaTebs ganekuTvneba: 

 rezervebis Seqmnisa da erToblivi Semosavlidan gamoqviTvis ufleba;  

 ZiriTadi saSualebebis 100%-iani amortizaciis gamoqviTvis ufleba;  

 susti kapitalizaciis zRvaris 3/1-dan  5/1-mde gazrda;  

 lizingiT gacemuli da soflis-meurneobaSi/samedicino sferoSi 

gamoyenebuli aqtivebis qonebis gadasaxadisagan gaTavisufleba da sxva. 
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 kompaniis mier saqarTvelos teritoriaze ucxouri saqonlis Semotana 

sawyobis reJimSi da Semdgomi reeqsporti an/da miwodeba  gaTavisuflda 

yvela gadasaxadebisagan, kompaniebs miecaT SesaZlebloba miiRon 

amierkavkasiaSi cnobadi brendebisagan distribuciis eqskluziuri ufleba, 

amasTan saqonlis fass ar daemateba pirdapiri da arapirdapiri gadasaxadebi 

da es saqoneli metad iqneba mimzidveli Cveni qveynis mezobeli bazrebisaTvis, 

radgan misi Rirebuleba sxva qveynebisgan gansxvavebiT ufro dabali iqneba;  

 dRg-isgan CaTvlis uflebiT gaTavisuflda: 

 saqonlis importis, sawyobis, droebiTi Semotanis, Sida gadamuSavebis 

an Tavisufali zonis sasaqonlo operaciSi moqcevamde saqarTvelos 

teritoriaze ganxorcielebuli gadazidvebi; 

 saqonlis winaswar importis, droebiTi Semotanis, Sida gadamuSavebis an 

Tavisufali zonis sasaqonlo operaciSi moqcevis SemTxvevaSi 

daniSnulebis punqtamde saqarTvelos teritorize ganxorcielebuli 

gadazidvebi; 

 reeqtsportSi da gare gadamuSavebis reJimSi moqceuli saqonlis 

gadazidva; 

 gadazidvisTvis gamoyenebuli carieli konteinerebisa da vagonebis 

mimarT gaweuli momsaxurebebi, miuxedavad imisa aRniSnuli vagonis an 

konteineris gagzavna xdeba Tu ara uSualod saqarTvelos farglebs 

gareT. 

  gauqmda qronometraJis Sedegad gamovlenili brunvis SemcirebisaTvis 

dawesebuli jarima; 

 sagadasaxado organos mieca SesaZlebloba samarTaldarRvevis oqmis 

Sedgenis gareSe pirs ganusazRvros vada mis aRmosafxvrelad, romlis 

moqmedebis periodSi, pirs imave samarTaldarRvevisaTvis pasuxismgebloba ar 

ekisreba; 

 sasaqonlo-materialuri faseulobebis TviTRirebulebaze naklebi fasiT 

miwodebis SemTxvevaSi aRar ganxorcieldeba sabazro fasis gamoyeneba; 

 qonebis gadasaxadis sagadasaxado bazis gaangariSebisas dasabegri qonebis 

Rirebulebis koeficientebze gamravleba, nacvlad yvela aqtivisa, moxdeba 

mxolod uZrav qonebasTan mimarTebaSi; 

 gadaxdis wyarosTan  daibegreba mxolod gadasaxadis gadamxdelis 

mowmobis armqone fizikuri pirebisTvis gadaxdili saijaro momsaxurebis 

Tanxa. 

 ZalaSi Sevida ormagi dabegvris Tavidan acilebis Sesaxeb SeTanxmebebi 

espaneTTan, katarTan, arabTa gaerTianebul saemiroebTan, SveicariasTan, 

israelTan, indoeTTan da SeTanxmebaSi cvlilebebis Setanis oqmi estoneTTan, 

moxda SeTanxmebis teqstebis ratificireba norvegiasTan, bahreinTan da 
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slovakeTis respublikasTan, gaimarTa molaparakebebi da moxda teqstis 

parafireba xorvatiasTan, serbeTTan da portugaliasTan, parafirebuli iqna 

ormagi dabegvris Tavidan acilebis Sesaxeb SeTanxmebaSi cvlilebebis Setanis 

oqmi germaniasTan, inicirebuli iqna cvlilebebis oqmi TurqeTTan, SeTanxmebis 
dadebis mizniT gaimarTa molaparakebebis pirveli raundi samxreT koreasTan 

da iordaniasTan, ormagi dabegvris Tavidan acilebis Sesaxeb SeTanxmeba 

inicirebuli iqna san-marinosTan, albaneTTan, malaiziasTan, moldovasTan, 

kubasTan, ekvadorTan, indoneziasTan, vietnamTan, montenegrosTan, erayTan, 
omanTan da avstraliasTan.  

 sagadasaxado sakiTxebSi informaciis gacvlis Sesaxeb SeTanxmeba 

parafirebuli iqna meqsikasTan, xolo teqsti SeTanxmebuli iqna 

braziliasTan, aseve, SeTanxmebis dadebis mizniT inicirebuli iqna SeTanxmebebi 

37 saxelmwifosTan, gaimarTa molaparakebebi da moxda ekonomikuri sazRvris 

gadakveTis sakiTxebSi administraciuli urTierTdaxmarebis Sesaxeb 

SeTanxmebis parafireba serbeTTan, aseve, teqsti SeTanxmebuli iqna 7 

saxelmwifosTan: siria, egvipte, meqsika, argentina brazilia, albaneTi  da 

quveiTi, amasTan saqarTvelo SeuerTda sagadasaxado sferoSi informaciis 

gacvlisa da gamWirvalobis globalur forums. 

 gamartivda momsaxurebis servis centrebSi mosaxleobisaTvis 

momsaxurebis miReba, dainerga erTi fanjris principi, Semcirda warsadgeni 

dokumentebis nusxa da momsaxurebis miReba SesaZlebeli gaxda bevrad mcire 

drois monakveTSi, aseve veb-gverdis www.rs.ge saSualebiT SesaZlebeli gaxda 

gadamxdelis mier misTvis sasurveli momsaxurebisa da informaciis miReba, 

kanonmdeblobis advilad aRqmis mizniT gadamxdelebisTvis gamoica bukletebi, 

mikro da mcire biznesis Temis irgvliv; 

 gamartivda zedmetad gadaxdili Tanxis sxva gadasaxadSi gadatanis 

procedura, gasworda gadamxdelis piradi aRricxvis baraTebi sabaJo kuTxiT, 

aseve dainerga eleqtronuli sagadasaxado angariS-faqturebis, giravnobis 

gavrcelebisa da sagadasaxado moTxovnis erTiani programa, iZulebiTi 

RonisZiebebis gauqmebis, saCivrebisa da sasamarTlo davebis eleqtronuli 

aRricxvis programebi,  ekonomikuri sazRvris riskebis programa fizikuri 

pirebisa da satransporto saSualebebisaTvis da  eleqtronuli programa 

,,medikamentebi’’, romelic gadamxdels saSualebas aZlevs www.rs.ge saSualebiT 

sagadasaxado organos warudginos farmacevtuli produqtis aRnusxvis forma;  

 SemoRebul iqna fiqsirebuli saSemosavlo gadasaxadi sacxovrebeli farTis 

droebiTi gaqiravebisTvis, gauqmda qronometraJis SedegebTan dakavSirebuli 

sanqcia da ganxorcielda sxva samarTaldarRvevebisaTvis sagadasaxado kodeqsiT 

dadgenili sanqciebis liberalizacia; 
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 dainerga ucxo qveynis moqalaqisaTvis saqarTveloSi SeZenil saqonelze dRg-

s dabrunebis sistema. gadasaxadis gadamxdelTa informirebulobisa da 

sajaroobis gazrdis mizniT, saqarTvelos sakanonmdeblo macnesa da Semosavlebis 

samsaxurs Soris daido xelSekruleba. 

 dainerga saCivrebisa da sasamarTlo davebis eleqtronuli aRricxvis 

programa, ramac uzrunvelyo warmoebuli davebis sistematizacia, drois da 

adamianuri resursebis optimizacia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 portalebSi dainerga ekonomikuri sazRvris riskebis programa fizikuri 

da satransporto saSualebisaTvis, romlis meSveobiTac xorcieldeba 

sazRvarze derefnebis gansazRvra da sasazRvro kontrolis ganxorcieleba 

riskis Sefasebis kriteriumebis gamoyenebiT; 

 SemuSavda eleqtronuli programa, romlis saSualebiT gadamxdels aqvs 

SesaZlebloba dokumentis dedani gadaagzavnos nebismier portalsa da gezSi; 

 gamartivda GPRS sakontrolo salaro aparatebis registraciis 

procedura, Seiqmna erTiani monacemTa aRricxvis baza, gaimarTa servisi GPRS 
sakontrolo salaro aparatebis maregistrirebel kompaniasTan; 

 samSeneblo samuSaoebi dasrulda da eqspluataciaSi Sevida: gaformebis 

ekonomikuri zona ,,Tbilisi~, gaformebis ekonomikuri zona ,,baTumi~ da 

gaformebis ekonomikuri zona ,,foTi, ~foTis sarkinigzo stacionaluri 

rentgeno-skaneri, saerTaSoriso standartebis Sesabamisad agebuli `sarfisa~ 

da `vales~ portalebi, sagamoZiebo samsaxuris Telavis sammarTvelos Senoba; 

 mimdinareobda portalebis: `karwaxis~, `sadaxlos~, `wiTeli xidisa~ 

`yazbegis~da ,,ninowmindis~ samSeneblo-sarekonstruqcio samuSaoebi da daiwyo 

sagamoZiebo samsaxuris Senobis samSeneblo samuSaoebi; 

 Sesrulebul iqna saxelmwifos saxeliT (an misi garantiiT) 

xelmowerili sakredito xelSekrulebebiT 2011 wels Sesasrulebebli yvela 

valdebuleba, amasTan, saerTaSoriso savaluto fondis programis 2011 wlis 

ivnisSi gamoqveynebuli mecxre momoxilvis Tanaxmad saqarTvelos saxelmwifo 

sagareo valis mdgradobis ZiriTadi koeficientebi aris dasaSvebi zRvrebis 

farglebSi. 

 dainerga valis marTvis da finansuri analizis kompiuteruli sistemis 

(DMFAS) ganaxlebuli versia, aRniSnuli sistemis meSveobiT ganxorcieldeba 

saxelmwifo valis aRricxva, angariSgeba da finansuri parametrebis 

gaangariSeba; 

 xeli moewera 49 sagranto, sasesxo, Tanxis gadacemis da sxva 

xelSekrulebas. am xelSekrulebebis farglebSi miRebulia saxsrebi 

sxvadasxva investiciuri proeqtebis gansaxorcieleblad da biujetis 

mxardasaWerad. SeTanxmebebi ZiriTadad xelmowerilia 2008 wlis briuselis 

donorTa konferenciaze miRebuli dapirebebis farglebSi. 
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 saerTaSoriso sareitingo saagentoebis Fich - is da  Standard&Poors - is 

Sefasebis Sedegad saqarTvelos suverenuli sakredito reitingi gaumjobesda 

da B+/Positive maCveneblidan Seicvala  BB+/Stable maCvenebelze. 

 saxazino samsaxuri gawevrianda msoflio bankTaSorisi finansuri 

telekomunikaciebis asociaciis (SWIFT) sistemaSi.  

 GPSS sistemaSi dainerga sagadaxdo da fasiani qaRaldebis (GSD) 

sistema, sadac saxazino samsaxuri CaerTo saxelmwifo fasiani qaRaldebis 

angariSsworebis sistemis monawilis statusiT. 

 grZeldeboda muSaoba saxelmwifo seqtorSi aRricxvis saerTaSoriso 

standartebis   (IPSAS)  danergvis mimarTulebiT, amasTan, modificirebuli 

sakaso meTodis danergvisaTvis SemuSavebul iqna buRaltruli aRricxvis da 

angariSgebis proeqtebi.  

 saxelmwifo xazinis eleqtronul momsaxurebaze gadasvlis gamo CairTo 

mwvane derefani, romlis gamoyenebiT SesaZlebelia  sabiujeto organizaciis 

mier xazinis sainformacio sistemaSi daregistrirebuli sagadaxdo 

dokumentis avtomaturi damuSaveba (xazinis operatoris Caurevlad) da 

realur droSi angariSsworeba. 

 momzadda `xazinis mTavari wignis~ koncefcia, romelic gulisxmobs 

TiToeuli sabiujeto organizaciis mTavari wignebis konsolidirebas  

 ganxorcielda 5  wliani saxelmwifo fasiani qaRaldebis emisiebi; 

Seiqmna Sida sakredito resursebis xarjze gacemuli sesxebis sainformacio 

sistema, sadac ganTavsda aRniSnul sesxebTan dakavSirebuli yvela monacemi. 

 

 

saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro 

 saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministrosaTvis 2011 

wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina -      

176 385.4 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 173 801.0 aTasi lari, 

rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebelze _ 97 922.6 aTasi lariT metia. 

aRniSnuli sxvaoba ganpirobebulia im garemoebiT, rom  2010 welTan 

SedarebiT 2011 wels turistuli potencialis gaumjobesebisa da saxelmwifo 

100%-iani wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmoebis kapitalis gazrdis 

mizniT gaTvaliswinebul iqna damatebiTi asignebebi. agreve, zemoaRniSnuli da 

sxva RonisZiebebis gansaxorcieleblad saqarTvelos prezidentisa da 

saqarTvelos mTavrobis gadawyvetilebiT saerTo saxelmwifoebrivi 

mniSvnelobis gadasaxdelebidan gamoyofil iqna Sesabamisi asignebebi. 
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2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministrosaTvis 

gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 39.9%, 

`arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 29.2%, `finansuri aqtivebis 

zrdis~  muxliT – 30.9%, xolo `valdebulebebis klebis~ moxliT _ 0.002%. 

 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 
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saangariSo periodSi saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis 

saministros mier saxelmwifo biujetiT dasaxuli prioritetebis farglebSi 

ganxorcielda Semdegi RonisZiebebi: 

ekonomikuri politika da misi ganxorcielebis koordinacia 

 

 Catarda 2010 wlis wliuri da 2011 wlis makroekonomikuri 

statistikuri monacemebis (mSp, samomxmareblo fasebis indeqsi) ekonomikuri 

analizi da momzadda Sesabamisi angariSebi; 

 monawileoba iqna miRebuli sxvadasxva saerTaSoriso organizaciebisa da 

analitikuri centrebis mier saqarTvelosaTvis 2010-2011 wlebSi reitingebis 

misaniWeblad informaciis momzadebis procesSi; 

 ganxorcielda ekonomikis sxvadasxva seqtorebis (m.S. mSenebloba, 

mrewveloba, transporti, kavSirgabmuloba da sxva) kvleva;   

 samSeneblo sferos Semdgomi liberalizaciis mizniT mimdinareobda 

Sesabamisi muSaoba sakanonmdeblo da kanonqvemdebare cvlilebebze;  

 saqarTvelos samSeneblo sferos msoflio standartebTan daaxloebis 

mizniT saministro gaxda didi britaneTis mSeneblobis industriis sabWos 

(CIC) afilirebuli wevri; SemuSavda saerTaSoriso samSeneblo kodis (IBC) 16 
Tavis qarTuli versia; Catarda samuSao Sexvedra (TAIEX) saqarTveloSi 

evrokodebis inicirebis Temaze;  

 mimdinareobda muSaoba `sivrciTi dagegmarebisa da samSeneblo kodeqsze~, 

romelic daaregulirebs sivrciT dagegmarebasTan, samSeneblo saqmianobasTan 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
1,28% 

მივლინებები 
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ოფისის ხარჯები 
8,41% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
5,34% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,02% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,11% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
3,02% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
77,48% 
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da maT ganxorcielebasTan dakavSirebul urTierTobebs. damuSavda aWaris 

avtonomiuri respublikis sivrciTi mowyobis sqemis gegmarebiTi davalebis 

proeqti; 

 SemuSavda da damtkicebul iqna urekisa da baxmaros turistul-

sarekreacio kompleqsis miwaTsargeblobis generaluri gegmebi da 

ganaSenianebis wesebi; ganxilulia da SeTanxmebulia  saproeqto dokumentacia 

82 obieqtze urekisa da borjom-bakurianis teritoriaze;  

 saangariSo periodSi saqarTvelos masStabiT gacemulia 7501 mSeneblobis 

nebarTva, xolo gansakuTrebuli mniSvnelobis obieqtebze - 91; mSenebloba 

dasrulda 1633 obieqtze (saerTo farTiT 801.4 aTasi m2).  

 

 

ucxouri investiciebis mozidva, turistuli infrastruqturisa da 

turizmis sferoSi momsaxurebis xarisxis amaRleba da sagareo vaWrobis 

ganviTareba 

 

saangariSo periodSi mimdinareobda muSaoba sxvadasxva qveynebTan savaWro 

reJimebisa da saerTaSoriso ekonomikuri urTierTobebis ganviTarebis kuTxiT, 

kerZod: 

 SemuSavda evropuli samezoblo politikis samoqmedo gegmis (ENP AP) 
ganxorcielebis 2011 wlis samoqmedo gegma da momzadda 2011 wlis wliuri 

angariSi;  

 momzadda „suam-is wevr saxelmwifoTa Soris Tavisufali savaWro zonis 

Seqmnis Sesaxeb SeTanxmebis debulebaTa SesrulebisaTvis xelSemkvrel mxareTa 

moqmedebis makoordinirebeli samuSao organos Seqmnisa da misi saqmianobis 

wesis Sesaxeb~ oqmis proeqti da ganxilul iqna suam-is wevr qveynebTan.  

aseve momzadda "suam-is wevr qveynebs Soris saqonlis warmoSobis qveynis 

gansazRvris wesis Sesaxeb” oqmis proeqti da mimdinareobda misi SeTanxmeba 

suamis wevr qveynebTan; 

 xeli moewera: saqarTvelosa da somxeTs Soris standartizaciis, 

metrologiisa da Sesabamisobis Sefasebis sferoSi TanamSromlobis Sesaxeb 

SeTanxmebas; saqarTvelosa da quveiTis mTavrobebs Soris vaWrobis Sesaxeb 

SeTanxmebas. 

 xelmosawerad momzadda: saqarTvelosa da azerbaijanis mTavrobebs Soris 

standartizaciis, metrologiisa da Sesabamisobis Sefasebis sferoSi 

TanamSromlobis Sesaxeb SeTanxmebis proeqti; saqarTvelosa da avRaneTis 

mTavrobebs Soris savaWro ekonomikuri TanamSromlobis Sesaxeb proeqti; 

saqarTvelosa da bahreinis mTavrobebs Soris ekonomikuri, savaWro da 
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teqnikuri TanamSromlobis Sesaxeb memorandumis proeqti; saqarTvelosa da 

indonezias Soris ekonomikuri da teqnikuri TanamSromlobis Sesaxeb 

SeTanxmebis proeqti.  

 sistematurad mimdinareobda eqsportiorebisa da importiorebis 

konsultireba sagareo vaWrobasTan dakavSirebul sxvadasxva sakiTxebze 

(preferenciul reJimebze - GSP, GSP+, satarifo da arasatarifo barierebze 
da a.S.); 

 momzadda 2010  wlis da 2011 wlis ianvar-seqtembris sagareo savaWro 

brunvis analizi; ganaxlda saeqsporto da saimporto kontrols 

daqvemdebarebuli ormagi daniSnulebis produqciis nusxa; 

 procedurebs gadioda: 32 qveyanasTan investiciebis waxalisebisa da 

urTierTdacvis Sesaxeb SeTanxmebis proeqtebi, 26 qveyanasTan savaWro da 

ekonomikuri xasiaTis SeTanxmebis proeqtebi, 4 qveyanasTan inteleqtualuri 

sakuTrebis  uflebebis dacvis Sesaxeb SeTanxmebis proeqtebi, 9 qveyanasTan 

geografiuli aRniSvnebis aRiarebisa da urTierTdacvis Sesaxeb SeTanxmebis 

proeqtebi, 7 qveyanasTan standartizaciis Sesaxeb SeTanxmebis proeqtebi, 20 

qveyanasTan turizmis sferoSi TanamSromlobis Sesaxeb SeTanxmebis proeqtebi, 

3 qveyanasTan Tavisufali vaWrobis Sesaxeb SeTanxmebis proeqtebi; 

 saangariSo periodSi gacemulia sul saqonlis preferenciuli da 

arapreferenciuli warmoSobis 6451 sertifikati; 

 saqaTvelos ekonomikaSi ucxouri investiciebis mozidvis mizniT 

mimdinareobda aqtiuri TanamSromloba donor organizaciebTan GIZ da USAID-
Tan, romlebmac moamzades ramodenime seqtoruli kvleva (samkervalo biznesisa 

da xe-tyis gadamuSavebasTan mibmuli samSeneblo da sayofacxovrebo nivTebis 

warmoebis biznesi); momzadda sainvesticio proeqtis saxiT masala 

saqarTveloSi xe-tyis gadamuSavebaze da saqarTveloSi samkervalo seqtoris 

sainvesticio proeqti prezentaciis, broSurisa da trifletis saxiT 

(inglisur da Turqul enebze); 

 saqarTveloSi Catarda me-6 evraziis saxmeleTo satransporto 

konferencia, romelzec stumrebs miewoda informacia saqarTvelos 

sainvesticio potencialis Sesaxeb; organizeba gaewia biznes forums da B2B 
Sexvedrebs CexeTis sagareo saqmeTa ministrsa da CexeTis delegaciasTan;  

 Camoyalibda msoflios sainvesticio garemos monitoringis sistema, 

romlis mixedviTac xdeba msoflioSi investiciebis moZraobis 

yovelkvartaluri monitoringi; 

 SemuSavda investorTa da dainteresebul pirTa urTierTobis marTvis 

sistema (CRM - Customer Relationship Management), sadac yoveldRiurad xdeba 

investiciebiT dainteresebuli pirebis aRricxva; momzadda da daibeWda 

saprivatizacio obieqtebis broSura; 
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 germanuli saerTaSoriso TanamSromlobis organizaciis (GIZ) 
mxardaWeriT momzadda iuridiuli gzamkvlevi investorebisaTvis (Investor’s 
Handbook);  

 Seiqmna veb-gverdebi www.exports.ge da www.tradewithgeorgia.com. 
registrirebuli produqtebis raodenobam onlain savaWro portalze 500-s 

miaRwia;  

 momzadda da daibeWda araalkoholuri sasmelebis katalogi; gamoica 

saqarTveloSi Rvinis pirveli gzamkvlevi;  

 urumCis evrazia-CineTis eqspoze warsdga 8 qarTuli sasmelis 

mwarmoebeli kompania; hongkongis saerTaSoriso Rvinis konkursze gaigzavna 

sasmelebi 32 nominaciaSi monawileobis misaRebad; hongkongis saerTaSoriso 

Rvinis konkursze gagzavnili 37 saxeobidan qarTulma sasmelebma daimsaxures 

17 medali (2 oqro, 1 vercxli, 13 brinjao da rac mTavaria 1 granpri); 

 saqarTvelom umaspinZla biznes delegacias fineTidan (FINPRO), romlis 

SemadgenlobaSi iyvnen, saqarTveloSi klinikis gaxsniT dainteresebuli, 

jandacvis sferoSi moRvawe fineli biznesmenebi; gaimarTa saqarTvelo-

poloneTis biznes forumi, romlis mizani iyo qarTul da polonur kompaniebs 

Soris informaciis gacvla da biznes kontaqtebis damyareba; 

 sxvadasxava qveynebidan Camoyvanil iqna 30 potenciuri investori, moewyo 
maTi viziti anakliaSi da maTTvis sainvesticio proeqtebis gacnoba adgilze;  

 espaneTSi, q.valensiaSi, ganxorcielda anakliis Tavisufali turistuli 

zonis proeqtis ganxilva, ganxorcielda Sexvedra kompania “Indetex”-is 
warmomadgenlebTan da miwodebuli iqna informacia saqarTvelos sainvesticio 

potencialis da arsebul xelsayrel biznes garemoze; SemuSavda anakliis, 

qobuleTis, mestiis da wyaltubos sainvesticio proeqtebi da moxda maTi 

gavrceleba saelCoebSi, saerTaSoriso oganizaciebsa da kerZo kompaniebSi;  

 monawileoba iqna miRebuli: teqstilis saerTaSoriso gamofenaSi; uZravi 

qonebis saerTaSoriso gamofenaSi “Real Vienna 2011”(avstria, vena); uZravi 

qonebis saerTaSoriso developeruli kompaniebis gamofenaSi q.singapurSi; 

uZravi qonebis gamofenaSi MIPIM (safrangeTi, kani); q.stambulSi gamarTul 

qalTa konferenciaze - Invest For the Future; dubaiSi uZravi qonebis 

saerTaSoriso gamofenaSi `CITYSCAPE GLOBAL 2011”, sadac warmodgenili iyo 

saqarTveloSi arsebuli sainvesticio da uZravi qonebis proeqtebi; tailandSi 

gamarTul aziisa da wynari okeanis qveynebis gaeros ekonomikuri da 

socialuri komisiis sxdomaSi Temaze “pirdapiri ucxouri investiciebi 

ganviTarebad  qveynebSi”; kviprosSi, q.niqoziaSi gamarTul biznes forumSi;  

 saqarTvelos damoukideblobis dResTan dakavSirebiT q.kievSi gaimarTa 

biznes forumi, sadac ganxilul iqna sxvadasxva seqtoris sainvesticio 

proeqtebi, xolo q.deliSi - miReba, sadac gamofenili iyo qarTuli 

http://www.exports.ge/
http://www.tradewithgeorgia.com/


232 
 

produqcia da gavrcelda informacia saqarTvelos saeqsporto da 

sainvesticio potencialTan dakavSirebiT; 

 q.venaSi da q.erevanSi gaimarTa biznes forumebi, sadac sainvesticio 

saagentom potenciur investorebs gaacno saqarTvelos sainvesticio klimati 

da saqarTveloSi ganxorcielebuli reformebi;  

 saqarTvelos estumra ukrainuli telekompania `Inter~-is gadamRebi 

jgufi, romelmac moamzada 18 siuJeti saqarTvelos sainvesticio da 

turistuli potencialis, qveynis kulturis, tradiciebisa da inovaciebis 

Sesaxeb; 

 Catarda mcire da saSualo biznesis dajildoeba, agreTve moewyo 

erovnuli biznes-dajildoeba `merkuri 2011”-i, romlis mizani iyo qarTuli 

biznesis warmoCena, waxaliseba da popularizacia. 

 saqarTveloSi turistebis mozidvis mizniT msoflios sxvadasxva 

qveyanaSi ucxoeli Jurnalistebisa da turistuli kompaniebis 

warmomadgenlebisaTvis moewyo 20 pres da 19 gacnobiTi turebi; 

  Seiqmna turistuli resursebis sivrciTi marTvis sistema 

(interaqtiuli ruka) turizmis sainformacio centrebisaTvis, sadac 

gaerTianebulia yvela tipis turistuli informacia; gaixsna sainformacio 

centrebi Tbilisisa da baTumis saerTaSoriso aeroportebSi, quTaisSi, 

mcxeTasa da gorSi;  

 turistulad mimzidvel ZiriTad qalaqebSi ganxorcielda sareklamo 

sainformacio turistuli rukebis damzadeba-montaJis proeqti;  

 Seiqmna MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) turizmis 

katalogi, romelic orientirebulia saqarTvelos, rogorc MICE turizmis 

daniSnulebis adgilis reklamirebaze;  

 SemuSavda Tbilisis safexmavlo turebi Semdegi marSrutiT: uZvelesi 

Zeglebi, Tbilisuri aivnebi, ekleqtizmi, evropuli arqiteqtura, fasaduri 

skulptura, Tbilisi bavSvebisTvis, Tanamedrove  arqiteqtura, 

multikulturuli Tbilisi, Tbilisuri sadarbazoebi da  aRniSnuli 

marSrutebis Sesaxeb gamoicema broSura; 

 saqarTvelos samTo saTxilamuro kurortebis miznobriv bazrebze 

reklamirebis mizniT, organizeba gaukeTda samuSao Sexvedrebs poloneTSi, 

ukrainaSi, yazaxeTSi, azerbaijanSi, latviasa da belarusSi, sadac 

adgilobrivi turizmis industriis warmomadgenlebisaTvis da media 

saSualebebisaTvis gakeTda saqarTvelos samTo–saTxilamuro kurortebis 

prezentaciebi. 

 Seiqmna axali sareklamo broSura da sareklamo rgoli `Georgia-your ski 

destination”, sadac Tavmoyrilia informacia qveynis samTo-saTxilamuro 

kurortebis turistuli potencialis Sesaxeb; sareklamo rgoli gaSuqda 
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azerbaijanis, yazaxeTisa da iranis wamyvan telearxebze. amasTan, saqarTvelos 

samTo kurortebis reklamireba, gare reklamis (quCis bilbordebi) 

saSualebiT moxda poloneTSi, latviasa da ukrainaSi. 

 saerTaSoriso bazarze zafxulis sezonis popularizaciis mizniT 

saqarTvelos sareklamo klipi „zafxuli saqarTveloSi“ ganTavsda 5 qveyanaSi 

(irani, yazaxeTi, azerbaijani, somxeTi, belarusi) da aseve Suqdeboda 

saerTaSoriso mauwyebel CNN-ze; gaimarTa zafxulis turistuli sezonis 

gaxsnis RonisZieba - ,,Semoiare saqarTvelo”, romlis farglebSic moewyo 

saqarTvelos turistuli potencialis amsaxveli foto-gamofena, agreTve 

RonisZiebis farglebSi moewyo msoflioSi cnobili satelevizio arxis ,,Travel 
Channel”-is mier qarTuli Rvinis Sesaxeb gadaRebuli filmis `That Crazy 
French Woman in Georgia”-s prezentacia; 

 momzadda sareklamo klipi „aRmoaCine Seni qveyana Tavidan“, romelic 

asaxavs saqarTvelos turistul adgilebsa da RirsSesaniSnaobebs, aseve 

saTavgadasavlo turizmis SesaZleblobebs. agreTve, dasrulda muSaoba 

gadacemaze „aRmoaCine saqarTvelo“, romelic wlis bolomde yovel SabaT-

kviras gadaicemoda rogorc saqarTvelos, aseve somxeTisa da litvis 

satelevizio arxebiT; 

 kaxeTis regionis turistuli ganviTarebis proeqtis farglebSi 

SemuSavda kaxeTis regionis ganviTarebis strategia, ganxorcielda 

turistuli infrastruqturis mowyoba, Catarda Rvinis festivali; agreTve, 

Rvinis turizmisa da gastronomiuli turizmis popularizaciis mizniT 

q.mcxeTaSi aRiniSna qarTuli Rvinisa da qarTuli kulinariis dRe.  

 saqarTvelo saprezentacio stendiT warmodgenili iyo Semdeg 

saerTaSoriso turistul gamofenebSi: VACANTIREURS (utrexti), FITUR 
(madridi), BALTOUR (riga), IMTM (Tel-avivi), ITB (berlini), HT&TIE 
(Teirani), TOUREST (talini), UITT (kievi), CRUISS, SHIPPING MIAMI (maiami), GTF 
(Tbilisi), KITF (alma-ata), ATM (dubai), TTW (varSava), JATA (tokio), ASTANA  
LEISURE (astana), WTM  da EIBT (londoni); 

 CineTSi, q.urumCiSi gaimarTa saqarTvelos, rogorc turistuli qveynis 

prezentacia; saqarTvelos dReebis turne-proeqti „saqarTvelo modis SenTan“ 

gaimarTa 5 qveyanaSi (azerbaijani, somxeTi, poloneTi, ukraina, latvia) da 

aRniSnuli qveynebis dedaqalaqebSi moewyo saqarTvelos turistuli 

potencialis amsaxveli foto  da xelnakeTi suvenirebis gamofenebi, qarTuli 

Rvinis, yvelisa da tkbileulis degustacia, qarTuli folkloris koncerti. 

mestiaSi gaimarTa musikis festivali „svanseti“;  

 q. klaipedaSi kalaTburTis Cempionatis mimdinareobisas qalaqis mTavar 

moedanze ganTavsebuli iqna sainformacio centri, romelic avrcelebda 
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sareklamo masalas da dainteresebul pirebs awvdida amomwurav informacias 

saqarTvelos RirsSesaniSnaobebis Sesaxeb; 

 q. berlinSi,  ITB-is farglebSi gaimarTa msoflio turizmis 

organizaciis (WTO) abreSumis gzis turizmis ministrebis samiti, sadac 

ganisazRvra abreSumis gzis turistuli proeqtis 2011 wlis samoqmedo gegma; 

 saqarTveloSi gaimarTa suam-is turizmis sakiTxebze momuSave jgufis 

Sexvedra, sadac monawileoba miiRes Sesabamisi qveynebis turizmis 

administraciebis xelmZRvanelebma; 

 q.stambulSi gaimarTa konferencia TurqeTisa da centraluri aziis 

sastumroebis investiciebis Sesaxeb, sadac warmodgenili iyo saqarTvelos 

turizmis erovnuli saagento. RonisZiebis farglebSi Sedga Sexvedrebi da 

gaimarTa konsultaciebi potenciur investorebTan, romlebic ZiriTadad 

dainteresdnen qobuleTisa da anakliis Tavisufali turistuli zonebiT. 

 

 standartizaciisa da metrologiis sferos ganviTarebis mizniT 

saqarTvelos standartebis, teqnikuri reglamentebis da metrologiis 

erovnulma saagentom, rogorc CIB  (Comprehensive Institutional Building) 
programis erT-erTma beneficiarma moamzada saagentoSi arsebuli mdgomareobis 

analizi Gap Assessment da institucionaluri reformirebis gegma IRP 
(Institutional Reform Plan);  

 saqarTvelos standartebis, teqnikuri reglamentebis da metrologiis 

erovnuli saagentos mier xorcieldeboda etalonuri bazis SenaxvisaTvis 

aucilebeli samuSaoebi; 

 monawileoba iqna miiRebuli: atomuri energiis saerTaSoriso saagentos 

mier Catarebul safosto monitoringSi; germaniis q. braunSveigSi COOMET-is 
farglebSi Catarebul seminarSi, sadac ganxiluli iqna mosamzadebeli 

RonisZiebebi wriuli Sedarebis (Cs-137 wyarosaTvis) Casatareblad; 

 momzadda da mso-s samdivnoSi gaigzavna 18 notifikacia vaWrobaSi 

teqnikuri barierebis Sesaxeb SemuSavebul da gamoqveynebul teqnikur 

reglamentebze; 

 EC TACIS-is proeqtis farglebSi saqarTvelos standartebis, teqnikuri 

reglamentebis da metrologiis erovnuli saagentos warmomadgenlebi vizitiT 

imyofebodnen CexeTSi xarisxis erovnuli infrastruqturis adgilze 

gacnobisa da gamocdilebis gaziarebis mizniT. Catarda speqtrometriis 

sferoSi etalonis ormxrivi Sedareba. agreTve saqarTvelos standartebis, 

teqnikuri reglamentebis da metrologiis erovnul saagentoSi Catarda 

seminarebis cikli „sakanonmdeblo metrologiis sakiTxebze” da seminarebi 

gazomvebis sxvadasxva mimarTulebis specifiur sakiTxebze (temperatura, 
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geometriuli gazomvebi, fiz-qimiuri gazomvebi), sadac monawileoba miiRes 

saagentos regionaluri centrebis warmomadgenlebmac; 

 evrokavSiris teqnikuri daxmarebis proeqtis farglebSi gaxsnili fiz-

qimiuri gazomvebisa da standartuli nimuSebis laboratoriisaTvis Catarda 

treiningis II etapi aRWurvilobis samuSao meTodikebis aTvisebis mizniT;  

 saagentos maionizebeli metrologiis ganyofilebaSi vizitiT imyofeboda 

amerikuli delegacia, romelic miznad isaxavda radiaciul sferoSi 

TanamSromlobis dawyebasTan dakavSirebiT proeqtis momzadebas;  mimdinareobda 

mosamzadebeli samuSaoebi geometriuli gazomvebis etalonuri ganyofilebis 

ganaxlebisaTvis; 

 saangariSo periodSi registrirebulia dakanonebuli gazomvis 

saSualebis 38 tipi; standartebis reestrSi gatarebulia: mewarme subieqtis  

standarti – 309 erTeuli, mewarme subieqtis  standartis cvlileba – 123 

erTeuli, saqarTvelos standartad miRebuli saerTaSoriso standarti – 48 

erTeuli, saqarTvelos standartad miRebuli ucxo qveynis standarti – 3 

erTeuli, standartizaciis sxva normatiuli dokumentebi – 12 erTeuli; 

 dakalibreba/damowmebis momsaxureba gaewia sxvadasxva dainteresebul 

pirebs, maT Soris: azerbaijanis respublikidan – 24 xelsawyo, saqarTvelodan 

_ 31 xelsawyo; 

 Catarda 49 benzogasamarTi sadguris, 69 sawvavis marigebeli svetis, 57 

avto gazgasamarTi sadguris, 155 bunebrivi gazis marigebeli da aRricxvis 

svetis damowmeba;  gaewia metrologiuri momsaxureba - damowmeba/dakalibreba 

14663 gazomvis saSualebas; 

 saqarTveloSi xarisxis infrastruqturis ganviTarebisa da misi 

saerTaSoriso standartebTan harmonizaciis mizniT ssip - akreditaciis 

erTiani erovnuli organo-akreditaciis centri monawileobda sxvadasxva 

komitetebis muSaobaSi da proeqtSi;  

  akreditaciis centrma miiRo EA-s (European Cooperation for Accreditation) 

asocirebuli wevrobis statusi da masTan gaformebuli xelSekrulebis 

Sesabamisad TanamSromlebma monawileoba miiRes EA-s mier organizebul 

sertifikaciis, inspeqtirebis da laboratoriebis teqnikuri komitetebis da 

aseve EA-is yovelwliuri generaluri asambleis muSaobaSi;  

 evropis CIB (Comprehensive Institution Building) programis farglebSi 

SemuSavda ,,akreditaciis institucionaluri reformirebis gegma” (IRP – 
Institutional Reform Plan), romelic SemdgomSi evrokavSiris mier organizebul 

samuSao Sexvedraze - ,,Presentation of CIB Gap Assessments and Institutional Reform 
Plans” evropeli da sxva administraciuli organoebis warmomadgenlebTan 

erTad detalurad iqna ganxiluli da miRebuli, rogorc  akreditaciis 

ganviTarebis samoqmedo gegma;  
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 Catarda akreditaciis Semfaseblebisa da akreditaciis samuSaoebSi 

CarTuli mowveuli teqnikuri eqspertebis treiningebi sxvadasxva 

saerTaSoriso standartebis Sesabamisad;  

 saangariSo periodSi akreditaciis erTiani erovnuli organos mier 

akreditaciis sistemis moTxovnaTa Sesabamisad akreditirebuli iqna 55 

Sesabamisobis Semfasebeli organo, maT Soris: 34 testirebis laboratoria, 

10 damamowmebeli laboratoria, 1 momsaxurebis sertifikaciis organo, 7 
avtosatransprorto saSualebebis gzisTvis vargisobaze testirebis centri 

da 3 produqciis sertifikaciis organo. kanonmdeblobis Sesabamisad 

ganxorcielda 80 akreditirebuli piris gegmuri kontroli, saidanac 55 

testirebis laboratoriaa, 11 avtosatransprorto saSualebebis gzisTvis 

vargisobaze testirebis centri, 1 damamowmebeli laboratoria, 3 

dakalibrebis laboratoria, 9 produqciis sertifikaciis organo da 1 

produqciis sertifikaciis organo. agreTve Cautarda aragegmiuri kontroli 

5 testirebis laboratorisa da 1 produqciis sertifikaciis organos. 

 

 

 

 

saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli qonebis privatizeba 

 

 saangariSo periodSi mimdinareobda muSaoba saxelmwifo sakuTrebaSi 

arsebuli garkveuli obieqtebis sainvesticio proeqtebad SefuTvis 

sakiTxebze; 

 qveynis ekonomikaSi kerZo seqtoris gaZlierebis mizniT saministros 

mier auqcionis formiT privatizebul iqna 1494 obieqti, maT Soris: 

sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi - 1270, arasasoflo-sameurneo 

daniSnulebis miwis nakveTi - 97, Senoba-nageboba - 87, sawarmo - 31, moZravi 

nivTi - 9; 

 saxelmwifos mflobelobaSi arsebuli sawarmoebis optimizaciisa da 

maTi rentabelobis amaRlebis mizniT mimdinareobda sawarmoebis Serwymisa da 

likvidaciis prosecebi, aseve gakotrebis RonisZiebebi. ris Sedegadac 

ganxorcielda 29 sawarmos Serwyma da Serwymis Sedegad miRebuli iqna - 13, 

likvidaciis procesi dasrulda 12 sawarmoSi, xolo gakotrebis procesi - 6 

sawarmoSi. agreTve, dafuZnda 7 sawarmo da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

erTeulebs gadaeca 38 sawarmo.   
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saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministro  

 

 saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis 

saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma 

dazustebulma asignebebma Seadgina 854 484.8 aTasi lari, xolo faqtiurma 

dafinansebam         _ 834 568.5 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebels  117,864.0 aTasi lariT aRemateba. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis 

saministrosaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam 

Seadgina 29.7%, `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 65.4%, `finansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 3.3%, xolo `valdebulebebis klebis~ muxliT – 

1.6%. 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 
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saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros 

mier dasaxuli prioritetebis mixedviT saxelmwifo biujetiT dasaxuli 

prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi RonisZiebebi: 

 
saqarTvelos saavtomobilo gzebis infrastruqturis ganviTareba 

 

 saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis ,,gzebis 

perioduli SekeTeba da reabilitacia” RonisZiebebis farglebSi: 

 dasrulda sareabilitacio samuSaoebi 2010 wlidan 2011 wels 

gardamaval obieqtebis ZiriTad nawilze; 
 2011 wlis gegmiT gaTvaliswinebul axal obieqtebze gaformda 

xelSekrulebebi da samuSaoebis ZiriTadi nawili dasrulda; 
 mimdinareobda asfaltbetonis da cementobetonis axali safaris 

mowyoba, xidebis, gvirabebis da sxva xelovnuri nagebobebis mSenebloba-

reabilitacia; 
 dasrulda stiqiis Sedegebis salikvidacio da prevenciis mizniT 2011 

wels Casatarebeli samuSaoebis nawili, darCenil nawilze mimdinareobs 

Sesabamisi samuSaoebi.  

 saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis ,,gzebis 

mimdinare SekeTeba da Senaxva zamTris periodSi” RonisZiebis farglebSi 

mimdinareobda 2011 wlis gegmiT gaTvaliswinebuli mimdinare SekeTebis samuSaoebi, 
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saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebze miwis 

vakisis, gzis savali nawilis, wyalgamtari nagebobebis da sadrenaJo sistemebis, 
moZraobis regulirebis teqnikuri saSualebebis  gzis keTilmowyobis da zamTris 

movla-Senaxvis samuSaoebi. 

 Tbilisis Semosasvleli saavtomobilo gzis 15-21 km monakveTis 

mSenebloba-rekonstruqciis farglebSi mimdinareobda miwis vakisis, wyalgamtari 

milebisa da sagzao samosis mowyobis samuSaoebi, 3.5km-ze moewyo asfaltobetonis 

safari, dasrulebulda wyalgamtari milebis samuSaoebis umetesi nawili;  

 mdinareTa napirsamagri samuSaoebis farglebSi samuSaoebis ZiriTad 

nawilze momzadda saproeqto dokumentacia, dasrulda 2011 wels Casatarebeli 

samuSaoebis nawili, agreTve mimdinareobda satendero procedurebi. 

 samcxe-javaxeTis gzis reabilitaciis proeqti - fondi aTaswleulis 

gamowveva saqarTvelos farglebSi: 

 TeleTi-farcxisis monakveTze kumisis SemovliT gzaze arsebuli 
xarvezis gamosworebis mizniT dasrulda miwis da asfaltis damatebiTi 

samuSaoebi, kulvertebis, drenaJebis da mdinare asureTis xevze wyalgamtari 

milis samSeneblo samuSaoebi, gzis samoZrao zolebis ganmsazRvreli xazebis 

mowyoba da sagzao niSnebis damontaJeba;  

 farcxisis - 80 kilometrze dasrulda kulvertebis, drenaJebis da 

wyalgamtari milebis samSeneblo samuSaoebi, 1.3, 1.4 da 1.5 xidebis 

mSenebloba, gzis samoZrao zolebis ganmsazRvreli xazebis mowyoba da 

sagzao niSnebis damontaJeba;  

 walka - nardevanis monakveTze dasrulda 2.2 xidis mSenebloba, 

kulvertebis, drenaJebis da wyalgamtari milebis samSeneblo samuSaoebi, mza 

U-tipis arxebis montaJi, gzis samoZrao zolebis ganmsazRvreli xazebis 

mowyoba da sagzao niSnebis damontaJeba;  

 nardevani - saTxes monakveTze dasrulda kulvertebis, drenaJebis da 

wyalgamtari milebis mSenebloba, foladis damcavi zRudarebis mowyoba, 
gzis samoZrao zolebis ganmsazRvreli xazebis mowyoba da sagzao niSnebis 

damontaJeba;  

 saTxe-ninowminda-somxeTis sazRvari - axalqalaqi - suldas monakveTze 

dasrulda kulvertebis, drenaJebis da wyalgamtari milebis samSeneblo 

samuSaoebi, arsebul gzis monakveTze xidebis mSenebloba, foladis damcavi 

zRudarebis mowyoba, gzis samoZrao zolebis ganmsazRvreli xazebis mowyoba 

da sagzao niSnebis damontaJeba; 

 sulda - TurqeTis sazRvris monakveTze dasrulda axalqalaqis 

SemovliT gzaze arsebuli xidis mSenebloba, foladis damcavi zRudarebis 
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mowyoba, gzis samoZrao zolebis ganmsazRvreli xazebis mowyoba da sagzao 

niSnebis damontaJeba; 

 xerTvisi-varZiis monakveTze dasrulda 3.7 xidis mSenebloba, foladis 

damcavi zRudarebis mowyoba, qvaTacvenis 300 metrian monakveTze gabionebis 

mSenebloba. moewyo asfaltis safari, gzis samoZrao zolebis ganmsazRvreli 

xazebi. damontaJda sagzao niSnebi.  

 Tbilisi-senaki-leseliZis saavtomobilo gzis 143-e km arsebuli 
rikoTis saavtomobilo sauReltexilo gvirabis da asaqcevi gzis sareabilitacio 

samuSaoebis (msoflio bankis dafinansebiT) farglebSi: 

  dasrulda gvirabis ZiriTadi mokeTebis samuSaoebi, damcavi 

geoteqstilisa da hidrosaizolacio membranis mowyoba, mokeTebis 

armirebasa da betonirebis, aseve saventilacio da xanZarsawinaaRmdego 

sistemebisaTvis gvirabis Sekiduli Weris rkina-betoniT mowyobis 

samuSaoebi, gvirabis el-meqanikuri sistemebiT aRWurvis ZiriTadi samuSaoebi 

(ganaTeba, ventilacia); 

 gvirabSi da gvirabis misasvlelebTan moewyo asfaltobetonis safari, 

saxanZro, gadaudebeli Setyobinebis xmovani samauwyeblo video marTvis da 

monitoringis sistemebi;  

 mimdinareobda trotuarebis mowyobis samuSaoebi. 

 Tbilisi-senaki-leseliZis saavtomobilo gzis igoeTi-sveneTis km55-

80 monakveTis rekonstruqcia-modernizaciis samuSaoebis (msoflio bankis 

dafinansebiT) farglebSi: 

 dasrulda mTavar gzaze betonis safaris mowyobis samuSaoebi; 
 Sesrulda satransporto kvanZebisa da adgilobrivi gzebisaTvis miwis 

vakisis, kvanZebsa da adgilobriv gzebze wyalgamtari milebis mowyobis 

samuSaoebi; 

 moewyo gabionis kedlebi, gamyof zolze betonis niu jersis barierebi, 

liTonis mrudxazovani Zelebi da betonis kiuvetebi; 

 Tbilisi-senaki-leseliZis saavtomobilo gzis igoeTi-sveneTis km55-

km80 monakveTze  igoeTis gzagamtarisa da md. lexuras xidebis mSeneblobis 

samuSaoebis (msoflio bankis dafinansebiT) farglebSi dasrulda igoeTis 

gzagamtarisa da lexuras xidebze samSeneblo samuSaoebi: kerZod, moewyo 

gamaerTianebeli betonis filebi, xidebze moajirebi da usafrTxoebis barierebi, 

Sesrulda hidrosaizolacio, lexuras xidis ganapira burjebTan miwis ukuCayris 

samuSaoebi,   

 Tbilisi-senaki-leseliZis s/gzis km80-km95 sveneTi-ruisis (sveneTi-

md. liaxvis) km80-km84,75  monakveTis modernizacia-mSeneblobis samuSaoebis 
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(msoflio bankis dafinansebiT) farglebSi dasrulda samSeneblo samuSaoebi, gzis 

orive mimarTuleba eqspluataciaSia. 

 Tbilisi-senaki-leseliZis s/gzis km80-km95 sveneTi-ruisis (md. 

liaxvze xidis) km84.75-km86.2 monakveTis mSeneblobis samuSaoebis (msoflio bankis 

dafinansebiT) farglebSi dasrulda xidi-estakadis Sualedi burjebis kolonebis 

da rigelebis mowyobis samuSaoebi, monoliTuri uWri koWuri sistemis malis 

naSenis armirebisa da betonirebis samuSaoebi. 

 Tbilisi-senaki-leseliZis s/gzis km80-km95 sveneTi-ruisis (md. 

liaxvi-ruisi) km86,2-km94,531 monakveTis mSeneblobis samuSaoebis (msoflio bankis 

dafinansebiT) farglebSi: 
  dasrulda magistralze betonis safarisa da betonis niu jersis 

tipis barierebis mowyobis, gvirabis ZiriTadi mokeTebisaTvis betonirebis 

samuSaoebi, ZiriTadi el-meqanikuri sistemebis mowyobis samuSaoebi; 

 gvirabSi moewyo ganaTebis da saventilacio sistemebi;  

 mimdinareobda saxanZro, gadaudebeli Setyobinebis xmovani 
samauwyeblo video marTvis da monitoringis sistemebis samontaJo 

samuSaoebi. 

 Tbilisi-senaki-leseliZis s/gzis km95-km143 ruisi-rikoTis 

monakveTis mSeneblobis samuSaoebis (msoflio bankis dafinansebiT) farglebSi:  

 dasrulda I lotis (ruisi-gomi km95-km114) detaluri proeqtireba; 

 mimdinareobda II lotis (gomi-rikoTis gvirabi km114-km143) detaluri 

proeqtireba, romelic dasruldeba 2012 wels. 

 Sidasaxelmwifoebrivi da adgilobrivi gzebis proeqtis (msoflio 

bankis dafinansebiT) farglebSi dasrulda sareabilitacio samuSaoebi 2010 wlidan 

2011 wels gardamaval obieqtebis 85%-ze. 2011 wels reabilitacia Cautarda 141.1 km 

gzas, maT Soris Sidasaxelmwifoebrivi  - 117.3km, adgilobrivi - 23.8km. 

 vaziani-gombori-Telavis gzis proeqtis (msoflio bankis 

dafinansebiT) farglebSi: 

 dasrulda km1-km27 monakveTze samSeneblo-sareabilitacio samuSaoebi; 

 km27-km54+375 monakveTze mimdinareobda gzis keTilmowyobis 
avtopavilionebisa da avtomanqanebis gasaCerebeli moednebis da dasaxlebul 

punqtebSi - ezoSi Sesasvlelebisa da mierTebebis mowyobis samuSaoebi, 

betonis kiuvetebis, gzis kuTvnilebebisa da Semofargvlis liTonis 

mrudxazovani Zelebis, betonis specprofilis parapetebis da sagzao niSnebis 

mowyobis samuSaoebi. 
 sofel gomborSi Zelyirebis saSualebiT mimdinareobda gzis ferdis 

gamagrebiTi samuSaoebi; 
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 Coloqi-sarfis gzis axali mimarTulebis (q. qobuleTisa da q. baTumis 

SemovliTi gzebis) (ADB) farglebSi:  

 Sesrulda miwis vakisis mowyobis, yrilis sust adgilebis 

gasamagreblad gruntocementis ximinjebis mowyobis samuSaoebi, aseve 

xidebis burjebisaTvis  rkina-betonis ximinjebis mowyobis, wyalgamtari 

milebis samSeneblo  samuSaoebi; 

 dasrulda qobuleTis SemovliTi gzis loti II-s samuSaoebisaTvis 

detaluri proeqtireba. 
 daiwyo xidebisaTvis winaswardamzadebuli koWebis damzadebis 

samuSaoebi; 

 aRmosavleT-dasavleTis avtomagistralis zestafoni-quTaisi-

samtrediis monakveTis mSenebloba-rekonstruqcia (JICA) proeqtis farglebSi: 

 dasrulda saavtomobilo gzis quTaisi-samtrediis detaluri 

proeqtireba; 

 mimdinareobda quTaisis SemovliTi gzis mSeneblobaze (naxSirRele-

ukaneTi km0+000 – 17+300) mosamzadebeli da samobilizacio samuSaoebi, 

kerZod: trasis aRdgena-damagreba, dakvalva, samSeneblo masalebis, manqana-

meqanizmebisa da mowyobilobebis obieqtze gadaadgileba, zestafoni-

quTaisis monakveTis detaluri proeqtireba. 

 

 

 
 

regionuli infrastruqturis ganviTareba 

 

 municipaluri momsaxurebis ganviTarebis proeqtis (MSDP) da 

municipaluri momsaxureobis ganviTarebis proeqtis II fazis (MSDP 2) (aziis 

ganviTarebis banki)  farglebSi:  

 dasrulda q. foTSi WavWavaZis quCis (sigrZe  3.5 km) da zugdidi-jvari-

mestia-lasdilis gzis 126 - 128 km monakveTis reabilitacia (sigrZe 4.7   km);    

 mimdinareobda zugdidi-jvari-mestia-lasdilis gzis 58 - 74 km 

monakveTis reabilitacia (sigrZe  9.9  km), zugdidi-jvari-mestia-lasdilis 

gzis 36 - 54 km monakveTis reabilitacia (sigrZe   6.7 km),   zugdidi-jvari-

mestia-lasdilis gzis 78-e km-ze gvirabis mSenebloba (sigrZe  0.2  km);    

 dasrulda daba agaraSi stalinis, ninowmindis, rusTavelis, 

SavguliZis da wereTlis quCebis (sigrZe 2.5   km),   q. yvarlis Sida gzebis da 
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saniaRvre  arxebis  (sigrZe 6.5   km),   q. borjomis quCebis da saniaRvre 

sistemebis  reabilitacia  (sigrZe 3.1   km). 

 regionaluri da municipaluri infrastruqturis ganviTarebis proeqtis 

(RMIDP)  da regionaluri da municipaluri infrastruqturis ganviTarebis 

proeqtis (RMIDP - AF)  damatebiTi dafinansebis (msoflio banki) farglebSi 

dasrulda:  

 q. Telavis gzis mowyoba (sigrZe  4.1 km);    

 q. zugdidis gzis reabilitacia (sigrZe 2.8 km);    

 q. quTaisSi  z. gamsaxurdias, Cexovis, evdoSvilis quCebis da wminda 

samebis quCis Sesaxvevis reabilitacia (sigrZe 2.6 km);    

 q. dedofliswyaroSi  aladaSvilis, gorgaslis, alaznis, qiziyis, 

gamarjvebis da puSkinis quCebis, zemo da qvemo maCxaanis damakavSirebeli gzis 

reabilitacia (sigrZe 3.6 km);    
 siRnaRSi  sofel bodbeSi gonTxevis ubanSi da sofel Zvel anagaSi 

Sesasvleli gzebis reabilitacia (sigrZe 3.5 km);    

   daba TianeTSi wyalsadenisa da quCebis reabilitacia (sigrZe 0.95   

km);    

 q. kaspSi  aRmaSeneblis, 9 Zmis, guramiSvilis, erekles da kostavas 

quCis reabilitacia, saniaRvre arxis mowyoba (sigrZe  5.6 km); 

  ozurgeTis municipalitetSi makvaneTi - zemo makvaneTi - gogieTi  

saavtomobilo gzis km1-km2 monakveTis sareabilitacio samuSaoebi (sigrZe  

1.9 km); 

 Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis quTaisi-tyibuli-ambrolauris 

saavtomobili gzis km 57-60 monakveTis sareabilitacio samuSaoebi (sigrZe  

4.0 km); 

 q. gorSi suxiSvilis da mSvidobis quCebis trotuarebis 

sareabilitacio samuSaoebi; 

 q. qobuleTSi aRmaSeneblis quCis trotuarebis reabilitacia (sigrZe  

5.6 km);   

 mestiis quCebis da centris reabilitacia (sigrZe  0.6 km);    

 ozurgeTis municipalitetSi sofel dvabzu - baxvis gzis monakveTis 

reabilitacia (sigrZe 5.0 km);    
 sofel CargalTan misasvleli Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis 

saavtomobilo gzis km1-km3 monakveTis reabilitacia (sigrZe  3.0 km);  

 yazbegis municipalitetSi sno - axalcixe - juTas gzis km1-km4 

monakveTis reabilitacia (sigrZe 4.0  km);  
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 q. rusTavSi Tbilisis quCis monakveTis da curtavelis quCis 

reabilitacia (sigrZe 1.5  km);     

 q. samtrediaSi quCebis damatebiTi  sareabilitaco samuSaoebi (sigrZe 

7.5 km);  
 adigenis municipalitetSi sofel bolajurSi da sofel CorCanSi 

centraluri gzidan misasvleli gzis reabilitacia (sigrZe 3.7 km);  

 q. walkis da q. TeTriwyaros quCebis reabilitaciis damatebiTi 

samuSaoebi  (sigrZe 1.5  km);  
 mimdinareobda cageris municipalitetSi lasuriaSis xidTan 

napirgamagrebis sareabilitacio samuSaoebi.  

 mdgradi urbanuli transportis ganviTarebis sainvesticio programis 

(aziis ganviTarebis banki)  farglebSi dasrulda: 

 zugdidi-jvari-mestia-lasdilis gzisa da gvirabis reabilitacia 89-e 

km (sigrZe: 0.6  km); 

 zugdidi-jvari-mestia-lasdilis gzis monakveTebis 74 – 80 km (sigrZe: 

6.6 km), 91 – 103 km (sigrZe: 12.9 km), 121 - 125 km (sigrZe: 5.1 km ) 

sareabilitacio samuSaoebi.  

 
 

iZulebiT gadaadgilebul pirTaTvis saxlebis mSenebloba - reabilitacia da 

Sesabamisi infrastruqturis mowyoba - ganviTareba 

 

 saqarTvelos mTavrobis dafinansebiT (evrokavSiris retroaqtiuli 

dafinanseba)  devnilTa saxlebis reabilitaciis proeqtis farglebSi: 
  dasrulda iZulebiT gadaadgilebul pirTa kompaqturi dasaxlebebis 

(286 korpusi - 7 241 bina) infrastruqturis  reabilitacia da q. baTumSi (22 

saxli, 608 bina) axali saxlebis mSenebloba; 

 
 mimdinareobda axali saxlebis mSenebloba da sainJinro 

infrastruqturis mowyoba q. foTSi da q. wyaltuboSi (sul 42 saxli, 2 520 

bina), q. foTSi 32 saxlisaTvis da malTayvis ubnisaTvis gare sainJinro 

infrastruqturis reabilitacia (wyali, kanalizaciis magistrali da 

gamwmendi nageboba, el. momarageba); 

 evrokomisiis da msoflio bankis dafinansebiT devnilTa saxlebis 

(kotejebis) reabilitaciis farglebSi: 

 dasrulda axalsofelTan md.mtkvarze xidis mSenebloba. 

 goris, qarelis, kaspis, mcxeTis municipalitetebis cxra dasaxlebaSi 

ganxorcielda devnilTa saxlebis reabilitacia; 
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 cxra municipalitetis devnilTa dasaxleba uzrunvelyofili iqna 265 

nagvis konteineriT da 11 nagavsazidi manqaniT;  

 momzadda satendero dokumentaciebi me-2 rigis samuSaoebis Catarebis 

mizniT, kerZod: wyalmomaragebis gaumjobeseba, drenaJis uzrunvelyofa,   

saxlebis mopirkeTeba hidro da Tbo izolaciis gaumjobesebis mizniT. 

 USAID-is mier dafinansebuli infrastruqturisa da ekonomikuri 
SesaZleblobebis gaumjobeseba da iZulebiT gadaadgilebuli pirebis mxardaWera 

proeqtis farglebSi:  
 dasrulda devnilTa dasaxlebis proeqtis komponentisaTvis da Sida 
qarTlis regionis zogierT raionSi municipaluri infrastruqturis da 

irigaciis sistemebis reabilitaciis garemosdacviTi da mcire teqnikur-

ekonomikuri kvleva; 

  mimdinareobda satendero dokumentaciis SemuSaveba. 

 germaniis ganviTarebis bankis (KfW) mier dafinansebuli „iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa sacxovrebeli saxlebis gadaudebeli reabilitacia dasavleT 

saqarTveloSi“ proeqtis farglebSi: 

  dasrulda q. wyaltuboSi yofili elmeurneobis sanatoriumis 

rebilitacia; 

 daiwyo q. foTSi yofili sastumro „aieti“-is reabilitacia da axali 

korpusis mSenebloba, q. quTaisSi yofili samusiko skola-internatis 

saerTo sacxovreblis reabilitacia da axali korpusis mSenebloba; 

 mimdinareobda satendero dokumentaciis momzadeba, q. zugdidSi  

devnilebisaTvis axali aT saxliani (320 bina) ubnis mSeneblobis mizniT. 

 

 
wyliT uzrunvelyofis erTiani  sistemis instituciuri mowyobisa da ganviTarebis 
RonisZiebebi 

 

 aziis ganviTarebis bankis municipaluri momsaxurebis ganviTarebis 

proeqtis (MSDP) da municipaluri momsaxureobis ganviTarebis proeqtis II fazis 

(MSDP 2) farglebSi: 

  dasrulda axalqalaqis raionis soflebis (ixtila, aragva, orja, 

difi, mujaxeTi, Candura)  wyalsadenis sistemas reabilitacia (sigrZe 20.3 

km), q. saCxeris (argveTi-merjevi) wyalsadenis reabilitacia (sigrZe 23.3   

km);  

 mimdinareobda foTis (I-VI) zonis wylis qselis reabilitacia (sigrZe 

11.9 km). 
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 msoflio bankis regionaluri da municipaluri infrastruqturis 

ganviTarebis proeqtis (RMIDP) da regionaluri da municipaluri 

infrastruqturis ganviTarebis proeqtis (RMIDP - AF)  damatebiTi dafinansebis 

farglebSi dasrulda da mimdinareobda: 

 q. mcxeTaSi qsnis kanalizaciis sistemis reabilitacia (sigrZe 8.4   km);    

 q. xelvaCauris wyalsadenis mowyoba (sigrZe 12.8 km);    

 daba Coxatauris wyalmomaragebis sistemis reabilitacia (sigrZe 14.6  

km);    

 q. dedofliswyaroSi CrdiloeT nawilis wyalmomaragebis Sida 

qselebis reabilitacia; 
 ambrolauris municipalitetSi sofel nikorwmindis wyalsadenis 

reabilitacia (sigrZe 24.6 km);    

 q. senakSi  wyalsadenis reabilitacia (sigrZe 5.8 km);  

 q. CxorowyuSi  wyalsadenis Sida qselis reabilitacia (sigrZe 18.2   

km);    

 aspinZis municipalitetSi sof. nijgorisa da sof. awyviTis sasmeli 

wylis sistemis reabilitacia (sigrZe 15.6 km);    
 qarelis municipalitetis daba agaraSi rusTavelis quCaze 

wyalsadenis reabilitacia  (sigrZe 1.4 km);    

 q. xaSurSi  wyalmomaragebis sistemis rekonstruqcia (sigrZe 8.0   km);    

 damatebiTi wyaroebis bazaze q. axalcixis wyalmomaragebis 

gaumjobesebis samuSaoebi (saTave nageboba, milsadeni, Webi) (sigrZe 3.7 km); 

 q. qobuleTSi saniaRvre arxis nawilobrivi reabilitacia; 

 sairmis infrastruqturis reabilitacia (sigrZe 6.2 km); 
 yvarelSi zurab WavWavaZis da daviT guramiSvilis quCebis walsadenis 

qselis reabilitacia (sigrZe 2.7 km); 
 aspinZis municipalitetSi soflebis nijgorisa da awyviTis sasmeli 

wylis sistemis damatebiTi samuSaoebi (sigrZe 15.6 km). 

 q. gurjaanSi wyalsadenis Sida qselis reabilitacia (sigrZe 18.3  km); 

 martvilis municipalitetis soflebis (balda, skurdi) 

wyalmomaragebis reabilitacia (sigrZe 4.8 km); 

 mcxeTis kanalizaciis gamwmendi nagebobis mSenebloba; 

 

 regionuli infrastruqturis ganviTarebis proeqtis (evropis 

rekonstruqciisa da ganviTarebis banki) farglebSi mimdinareobda: 
 quTaisis wyalmomaragebis sistemis maRali awevis tumboebis Sesyidva 

da montaJi;  
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 borjomSi sadgeris nedli wylis gamwmendi nagebobis mSenebloba.  

 evropis ganviTarebis bankis wylis infrastruqturis ganaxlebis proeqtis 

farglebSi dasrulda da mimdinareobda:  

 q. goris wylis da wyalarinebis sistemebis nawilobrivi reabilitacia 

(sigrZe- 20.8 km); 
 yvarlis wylis da wyalarinebis sistemebis nawilobrivi reabilitacia 

(sigrZe- 4.6 km kanalizaciis milis sigrZe - 2.7 km);  

 q. quTaisSi buxaiZis mikroraionisa da „kaxianouri“ dasaxlebis 

wyalsadenis qselis reabilitacia (sigrZe- 25.7 km); 

 q. Telavis wyalsadenis da kanalizaciis sistemebis reabilitacia (IV 

etapi) (sigrZe- 11.6 km   kanalizaciis milis sigrZe - 1.2 km); 
 marneulis wylis da wyalarinebis sistemebis nawilobrivi 

reabilitacia (sigrZe- 11.5 km); 
 TeTriwyaros wylis da wyalarinebis sistemebis nawilobrivi 

reabilitacia (sigrZe- 28.6 km); 
 gurjaanis wylis da wyalarinebis sistemebis nawilobrivi 

reabilitacia (sigrZe- 26.3 km); 
 siRnaRis wylis da wyalarinebis sistemebis nawilobrivi reabilitacia 

(sigrZe- 3.2 km); 

 q. foTis wyalsadenis nosiri-nabadis ubnis reabilitacia (sigrZe- 27.0 

km). 

 aziis ganviTarebis bankis urbanuli momsaxurebis gaumjobesebis 

sainvesticio programa - proeqti I farglebSi:   
 mimdinareobda kontraqtori organizacieebis mier Sesabamisi teqnikis 

mowodeba, kerZod; TerTmeti cali eqskavator - mtvirTavi traqtori, 

TxuTmeti cali pikapis tipis avtomanqana, sami cali avtoamwe da Tormeti 

cali TviTmcleli manqana, eqvsi cali kanalizaciis gamwmendi (asinizaciis) 

manqana, sami cali sakanalizacio Wis sawmendi manqana, rva cali wyal - 

kanalizaciis sistemis mravalfunqciuri sareabilitacio manqana. aRniSvuli 

teqnika gadanawilebuli iqna regionul ofisebSi. 

 SerCeuli iqna sakonsultacio kompania, romelic axorcilebda 

saproeqto samuSaoebs (q-Si quTaisSi, foTSi, mestiaSi, anakliaSi, 

marneulSi, zugdidSi) wyalmomaragebis 24 saaTiani reJimis 

uzrunvelyofisaTvis, saTave nagebobebis, magistraluri xazebis, 

wyalsacavebis, wylis gamwmendi nagebobebis, wyalmomaragebis qselis, 

sakanalizacio qselis, kanalizaciis gamwmendi nagebobebis mSenebloba - 

reabilitacias.  
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 ganxorcielda mestiis wyalmomaragebis saTave nagebobis proeqtis 

farglebSi mosaxleobisagan miwebis gamosyidva. gaformda kontraqti mestiis 
wyalmomaragebis saTave nagebobisa da wyalmomaragebis Sida qselebis 

samSeneblo-sareabilitacio samuSaoebze. 
 
 
 
 
 
 

saqarTvelos iusticiis saministro 

 saqarTvelos iusticiis saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 131 911.8 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 130 459.9 aTasi lari, rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebels 72 498.4 aTasi lariT aRemateba. aRniSnuli sxvaoba 

ZiriTad gamowveulia iusticiis saxlebis mSeneblobaze mimarTuli saxsrebiT. 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos iusticiis saministrosaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 46.51%, `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 53.47%, xolo `valdebulebebis klebis~ muxliT 

– 0.02%. 
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`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

                                                                              sakaso 

Sesruleba 

 

 2011 wels saqarTvelos iusticiis saministros mier dasaxuli 

prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi saxis RonisZiebebi: 

 

sisxlis samarTlis sistemis reforma (saqarTvelos iusticiis saministros 

nawili) 
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 mosamarTleebis, prokurorebisa da advokatebis monawileobiT Catarda 

treningi nafic msajulTa SerCevis sakiTxebze; SemuSavda nafic msajulTa 

instruqciebi da menejmentis gegma; Tbilisis saqalaqo sasamarTlom ganixila 

2 saqme nafic msajulTa monawileobiT; 

 aSenda, Tanamedrove teqnologiebiT aRiWurva da funqcionireba daiwyo 

Tbilisis prokuraturis axalma Senobam, romelic xels Seuwyobs samsaxurze 

dakisrebuli movaleobebis efeqtur ganxorcielebas. 

 sisxlis samarTlis axal saproceso kodeqsTan dakavSirebiT treningi 

gaira 390 prokurorma, 200 gamomZiebelma da 100 mosamarTlem da 

mosamarTlis TanaSemwem; sisxlis samarTlis integrirebuli saqmis warmoebis 

praqtikul unar-CvevebSi treningi gaiara 180, sasamarTlo unar-CvevebSi _ 

400, organizebul danaSaulTan dakavSirebul sakiTxebze _ 30, saproceso 

garigebasTan dakavSirebul sakiTxebze _ 15, xolo sasjelis alternatiul 

meqanizmebTan dakavSirebiT _ 15 prokurorma. garda amisa, aRkveTis RonisZiebis 

dasabuTebis saerTaSoriso standartebs gaecno 150 prokurori da 

gadamzadebis kursi gaiara 12 prokurorma da Sinagan saqmeTa saministros 48 

gamomZiebelma, amasTan 370 prokurori gadamzadda sisxlis samarTlis 

saproceso kodeqsSi srulwlovanTa ganridebis sakiTxebze ganxorcielebul 

cvlilebebTan dakavSirebiT; 

 dazaralebulTa sakonsultacio centrebis TanamSromelTa mier 

konsultacia gaewia 514 moqalaqes, garda amisa SemoRebul iqna mowmisa da 

dazaralebulis koordinatoris instituti q. TbilisSi, q. rusTavSi, q. 

quTaisSi, da q. baTumSi (sul 14 koordinatori); 

 sazogadoebrivi prokuraturis proeqtis farglebSi Catarda 156 

saganmanaTleblo-inteleqtualuri, 136 sportuli, 43 kulturuli, 15 

dasufTaveba-gamwvanebis RonisZieba da 5 saqvelmoqmedo aqcia; 

 probacionerTa da mzrunvelobamoklebuli axalgazrdebis dasaqmebis 

RonisZiebebis farglebSi dasaqmda 6 probacioneri da 1 socialurad 

daucveli; 

 `sisxlis samarTlis marTlmsajulebis reformis~ proeqtis farglebSi 

dainerga arasrulwlovanTa ganridebisa da mediaciis programa, rac 

iTvaliswinebs im arasrulwlovnis marTlmsajulebis sistemidan ganridebas, 

vinc pirvelad Caidina naklebad mZime danaSauli. sul ganxorcielda 82 

arasrulwlovanis ganrideba. 

 

     „saqarTvelos sakanonmdeblo macnes“ eleqtronuli gamoqveyneba da 

normatiuli aqtebis sistematizeba 
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 dasrulda kanonebis da kanonqvemdebare aqtebis, agreTve maTi 

kodificirebuli versiebis  veb-gverdze ganTavseba; 

 SemuSavda normatiuli aqtebis eleqtronuli saqmis warmoebis programa, 

romelic erTian eleqtronul formatSi uzrunvelyofs normatiuli aqtebis 

moZraobas. aRniSnulTan dakavSirebiT dasrulda  momxmarebelTa treningebi da 

ganxorcielda Sesabamisi sakanonmdeblo cvlilebebi; 

 

 momxmarebelze orientirebuli, erTiani, daculi da mudmivad 

ganaxlebadi samoqalaqo reestris funqcionirebis uzrunvelyofa 

 

 samoqalaqo reestris saagentos Tbilisis nebismier teritoriul 

samsaxurSi, agreTve quTaisis, baTumis, Telavis, zugdidis, foTis, ozurgeTisa 

da axalcixis teritoriul samsaxurebSi SesaZlebeli gaxda sazRvargareT 

warsadgeni dokumentebis apostiliT damowmeba, legalizacia da  sxvadasxva 

enaze Targmna; 

 2011 wlidan amoqmedda distanciuri momsaxureba, romelic sazRvargareT 

myof saqarTvelos moqalaqeebs saSualebas aZlevs onlain reJimSi gaakeTon 

gancxadeba ama Tu im dokumentis miRebis Taobaze. amasTan samoqalaqo 

reestris saagentos Tbilisis nebismier teritoriul samsaxureSi, agreTve 

quTaisis, baTumis, Telavis, zugdidis, foTis, ozurgeTis, da axalcixis 

teritoriul samsaxurebSi 2011 wlidan SesaZlebeli gaxda sazRvargareT 

warsadgeni dokumentebis apostiliT damowmeba da legalizacia. amave 

samsaxurebSi SesaZlebelia sazRargareT warsadgeni nebismieri dokumentis 

sxvadasxva enaze Targmnac; 

 saqarTveloSi gacemuli da damowmebuli dokumentebis sandoobis 

xarisxis asamaRleblad Seiqmna maRalteqnologiuri  damcavi meqanizmi - 

apostiliT damowmebuli dokumentebis eleqtronuli reestri. apostilis 

stikerze miTiTebul veb-gverdze ucxo qveynis organoebs, romelTac 

waredginebaT saqarTveloSi damowmebuli dokumenti, SeuZliaT apostilis 

unikaluri nomrisa da gacemis TariRis mixedviT gadaamowmon misi sinamdvile; 

 ID baraTebis gacemis mizniT momzadda Sesabamisi infrastruqtura, 

romelic saxelmwifo servisebis sruli avtomatizaciis saSualebas iZleva. 

gaica ID baraTebi, ramac SesaZlebeli gaxada bevri saxelmwifo momsaxurebis 

avtomatizacia da sxvadasxva axali tipis momsaxurebebSi CarTva.  

 amoqmedda Zveli Tbilisis teritoriuli samsaxuri, romelSic 

gaerTianda mTawmindis, krwanisis, didubisa da CuRureTis teritoriuli 

samsaxurebi. igi aRiWurva Tanamedrove teqnikiTa da avejiT romelSic erTi 

fanjris principiT SesaZlebelia sxvadasxva saxis momsaxurebis miReba; 
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 gaixsna baTumis, quTaisis, mestiisa da rusTavis iusticiis saxlebi, 

romlebSic SesaZlebelia samoqalaqo reestris momsaxurebaTa miReba 

Tanamedrove, maRalkvalificiur da kompetentur garemoSi. 

 

sajaro reestris, mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) 

iuridiuli   pirebis reestris warmoeba da yvela dainteresebuli 

pirisTvis informaciis xelmisawvdomobis uzrunvelyofa 

 sakanonmdeblo cvlilebebis safuZvelze savaldebulo gaxda uZravi 

qonebis ijariT gadacemis xelSekrulebebis registracia. mowesrigda uZravi 

qonebis reestri, registirirebul iqna manamde araregistrirebuli qoneba da 

Sesabamisad, momxmareblebisaTvis xelmisawvdomi gaxda zusti informacia 

qonebrivi uflebebis Taobaze. 

    saaRsrulebo sistemis Tanamedrove standartebis Sesabamisad mowyoba 

 daixvewa aRsrulebis biuros saqmianobis maregulirebeli samarTlebrivi 

baza; 

 dayadaRebuli qonebis realizaciis mizniT organizebul iqna internet 

auqcionebi; 

 teritoriuli saaRsruleblo biuroebi aRWurvil iqnen saWiro teqnikiT 

da inventariT, ganaxlda biuros avtoparki. 

 

    saqarTvelos iusticiis saministros sistemis TanamSromelTa gadamzadeba 

da saswavlo centris ganviTareba 

 Catarda sasamarTlo unar-Cvevebis, aRkveTis RonisZiebis dasabuTebis 

saerTaSoriso standartebis gacnobis, sasjelis alternatiuli meqanizmebis, 

sisxlis samarTlis gamoZiebis eleqtronuli sistemis, efeqturi 

momsaxurebis, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis, efeqturi momsaxurebis, 

gunduri muSaobis, fulis gaTeTrebis, danaSaulis prevenciis, efeqturi 

komunikaciis, stresis marTvis da sxva sakiTxebze treningebi. amasTan, 

ganxorcielda prokuraturis gamomZiebelTa da TanamSromelTa kvalifikaciis 

amaRleba, erovnuli arqivis TanamSromelTa gadamzadeba saofise programebSi, 

sagadasaxado uzrunvelyofis oficerTa gadamzadeba, gaimarTa seminari 

evrokavSiris samarTalze, konfliqtebis marTvis sakiTxebze, SemuSavda 

specialuri saswavlo kursi, romelic miznad isaxavs menejmentis Tanamedrove 

strategiis gacnobas. Catarda saswavlo kursebi inglisuri enis codnis 

gaumjobesebis, prezentaciis unarebis ganviTarebis, saerTaSoriso arbitraJSi 

ucxoeli eqspertebis  gamocdilebis gaziarebis mizniT, efeqturi 



253 
 

momsaxurebis Temebze gadamzadebul iqnen baTumis iusticiis saxlis 

TanamSromlebi.  

 saangariSo periodSi mimdinareobda iusticiis saswavlo centris 

samSeneblo samuSaoebi yvarlis municipalitetSi. 

 

erovnuli saarqivo fondis daculobis, momsaxurebis Tanamedrove 

teqnologiebis danergvis da dokumentebis xelmisawvdomobis uzrunvelyofa 

 gaumjobesda dokumentebis dacvisa da Senaxvis pirobebi; 

 erovnuli arqivis sistemaSi Semaval yvela arqivSi dainerga 

momsaxurebis eleqtronuli sistema, romlis meSveobiTac gamartivda saarqivo 

momsaxureba, nebismieri adgilobrivi arqividan xelmisawvdomi gaxda 

sacnobaro-sainformacio momsaxurebis gaweva teritoriuli SezRudvis gareSe;  

 

  eleqtronuli mmarTvelobis ganviTareba 

 Seiqmna ISO 27 seriis standartis qarTulenovani versiis dokumentebi; 

 SemuSavda `informaciuli usafrTxoebis Sesaxeb~ kanonproeqti, xolo 

`saxelmwifo informaciis erTiani reestris Sesaxeb~ kanonproeqti miRebul 

iqna parlamentis mier;  

 SemuSavda informaciuli usafrTxoebis saxelmwifo strategia da 

samoqmedo gegma; 

 mimdinareobda muSaoba informaciis erTiani saxelmwifo reestris 

angariSis standartze, agreTve, kompiuterul incidentebze reagirebis jgufis 

instituciuri da teqnikuri SesaZleblobebis ganviTarebaze. 

 daiwyo mosamzadebeli samuSaoebi saqarTveloSi eqsport-importis 

procesebis avtomatizaciis da programuli uzrunvelyofis proeqtze. 

 

 

saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciis da  

iuridiuli daxmarebis sakiTxTa saministro 

saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciis da iuridiuli daxmarebis 

sakiTxTa saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma 

dazustebulma asignebebma Seadgina 112 602.8 aTasi lari, xolo faqtiurma 

dafinasebam 111 862.0 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 12 

373.2 aTasi lariT naklebia.  
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2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

 

 

saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciis da iuridiuli daxmarebis 

sakiTxTa saministrosaTvis `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 

89.53%, `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 10.43%, xolo 

`valdebulebebis klebis~ muxliT – 0.04%. 

 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 
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 2011 wels saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciis da iuridiuli 

daxmarebis sakiTxTa saministros mier dasaxuli prioritetebis farglebSi 

ganxorcielda Semdegi saxis RonisZiebebi: 

 

sisxlis samarTlis sistemis reforma (saqarTvelos sasjelaRsrulebis, 

probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa saministros nawili). 

 cixeebis gadatvirTulobis Semcirebis mizniT grZeldeboda 2010 wlis 

dekemberSi dawyebuli Tavisuflebis aRkveTis #19 tuberkuloziT daavadebul 

patimarTa samkurnalo  dawesebulebis teritoriaze axali korpusis 

mSnebeloba; 

 patimrobis pirobebis gaumjobesebisa da Tavisufleba aRkveTilTa 

ojaxebTan urTierTobis uflebis gamoyenebis uzrunvelsayofad ganxorcielda 

Tavisuflebis aRkveTis #19 tuberkuloziT daavadebul patimarTa 

samkurnalo dawesebulebaSi moklevadiani vizitebisaTvis gankuTvnili 

adgilebis Seqmna. Tavisuflebis aRkveTis #6, #11, #14, #16 da #17 

dawesebulebebis teritoriaze dasrulda grZelvadiani vizitebisaTvis 

gankuTvnili adgilebis Seqmna; 

 penitencialur sistemaSi dainerga videopaemniT sargebloba. aRniSnuli 

programa ganxorcielda #11 arasrulwlovanTa specialur #15, #16 da #17 

naxevrad Ria da daxuruli tipis Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi, 

risTvisac  aRniSnul dawesebulebebSi moewyo Sesabamisi sakomunikacio da 

teqnikuri saSualebebiT aRWurvili punqtebi; 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
3,52% 

მივლინებები 
0,38% 

ოფისის ხარჯები 
37,55% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,21% 

კვების ხარჯები 
47,89% 

სამედიცინო ხარჯები 
3,75% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,65% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და 

იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
3,57% 

სამხედრო ტექნიკიდა 

და ტყვია-წამლის 

შეძენის ხარჯები 
0,02% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
1,47% 
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 Tavisufleba aRkveTilTa axloblebis, ojaxis wevrebisa da sxva 

dainteresebul pirTaTvis kanoniT gaTvaliswinebuli informaciis swrafad da 

efeqturad moZiebis, moqalaqeTa registraciis, paemnebis srulyofilad 

organizebisa da momsaxurebis gaumjobesebis mizniT #8 patimrobisa da 

daxuruli Tavisuflebis aRkveTis Sereuli tipis dawesebulebis mimdebare 

teritoriaze dasrulda sazogadoebrivi misaRebis Senobis mSenebloba; 

 distanciuri/profesiuli swavlebis dasanergad Sesaferisi 

infrastruqtura Seiqmna sasjelaRsrulebis #14, #15 da #16 

dawesebulebebSi. 

 distanciuri/profesiuli swavlebis Sedegad serTificirebulia 180 

Tavisufleba aRkveTili; 

 Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi myof 18 796 patimars mieca 

ojaxTan urTierTobis uflebis gamoyenebis SesaZlebloba;  

 sazogadoebisaTvis sasargeblo Sromamisjilebis monitoringis mizniT  

SeZenil iqna specialuri GPS samajurebi da Sesabamisi kompiuteruli programa; 

 sxvadasxva regionSi dasaqmda 52 probacioneri. aqedan 10 probacioneris 
dasaqmebis saWiroeba gamovlinda sasjelis individualuri dagegmvis 

meTodologiis gamoyenebiT; 

  resocializaciisa da ganaTlebis donis amaRlebis mizniT 160 

probacionerma sxvadasxva saxis saganmanaTleblo kursi gaiara. 

 samedicino Semowmeba da mkurnalobis kursi gaiara 22  probacionerma; 

 sazogadoebaSi reintegraciis kuTxiT, fsiqosareabilitacio specialuri 

programebi gaiara 138 probacionerma; 

 Catarebuli RonisZiebebis Sedegad 2011 wels grZeldeba ufaso iuridiul 

konsultaciaze moqalaqeTa momarTvianobis zrdis tendencia. 2010 wlis imave 
periodis maCvenebelTan SedarebiT 2011 wels gaweuli konsultaciebis raodenoba 

gazrdilia 22%-iT da mTlianobaSi 14 734 konsultacias Seadgens.  

 walkaSi amoqmedda sakonsultacio centri, riTac ufaso iuridiuli 

daxmareba xelmisawvdomi gaxda iq mcxovrebi eTnikuri umciresobebisaTvis; 

 

saerTaSoriso standartebTan Sesabamisi penitencialuri sistemis 

Camoyalibeba 

 sasjelaRsrulebis departamentis yvela TanamSromeli da savaldebulo 

samxedro mosamsaxureebi uzrunvelyofili iyvnen samedicino dazRveviT; 

savaldebulo samxedro mosamsaxureTa 100% aRiWurva samxedro aRWurvilobiT;  
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 Tavisufleba aRkveTilTa 30%-s ganuaxlda rbili inventari; 

 Tavisuflebis aRkveTis 11 dawesebulebaSi Catarda saremonto-

sarekonstruqcio samuSaoebi, xolo Tavisuflebis aRkveTis 8 dawesebulebaSi 

moewyo afTiaqis axali sacavebi; 

 gaformebuli xelSekrulebis farglebSi samoqalaqo seqtorSi 

kvalificiuri daxmareba gaewia 1 449 patimars (hospitalizacia, 

ambulatoriuli daxmareba). aseve „daavadebaTa kontrolis jgufis“ mier 

damatebiTi konsultaciebis xarjze 25 447 patimars gaewia srulfasovani 

samedicino momsaxureba; 

 saswavlo centris 88 trenerma, saministros 30-ma, sasjelaRsrulebis 

sistemis 717 da probaciis erovnuli saagentos 382  TanamSromelma aimaRla 

kvalifikacia sxvadasxva programebis mixedviT. 

 

 

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro 

 saqarTvelos sagareo saqmeTa saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 75 015.4 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 74 628.9 aTasi lari, rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebels 6 649.4 aTasi lariT aRemateba. 

 

 

 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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saqarTvelos sagareo saqmeTa saministrosaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 98.0%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 2.0%. 

 

 

 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis                                                                          
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 2011 wels saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros mier dasaxuli 

prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi saxis RonisZiebebi: 

 

 

teritoriuli mTlianobis aRdgenis xelSewyoba 

  

 evroparlamentma miiRo rezolucia „Savi zRvis kuTxiT evrokavSiris 

strategiis Sesaxeb“, xolo evroparlamentis saqarTvelo–evrokavSiris  

TanamSromlobis saparlamento jgufma miiRo gancxadeba - rekomendacia da 
aRniSnul dokumentebSi aRiarebulia saqarTvelos regionebis okupacia agreTve, 

miRebul iqna rezolucia „ruseT–saqarTvelos samitis Sesaxeb“, romelSic dagmo 
ruseTis qmedebebi saqarTvelos winaaRmdeg da mouwoda cecxlis Sewyvetis 

SeTanxmebis Sesrulebisa da saqarTvelos okupirebuli regionebis deokupaciisken;   
 espaneTis deputatTa kongresis sagareo saqmeTa komitetma miiRo 

saqarTvelos mxardamWeri dokumenti; 

 saangariSo periodSi Jenevis molaparakebebis farglebSi gaimarTa rigiT me-15 

da me-16 samuSao Sexvedra;  
 evropis sabWos saparlamento asambleam miiRo rezolucia „saqarTvelos mier 

nakisri valdebulebebis Sesrulebis Sesaxeb“;  
 latviis seimis sagareo saqmeTa komitetma miiRo oficialuri gancxadeba 

„saqarTvelos teritoriuli mTlianobis mxardaWeris Sesaxeb“; 
 saerTaSoriso Tanamegobrobam dadebiTad Seafasa qarTuli mxaris iniciativa 

status–neitraluri samgzavro dokumentebTan dakavSirebiT da rig qveynebTan 

ganxorcielda ormxrivi konsultaciebi eqspertebis doneze, amasTan 

neitraluri samgzavro dokumenti aRiarebul iqna iaponiis mier;  
 gaeros generaluri asambleis 65–e sesiis farglebSi xmaTa umravlesobiT 

miRebul iqna rezolucia „afxazeTidan, saqarTvelo da cxinvalis 

regionidan/samxreT oseTi, saqarTvelo iZulebiT gadaadgilebul pirTa da 

ltolvilTa statusis Sesaxeb“; 
 aSS–is senatma miiRo rezolucia, romelSic dagmo  ruseTis mier 

saqarTvelos regionebis okupacia;  
 aSS-is helsinkis komisiam gamoaqveyna gancxadeba, romelSic ruseTs 

saokupacio jaris saqarTvelos teritoriidan gayvanisken mouwodebs; 
 evrokavSiris umaRlesi warmomadgenlis mier gakeTda gancxadeba, romlis 

Tanaxmad evrokavSiri ar aRiarebs 13 noembers cxinvalis regionSi gamarTul 

egreT wodebul `saprezidento arCevnebs~ da ganmeorebiT ucxadebs mtkice 

mxardaWeras saqarTvelos suverenitetsa da teritoriul mTlianobas; 
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 vaWrobis msoflio organizaciaSi ruseTis gawevrianebasTan dakavSirebiT 

saqarTelosa da ruseTis federaciis mTavrobebma xeli moaweres dokumentebis 

pakets, rac ruseTsa da saqarTvelos mTlian teritoriebs Soris sasaqonlo 

brunvis saerTaSoriso monitoringis ganxorcielebis SesaZleblobas iZleva;   
 

evrokavSirTan urTierTobebis gaRrmaveba 

 

 ZalaSi Sevida saqarTvelosa da evrokavSirs Soris gaformebuli „vizebis 

gacemis proceduris gamartivebisa“ da „unebarTvod mcxovreb pirTa readmisiis“ 
Sesaxeb SeTanxmebebi da ganxorcielda Sesabamisi pirveladi nabijebi SeTanxmebebis 

aRsrulebis xelSewyobis mizniT;  

 q. TbilisSi gaimarTa saqarTvelo-evrokavSiris TanamSromlobis 

qvekomitetis me-10 sxdoma vaWrobis, ekonomikur da Sesabamis samarTlebriv 

sakiTxebze; 

 briuselSi gaimarTa adamianis uflebaTa dacvis sakiTxebze saqarTvelo-

evrokavSiris dialogis formatis da saqarTvelo-evrokavSiris politikuri da 

usafrTxoebis komitetis „troikis“ formatis Sexvedrebi, aseve gaimarTa 

araformaluri Sexvedra evrokavSiris sabWos savizo sakiTxebis jgufis wevrebTan, 
savizo liberalizaciis sferoebSi miRweuli progresis warmosaCenad.  

 

saqarTvelos NATO - Si integraciis procesis gaRrmaveba 

 
 saangariSo periodSi NATO-s Stab-binaSi gaimarTa NATO-saqarTvelos 

komisiis sxdoma, romlis drosac qarTulma mxarem waradgina saqarTvelos wliuri 
erovnuli programa da ganixila saqarTvelos okupirebul teritoriebTan 

dakavSirebuli sakiTxebi. 

 gaimarTa NATO-saqarTvelos komisiis sxdoma politikuri da partniorobis 

komitetis doneze, romlis mTavar Temas warmoadgenda saqarTvelos Tavdacvis 

strategiuli mimoxilvis dokumentSi gansazRvruli prioritetebi da gegmebi;  

 berlinSi gaimarTa  NATO-saqarTvelos komisiis sxdoma sagareo saqmeTa 

ministrebis doneze, sadac aliansisa da saqarTvelos urTierTobis istoriaSi 

pirvelad miiRes erToblivi gancxadeba, romelSic mokavSireebma gamoxates 
aliansis mxardaWera saqarTvelos evroatlantikuri integraciis da saqarTvelos 

suverenitetisa da teritoriuli mTlianobis mimarT; 

 gaimarTa NATO-saqarTvelos komisiis sxdoma politikuri da partniorobis 

sabWos doneze, romelic mieZRvna saqarTvelos teritoriaze bolo xans 

ganxorcielebuli teroristuli aqtebis gamoZiebis Sedegebis ganxilvas; 
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 NATO-s Stab-binaSi gaixsna masStaburi fotogamofena, romelic mieZRvna 

avRaneTSi mimdinare ISAF-is operaciaSi saqarTvelos monawileobas; 

 gaimarTa NATO-saqarTvelos komisiis sxdoma politikuri da partniorobis 

komitetis doneze saxalxo diplomatiis Temaze. Sexvedraze mxareebma ganixiles 

saqarTveloSi NATO-s sakiTxebze sazogadoebis informirebis kuTxiT mimdinare 

RonisZiebebi; 

 gaimarTa NATO-saqarTvelos komisiis sxdoma elCebis doneze, romelic 

mieZRvna saqarTvelos strategiuli dokumentebis mimoxilvas (NSR); 

 qarTulma mxarem monawileoba miiRo „evropaSi Cveulebrivi SeiaraRebuli 

Zalebs Sesaxeb xelSekrulebis“ sakiTxebze saangariSo periodSi 36-is formatiT 
mimdinare 3 samuSao SexvedraSi; 

 TbilisSi Camovida NATO-s SemfasebelTa jgufi, romlis mizani iyo 

saqarTvelos wliuri erovnuli programis (ANP) ganxorcielebis Sefaseba. 

aRniSnuli vizitis farglebSi NATO-s saerTaSoriso samsaxuris 

warmomadgenlebi Sexvdnen programiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis 

ganxorcielebaSi CarTuli uwyebebis warmomadgenlebs. 
 

ekonomikuri da kulturuli diplomatia 

 

 sagareo saqmeTa saministros xelSewyobiT budapeStSi xeli moewera 
Tbilisis saxelmwifo universitetsa da ungreTis centraluri evropis 

universitets Soris urTierTgagebis memorandums; 

 saqarTveloSi Sveicariis saelCom daafinansa proeqti, romelic miznad 

isaxavs svaneTis istoriisa da eTnografiis muzeumSi daculi  me–11 – me–12 

saukuneebis xatebis konservacias;  

 msoflio memkvidreobis komitetis 35–e sesiaze miRebul iqna rezoluciebi 
da Sesabamisi rekomendaciebi saqarTvelos msoflio memkvidreobis ZeglebTan 

mimarTebaSi; 

 UNESCO–s aRmasrulebelma sabWom  rekomendacia gauwia vefxistyaosnis 

pirveli beWduri gamocemis 300 wlisTavis, niko firosmanis dabadebidan 150 
wlisTavisa da eqvTime TayaiSvilis dabadebidan 150 wlisTavis msoflios im 

RirsSesaniSnav TariRTa siaSi Seyvanas, romelTa aRniSvnac moxdeba 2012–2013 

wlebSi UNESCO–s monawileobiT; 

 xelnawerTa erovnuli centris mier momzadebuli nominacia „bizantiuri 

xanis qarTuli xelnawerebi (IX–XV ss)“ Setanil iqna UNESCO-s msoflio  
saerTaSoriso   dokumentur reestrSi; 
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 UNESCO–s „dopingis winaaRmdeg brZolis xelSewyobis“ fondis 

dafinansebiT, daiwyo proeqtis „anti–dopinguri saganmanaTleblo, prevenciuli da 

sainformacio programa saqarTveloSi“ ganxorcieleba. 

 

 

ormxrivi da mravalmxrivi TanamSromloba 

 

 saangariSo periodSi damyarda diplomatiuri urTierTobebi hondurasis 

respublikasTan, solomonis kunZulebTan, tuvalusTan, lesotos samefosTan, 

gvinea-bisaus, somalis, mavritiusis, ruandis, trinidadi da tobagos, kongos 

demokratiul da kongos respublikebTan, antigua da barbudasTan, bahamis 

TanamegobrobasTan, mavritaniis islamur  da surinamis respublikebTan, 
mikroneziis federalur StatebTan, malavisa da gabonis respublikasTan, 

grenadasTan, haitis, sent-kitsi da nevis, palaus respublikebsa da timor-

lestesTan.  

 gaixsna saqarTvelos saelCoebi kanadaSi da meqsikaSi;  

 q. doneckSi oficialurad gaixsna saqarTvelos generaluri sakonsulo, 

romelic Tavisi saqmianobiT dafaravs doneckis, dnepropetrovskis, xarkovis, 

luganskis da zaporoJies olqebs; 

 indoeTis respublikaSi saqarTvelos saelCodan ganxorcielda tailandis, 

Sri-lankisa da bangladeSis diplomatiuri gadafarva; 

 strategiuli partniorobis qartiis xalxTaSorisi samuSao jgufis aSS-s 
saxelmwifo departamentma miiRo gadawyvetileba saqarTvelos moqalaqeebisaTvis 

aSS-s mravali kategoriis vizis moqmedebis vadis maqsimum aT wlamde 

gaxangrZlivebis Sesaxeb;  

 gaformda 38 da ZalaSi Sevida 58 ormxrivi xelSekruleba, inicirebul iqna 

57 SeTanxmeba; 
 universaluri perioduli mimoxilvis farglebSi, gaero–s adamianis 

uflebaTa dacvis sabWom dadebiTad Seafasa saqarTvelos mier adamianis uflebaTa 

dacvis kuTxiT miRweuli Sedegebi; 
 evropis sabWos saparlamento asambleis monitoringis komitetma miiRo 

gadawyvetileba, romelic kidev erTxel xazs usvams, rom asambleis mier miRebuli 
sami politikuri rezolucia ZalaSia da maTSi Cadebuli moTxovnebi unda 

Sesruldes; 

 braziliis federaciuli respublikis sagareo urTierTobaTa saministrosa 
da saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros Soris gaformda urTierTgagebis 

memorandumi politikuri konsultaciebis Catarebis Sesaxeb, aseve braziliis 
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federaciuli respublikis mTavrobasa da saqarTvelos mTavrobas Soris gaformda 

ZiriTadi SeTanxmeba teqnikuri TanamSromlobis Sesaxeb. 

 q. varSavaSi, aRmosavleT partniorobis samitis farglebSi gaimarTa suam-is 
sagareo saqmeTa ministrebis sabWos sxdoma da xeli moewera ministrebis erTobliv 

gancxadebas da miRebul iqna dargobrivi TanamSromlobis gegma. 

 seqtemberis dasawyisSi saqarTvelo oficialurad miuerTda ,,Ria 

mmarTvelobis partniorobas“ (OGP). 

 amerikul mxaresTan miRweul iqna SeTanxmeba aSS-s mier saqarTvelos 

moqalaqeebze gacemul samgzavro dokumentebSi (vizebSi) saqarTvelos 

moqalaqeobis aRmniSvneli akronimis GRZ-is GEO-Ti SecvlasTan dakavSirebiT. 

 q. varSavaSi euTo-s adamianuri ganzomilebis farglebSi gaimarTa 

yovewliuri saimplementacio Sexvedra (Human Dimension Implementation 

Meeting), ganxilul iqna iZulebiT gadaadgilebul pirTa da ltolvilTa Sesaxeb 

sakiTxebi, Tavisufal gadaadglebasTan dakavSirebuli problemebi, aseve 

saqarTvelos mier ganxorcielebuli reformebi, maT Soris saarCevno kodeqsSi 
Setanili cvlilebebi da religiur gaerTianebebTan mimarTebaSi SemuSavebuli 

kanoni.  

 
sazRvargareT myofi saqarTvelos moqalaqeebis uflebebisa da kanonieri 

interesebis dacva  

 

 sadeporto ganyofilebebSi myof saqarTvelos moqalaqeebze operatiulad 
gaica saqarTveloSi dasabrunebeli 14 aTasze meti mowmoba; 

 daxmareba gaewiaT ucxo qveynis droSis qveS mcurav satvirTo gemebze myof  
saqarTvelos moqalaqeebs.  

 gafarToebul iqna sakonsulo samsaxurebis samoqmedo areali, moxda 

sapatio konsulebis daniSvna: filipinebis respublikaSi, paragvais respublikaSi 

(q. asunsionSi), amerikis SeerTebul StatebSi (q. CarlstonSi) da litvis 

respublikaSi. bulgareTis respublikaSi (q. burgasi) da samxreT afrikis 

respublikaSi sapatio konsulebs gaugrZeldaT uflebamosilebis vada.   

 TbilisSi gaixsna kanadis sapatio konsulis ofisi; 

 SemuSavebul iqna sazRvargareT saqarTvelos diplomatiuri 
warmomadgenlobebisa da sakonsulo dawesebulebebis sailustracio rukis 

proeqti. 

 ZalaSi Sevida uvizo reJimi ordinalur pasportebis mflobel saqarTvelosa 

da iranis islamuri respublikis moqalaqeTaTvis, romlis Tanaxmad, TiToeuli 
mxaris moqalaqe sargeblobs meore mxaris teritoriaze pirveli Sesvlis dRidan 

vizis gareSe ormocdaxuT dRemde yofnis uflebiT; 
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 ZalaSi Sevida SeTanxmeba „saqarTvelos mTavrobasa da perus respublikis 

mTavrobas Soris diplomatiuri, specialuri da samsaxurebrivi pasportebis 

mflobelebis vizis miRebis valdebulebisagan gaTavisuflebis Sesaxeb“, romlis 

Tanaxmad monawile mxareTa moqalaqeebi, romlebic floben diplomatiur, 
specialur da samsaxurebriv pasportebs sargebloben 90 dRiani uvizo mimosvlis 

reJimiT, analogiuri SeRavaTi ganxorcielda xorvatiSic; 

 dasrulda muSaoba sazRvargareT saqarTvelos diplomatiuri 

warmomadgenlobebisa da sakonsulo dawesebulebebis  Sinagan saqmeTa 
saministros eleqtronuli monacemTa bazebiT aRWurvis mizniT da 
gaumjobesebul iqna samoqalaqo reestris saagentos monacemTa bazebTan wvdomis 
xarisxi; 

 xeli moewera saqarTvelos mTavrobasa da TurqeTis respublikis mTavrobas 

Soris xelSekrulebis oqms, romlis Tanaxmadac SesaZlebeli iqneba or qveyanas 

Soris mimosvla piradobis mowmobebis safuZvelze;  

 daniis samefoSi saqarTvelos saelCo aqtiurad iyo CarTuli norvegiaSi 

momxadari teraqtisas qarTveli gardacvlili moqalaqis gadmosvenebis procesSi; 

 xeli moewera „braziliis federaciuli respublikis mTavrobasa da 
saqarTvelos mTavrobas Soris ordinaluri pasportebis mflobelTaTvis vizis 

miRebis valdebulebisgan nawilobrivi gaTavisuflebis Sesaxeb“  da „braziliis 
federaciuli respublikis mTavrobasa da saqarTvelos mTavrobas Soris 

diplomatiuri, oficialuri da samsaxurebrivi pasportebis mflobelebis vizis 

miRebis valdebulebisagan gaTavisuflebis Sesaxeb“ SeTanxmebebs.  

 mimdinareobda muSaoba sakonsulo Tanamdebobis pirTaTvis eleqtronuli 
marTvis sistemis SemuSavebaze, aRniSnuli sistema xels Seuwyobs readmisiis 

procesis swrafad da efeqturad ganxorcielebas, monacemebis eleqtronizacias da 

erTiani eleqtronuli bazis Seqmnas. 

 ZalaSi Sevida saqarTvelos mTavrobasa da norvegiis samefos mTavrobebs 

Soris SeTanxmeba: `unebarTvod mcxovreb pirTa readmisiis Sesaxeb~. 
 

saqarTvelos Tavdacvis saministro 

 

 saqarTvelos Tavdacvis saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 728 485.3 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 728 427.0 aTasi lari, rac 2010 wels 

Sesabamis maCvenebels 419.5 aTasi lariT aRemateba. 
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2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos Tavdacvis saministrosaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 88.1%, `arafinansuri aqtivebis 

zrdis~  muxliT – 9.2%, `finansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 2.8%, 

xolo `valdebulebebis klebis~  muxlis – 0.001%. 

 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 
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 2011 wels saqarTvelos Tavdacvis saministros mier dasaxuli 

prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi saxis RonisZiebebi: 

 

 

Tavdacvis SesaZleblobebis ganviTareba 

 gaumjobesda qveynis Tavdacvisunarianobisa da usafrTxoebis meqanizmebi; 

 gaizarda SeiaraRebuli Zalebis qvedanayofebis mzadyofnis done da 

amaRlda maTi urTierTTavsebadobis xarisxi partniori qveynis SeaiaraRebul 

ZalebTan; 

 gaumjobesda samxedro samecniero da samrewvelo SesaZleblobebi, ris 

Sedegadac Seiqmna sapatrulo sadazvervo da javsnosani sabrZolo manqanebi 

,,didgori~ da ,,lazika~; 

 gaumjobesda samxedro wvrTnebis sistema; 

 Camoyalibda da Sesabamisi personaliT dakompleqtda MCC samxedro 

marTvis centri.  

 

 

Tavdacvis sistemis marTvis gaumjobeseba 

 erovnuli usafrTxoebis mimoxilvis procesis farglebSi SemuSavda 

strategiuli Sidauwyebrivi dokumentebi: Tavdacvis strategiuli mimoxilvis 

შტატგარეშე 
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ანაზღაურება 
3,37% 

მივლინებები 
7,80% 

ოფისის ხარჯები 
17,80% 

წარმომადგენლობით

ი ხარჯები 
1,08% 

კვების ხარჯები 
16,96% 

სამედიცინო 

ხარჯები 
0,66% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
7,55% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და 
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ტყვია-წამლის 
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სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
5,07% 
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dokumenti, erovnuli samxedro strategia da ministris xedva 2012-is 

dokumenti; 

 saangariSo periodis ganmavlobaSi orjer Catarda saqarTvelos 

Tavdacvisa da usafrTxoebis konferencia;  

 Sesabamisi struqturuli erTeulebisaTvis SemuSavda doqtrinebi 

strategiul, operatiul, da taqtikur doneze; 

 

 

samxedro ganaTlebis sistemis ganviTareba da adamianuri resursebis marTva 

 miRweuli iqna SeTanxmeba aSS samxedro akademiasTan gacvliTi 

programebis Sesaxeb; 

 gaigzavna umcros oficerTa momzadebis ZiriTadi kursis msmenelebi 

axalcixeSi zafxulis savele swavlebebis erToblivi Catarebis mizniT; 

 Tavdacvis erovnuli akademiis bazaze SemuSavda oTx wliani sabakalavro 

saswavlo programa da akademiis  samomavlo ganviTarebis gegma, romelic 

moicavs samagistro da saprofesoro programebis danergvas;  

 Camoyalibda: umcros oficerTa ZiriTadi momzadebis skola, aviaciisa da 

sahaero Tavdacvis oficerTa ZiriTadi skola, samedicino oficerTa 

momzadebis skola, strategiisa da liderizmis centri; 

 dainerga informaciuli marTvis sistema (SAP) HR moduli; 

 ganaxlda akademiis infrastuqtura da gaformda ormxrivi 

TanamSromlobis memorandumebi sxvadasxva partnior qveynebTan;  

 moewyo infrastruqtura, Sesabamisi teqnikiTa da inventariT aRiWurva 

erovnuli saswavlo centris „krwanisis“ Stabi, q. xonSi sawyisi 

sabrZolo momzadebis da saparaSuto-sadesanto kursebi; 

 amaRlda saqarTvelos samoqalaqo da samxedro personalis kvalifikaciis 

done; 

 

 

nato-Si integracia da saerTaSoriso TanamSromloba 

 regularulad mimdinareobda yovelwliuri erovnuli programis ANP-is 

statusis ganaxleba arsebul mdgomareobasTan SesabamisobaSi mosayvanad; 

 gaizarda avRaneTSi (ISAF) gagzavnili saqarTvelos Tavdacvis 

saministros samxedro mosamsaxureebis kontigenti; 

 momzadda natos Sereuli da koaliciuri jarebis SemadgenlobasTan 

erToblivi davalebebis Sesrulebis mqone qvedanayofebi; 
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 SemuSavda partnior qveynebTan 2012 wlis ormxrivi TanamSromlobis 

gegmebi. 

 mimdinareobda nato-sTan TanamSromlobis formatebiT (ANP, PARP, IPP, 

MC+Geo WP) gaTvaliswinebuli valdebulebebis Sesruleba da daigegma 2012 

wlis manZilze gansaxorcielebeli programebi. 

 amaRlda saqarTvelos Tavdacvis sistemis Crdilo-atlantikur aliansTan 

Tavsebadobis xarisxi. 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro 

 

 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 568 238.7 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinasebam _ 567 423.9 aTasi lari,  rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebels 18 188.2 aTasi lariT aRemateba.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministrosaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 89.4%, `arafinansuri aqtivebis 

zrdis~  muxliT – 10.6%,  xolo `valdebulebis klebis muxlSi~ – 0.002%. 
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`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 
  

2011 wels saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros mier dasaxuli 

prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi saxis RonisZiebebi: 

 

sazogadoebrivi wesrigisa da saxelmwifo usafrTxoebis dacva 

 

 mimdinareobda Sinagan saqmeTa saministros sistemaSi Semavali da sxva 

samsaxurebis mier gamovlenili danaSaulisa Tu samarTaldarRvevebis 

centralizebuli aRricxva, informaciis damuSaveba da analizi. kerZod: 

შტატგარეშე 
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ტყვია-წამლის 

შეძენის ხარჯები 
3,08% 
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მომსახურება 
11,53% 
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aRiricxa 1 062 002 samarTaldarRvevis faqti (maT Soris 449 633 

eqsportirebulia sapatrulo policiis danayofebidan, danarCeni aRricxulia 

uSualod policiis ganyofilebebSi), gacemulia pasuxi sxvadasxva 

samsaxurebidan Semosul SekiTxvaze 80 182 pirTan dakavSirebiT, 

registrirebulia sisxlis samarTlis danaSaulis 32 191 faqti da danaSaulis 

gaxsnis 14 338 SemTxveva, saqmis Sewyvetis 7 503 saaRricxvo  baraTi; 

 sistematiurad gaicemoda statistikuri da sxva saxis informaciebi 

sxvadasxva samsaxurebidan da organizaciebidan Semosuli moTxovnebis 

Sesabamisad. permanentulad mimdinareobda sxvadasxva mniSvnelovani 

informaciis, rogoricaa magaliTad ojaxur konfliqtebTan da ZaladobebTan 

dakavSirebiT, latariebis, azartuli da sxva momgebiani TamaSobebis mowyobis 

sferoSi darRvevebis Sesaxeb informaciis  dagroveba, dagrovili 

informaciuli bazebis analizi, wmenda ararealuri da dublirebuli 

Canawerebisagan, Canawerebis koreqtireba, Sesabamisi kartoTekebis warmoeba; 

 operatiul-sacnobaro kartoTekaSi Semowmebul iqna moTxovna 112 872 

pirze. gaica 117 006 cnoba nasamarTleobaze, administraciul 

samarTaldarRvevebze Semowmebulia 52 000-mde piri, informaciul bazasTan 

mimarTebaSi Catarebulia 12 000-mde sxvadasxva operacia, maT Soris 

sistematurad xorcieldeboda monacemTa bazaSi arsebuli Secdomebis aRmoCena 

da saTanado danayofebisaTvis gadagzavna Semdgomi reagirebis mizniT; 

 Sinagan saqmeTa saministros samsaxurebriv resursebze wvdomis 

usafrTxoebis gazrdis mizniT erTjeradi parolis generaciis mowyobilobebi 

gacemulia uflebamosil – 2 520  TanamSromelze; 

 mimdinareobda arqivSi arsebuli video masalebis cifrul formatSi 

gadayvana da SemdgomSi maTi Cawera cifrul matarebelze, aseve arqivSi 

arsebuli masalebis xelaxali indeqsacia, dakompleqteba da ganTavseba axal 

stelaJebze. arqivSi funqcionirebs sarestavracio jgufi.  

 mimdinareobda mxatvrul-dokumentur film „brZaneba-00448“-ze muSaoba, 

romelic represirebul sazogadoebas exeba.  

 muSaoba mimdinareobda: 

 policiis 9 tipiuri ganyofilebis mSeneblobaze (avranlo, lenmSveniera, 

gorelovka, ganZani, baraleTi, afeni, kazreTi, gaCiani, TeleTi). 

 sxvadasxva regionaluri danayofebis administraciuli Senobebis 

mSeneblobaze (TianeTis, qarelis, ninowmindis, marneulis, dedofliswyaros, 

wyaltubos, tyibulis, baRdaTis, samtrediis, lanCxuTisa da mestiis), 

aseve  q. Tbilisis mTavari sammarTvelos didube-CuRureTis sammarTvelosa 

da gldani-naZaladevis VI ganyofilebis administraciuli Senobebis 

mSeneblobaze. 
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 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros TnamSromelTa socialuri 

pirobebis gaumjobesebisa da sabinao uzrunvelyofis mizniT, 3 

sacxovrebeli korpusis mSeneblobaze q. TbilisSi da 1 sacxovrebeli 

korpusis mSeneblobaze sakurorto qalaq anakliaSi, xolo mSenebare 

korpusebSi TanamSromlebisTvis SeZenil iqna 32 sacxovrebeli bina, m.S. q. 

baTumSi – 17, q. quTaisSi _ 15; 

 sainformacio marTvis centris konstruqciuli nawilis mSeneblobaze          

q. TbilisSi. 

 samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis xarisxis asamaRleblad SeZenil 

iqna 5 000 cali planSeturi kompiuteri (police pad). 
 

 

saxelmwifo sazRvris usafrTxoebis dacva 

 

 mimdinareobda saxelmwifo sazRvris, sxva saxelmwifo uwyebebTan erTad 

qveynis teritoriuli mTlianobis, saxelmwifo sazRvris xelSeuxeblobis, 

saxelmwifos, moqalaqeTa da maTi qonebis usafTxoebis dacva;  

 sasazRvro zolSi, sasazRvro zonasa da sazRvao sivrceSi danaSaulis 

Tavidan acilebis, gamovlenisa da aRkveTis uzrunvelyofis mizniT, 

saqarTvelos sasazRvro policia Tavisi kompetenciis farglebSi 

axorcielebda sisxlis samarTlis saqmeebze winaswar gamoZiebas da 

administraciuli saqmis warmoebas; 

 saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad mimdinareobda saxelmwifo 

sazRvarze, sasazRvro zolSi, sasazRvro zonaSi, qveynis sazRvao sivrceSi da 

iurisdiqciisadmi daqvemdebarebul gemebsa da safren saSualebebze 

kanonsawinaaRmdego qmedebaTa prevencia, gamovlena da aRkveTa; 

 saxelmwifo sazRvarze, sasazRvro zolSi, sasazRvro zonasa da sazRvao 

sivrceSi mimdinareobda arsebuli safrTxeebis Sesaxeb informaciis Segroveba, 

Seswavla, analizi da Sesabamisi reagirebis meqanizmis SemuSaveba, saWiroebis 

SemTxvevaSi Sesabamisi uflebamosili saxelmwifo organoebis informireba; 

 evrokavSiris Sesabamisi uwyebebis standartebis gaTvaliswinebiT 

saxelmwifo saxmeleTo sazRvarze, mimdinareobda sasazRvro infrastruqturis 

mSenebloba da teqnikuri aRWurva. kerZod:  

 dasrulebulia sasazRvro policiis #2 sammarTvelos (axalcixe) da 

misi 2 seqtoris „karwaxSi“ da „ninowmindaSi“ samSeneblo samuSaoebi, aseve 

dasrulda #5 sammarTvelos (lagodexi) sawvavis gasamarTi sadgurisa da 

wylis rezervuaris mowyoba, 2 seqtoris „lafanyuris“ da „Tebulos“ 
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mSenebloba; aseve dasrulebulia #1 sammarTvelos (baTumi) 6 seqtoris 

wyalomomaragebis qselis mowyobis samSeneblo samuSaoebi. 

 mimdinareobda #7 sammarTvelos (yazbegi) administraciuli Senobis, #9 

sammarTvelos (mestia) seqtoris „Wuberi“, #2 sammarTvelos (axalcixe) 

ori seqtoris `karwaxi~ da `sameba~ Senoba-nagebobebis mSenebloba, agreTve 

hidrogeologiuri WaburRilebis mowyoba. 

 SeZenil iqna: maRali gamavlobis avtotransporti, kvadrociklebi, 

Tovlmavlebi, kavSirgabmulobisa da sainJinro saSualebebi, agreTve 

maRalmTiani regionebis swrafi reagirebis jgufebi uzrunvelyofil iqnen 

samTo-samaSvelo aRWurvilobiT; 

 kanonsawinaaRmdego qmedebaTa aRkveTis mizniT saangariSo periodSi 

sazRvris ukanono gadakveTaze dakavebulia 144 moqalaqe, sasazRvro reJimis 

darRvevaze – 18 moqalaqe, dafiqsirebulia sahaero sivrcis darRvevis  14 

faqti, aRikveTa qurdobis 1 faqti; 

 saqarTvelos sazRvao sivrceSi gamovlenili samarTal-darRvevebisaTvis 

dakavebulia: zRvis dabinZurebaze – 16 gemi; naosnobis wesebis darRvevaze – 6; 

ukanono TevzWeraze – 2 gemi. sanapiro dacvis departamentis mier 

saqarTvelos sazRvao sivrceSi gamovlenili samarTal-darRvevebisaTvis 

dakavebulia 12 gemi da saxelmwifo biujetis sasargeblod amoRebuli Tanxis 

odenobam Seadgina – 583 984 lari; 

 ganxorcielda 17 samaSvelo operacia zRvaze adamianTa Zebnis da maTi 

sicocxlis gadarCenis mizniT; 

 mesazRvreTa profesiuli donis asamaRleblad saqarTveloSi Catarebuli 

swavlebebi gaiara sasazRvro policiis 317 mosamsaxurem, saqarTvelos 

farglebs gareT, evrokavSirSi Semaval qveynebSi, aseve amerikis SeerTebuli 

Statebisa da TurqeTis respublikaSi Sesabamis saswavlo centrebSi momzadeba-

gadamzadeba gaiara 70 mosamsaxurem, xolo vizitebSi, konferenciebsa da 

samuSao SexvedrebSi monawileoba miiRo 168 mosamsaxurem; 

 saxmeleTo sazRvris dacvis departamentis piradi Semadgenlobis 

sabrZolo momzadebis donis amaRlebis, sacecxle momzadebaSi praqtikuli 

codnisa da cecxlsasrol iaraRTan mopyrobis unarCvevebis ganmtkicebis 

mizniT, aseve profesiuli codnis amaRlebisaTvis sasazRvro policiis yvela 

sammarTveloSi Catarda saswavlo srolebi da praqtikuli swavlebebi; 

 saqarTveloSi Sveicariis saelCos SuamdgomlobiT ruseTis federaciis 

CrdiloeT oseTis respublikis sasazRvro policiis sammarTvelosa da 

saqarTvelos sasazRvro policias Soris, orive qveynis sagareo saqmeTa 

saministros warmomadgenlobis monawileobiT, Catarda samuSao Sexvedra, sadac 

ganxiluli iqna saxelmwifo sazRvris SeuTanxmebel monakveTze saxelmwifo 

sazRvris reJimis dacvasTan dakavSirebuli sakiTxebi; 
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 saqarTvelos sagareo saqmeTa saministrosTan erTad Catarda azomviTi 

samuSaoebi saxelmwifo sazRvris #3 (wiTeli xidi), #5 (lagodexi) da #7 

(yazbegi) sammarTveloebis dasacav monakveTebze; 

 sasazRvro policiis #5 (lagodexi) da #6 (barisaxo) sammarTveloebSi 

ganxorcielda rotaciebi droebiTi sasazRvro postebis gaxsna-amoqmedebis 

mizniT; 

 gaZlierda saqarTvelos saxelmwifo sazRvris dacva, Semcirda 

kontrabanduli saqonlis importi da eqsporti. 2011 wlis ganmavlobaSi 

saqarTvelos sasazRvro policiis mier saxelmwifo sazRvarze gamovlenil 

iqna 72 kanonsawinaaRmdego qmedeba, rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebelTan (95 

SemTxveva) SedarebiT 25%-iT naklebia; 

 saxelmwifo biujetis sasargeblod amoRebulma Tanxam Seadgina 583 984 

lari. 

 

 

profesionali da kvalificiuri kadrebis momzadeba 

 

 saangariSo periodSi Sss akademiaSi specialuri gadamzadebis kursebi 

gaiara 1 461 msmenelma, sabaziso momzadebis kursebi – 1 222 adamianma. 

swavlebis programis srulyofis mizniT gamocdebi Catarda testuri formiT. 

 Catarda Sinagan saqmeTa saministros TanamSromelTa, kerZod ki 

deteqtiv-gamomZiebelTa, aseve sapatrulo policiis departamentis patrul-

inspeqtorTa da dacvis policiis oficerTa gadamzadebis kursebi;  

 mimdinareobda saqarTvelos ganaTlebisa da mecnirebis saministros 

skolis mandaturad muSaobis dawyebis msurvelTa SerCeva, testireba-

gasaubrebis gziT. SerCeul iqna 541 adamiani, romlebmac gaiares Sesabamisi 

specialuri sabaziso momzadebis kursi; 

 mimdinareobda saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sxvadasxva 

danayofebis 2 500 TanamSrmlis momzadeba inglisur enaSi; 

 mimdinareobda ssip – Semosavlebis samsaxuris staJiorTa specialuri 

sabaziso momzadebis kursebi: sabaJo damuSavebis operaciebis ganyofilebebis da 

sabaJo-gamSvebi punqtebis staJiorebis Teoriuli momzadebis kursi; 

gadasaxadebis gadamxdelTa administrirebis da momsaxurebis sammarTvelos 

staJiorebis Teoriuli momzadebis kursi, aRniSnuli kursebi gaiara – 277 

adamianma; 

 mimdinareobda dawinaurebis Semdegi kursebi: Tanamdebobrivi dawinaurebis 

specialuri gadamzadebis kursi, deteqtivis TanaSemwe-gamomZieblebis da 
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deteqtiv-gamomZieblebis Tanamdebobaze dasawinaurebeli kursi, aRniSnuli 

kursebi gaiara – 465 adamianma; 

 ganxorcielda akademiis yoveldRiuri cxovrebis amsaxveli realiTi 

Sous gadaReba-montaJi (16 seria); 

 saangariSo periodSi daiwyo da dasrulda saqarTvelos Sinagan saqmeTa 

saministros akademiis teritoriaze 300 adgiliani sasadilos mSenebloba, 

ganxorcielda akademiis teritoriis (8 000 kv.m) keTilmowyobis samuSaoebi, 

aseve eqsploataciaSi Sevida sasroleTis axali Senoba. 

 

 

erovnuli saganZurisa da diplomatiuri warmomadgenlobebis usafrTxoebis 

uzrunvelyofa 

 

 xorcieldeboda diplomatiuri misiebisa da maTi xelmZRvanelebis 

rezidenciebis, gansakuTrebiT mniSvnelovani saxelmwifo obieqtebis, erovnuli 

saganZuris, mniSvnelovani obieqtebis, satransporto saSualebebisa da 

komunikaciebis, energetikisa da sxva obieqtebis dacva, fuladi saxsrebisa da 

moZravi tvirTebis dacva - gacileba; 

 zemoaRniSnuli momsaxurebis gaumjobesebis mizniT, SeZenil iqna 

Tanamedrove sagangaSo-dacviTi signalizaciis mowyobilobebi, aseve SeZenilia 

70 erTeuli sxvadasxva gamavlobis avtomanqana; 

 ganxorcielda ssip - dacvis policiis departamentis administraciuli 

Senobebis saremonto samuSaoebi q.TbilisSi, q. zugdidSi, q. Telavsa da daba 

xelvaCaurSi.  

 

 

saqarTvelos Sss mosamsaxureTa socialuri dacva 

 

 eqimebTan miReba gaiara 61 733 pacientma, stomatologiuri mkurnaloba 

Cautarda 6 686 pacients, ultrabgeriTi diagnostikis kabinetSi Catarda 5 

151 gamokvleva, funqcionaluri diagnostikis kabinetSi Catarda 5 248 

gamokvleva, fizioTerapiul kabinetSi Catarebul iqna 10 698 procedura, 

rentgenologiur kabinetSi miRebul iqna 14 260 pacienti, gakeTda 24 558 

laboratoriuli analizi, saineqcio kabinetSi Catarda 1 287 procedura, 

masaJis kabinetSi miRebul iqna 3 738 pacienti, sul komisia gaiara 5 778 

pirma. stacionaluri samedicino mkurnaloba gaiara 1 161 pacientma. 
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sisxlis samarTlis sistemis reforma  (saqarTvelos Sinagan saqmeTa 

saministros nawili) 

 

xorcieldeboda droebiTi moTavsebis izolatorebis infrastruqturis 

gaumjobeseba. mimdinareobs samtrediis, baRdaTisa da mestiis izolatorebis 

remonti. dasrulebul iqna yvarelis izolatoris remonti;  

 mimdinareobda Sinagan saqmeTa saministros taqtikur-operatiuli donis 

gaZliereba saerTaSoriso TanamSromlobis TvalsazrisiT; 

 Catarda treiningebi sisxlis samarTlis saqmeTa eleqtronul 

warmoebaSi, aRniSnuli kursi miznad isaxavs Sinagan saqmeTa saministros 

sxvadasxva TanamSromelTa momzadebas im droisaTvis, rodesac sisxlis 

samarTis yvela saqmis warmoeba miiRebs eleqtronul saxes.  

  „saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi“ Sesuli 

cvlilebebidan gamomdinare gadaxalisda saleqcio masala. momzadda sagamocdo 

masalebi testuri formiT; 

 nato-s profesiuli ganviTrebis programis farglebSi Catarda treiningi 

sazogadoebasTn urTierTobis specialistebisaTvis, ris drosac ganxilul iqna 

sazogadoebasTn urTierTobisa da strategiuli dagegmarebis, efeqturi 

komunikaciis saSualebebis, media interviuebis warmarTvisa da sxvadasxva 

sazogadoebrivi RonisZiebebis dagegmvis sakiTxebi; 

 ZalaSi Sevida „saqarTvelos da evrokavSirs Soris unebarTvod mcxovreb 

pirTa readmisiis Sesaxeb SeTanxmeba“. aRniSnuli SeTanxmebidan warmoSobili 

valdebulebebis Sesrulebis mizniT, gamoica saqarTvelos prezidentis 

brZanebuleba, romlis mixedviTac evrokavSiris wevr da sxva saxelmwifoebis 

teritoriaze readmisias daqvemdebarebul pirTa saqarTveloSi dabrunebis 

organizaciuli da proceduruli sakiTxebis ganxorcieleba daevala 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros; 

 evropis sabWom aRosavleT partniorobis qveynebSi daiwyo proeqtis - 

„TanamSromloba kiberdanaSaulis winaaRmdeg brZolis sferoSi“ implementacia. 

proeqtis mizania aRmosavleT partniorobis qveynebis sisxlis samarTlis 

sferoSi CarTuli uwyebebis SesaZleblobebis gaZliereba, raTa efeqturad 
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iTnamSromlon kiberdanaSaulis winaaRmdeg brZolis sakiTxebSi evropuli da 

saerTaSoriso instrumentebisa da gamocdilebis Sesabamisad; 

 mimdinareobda aqtiuri TanamSromloba evrokavSiris wevr qveynebTan da 

saerTaSoriso sazogadoebasTan, readmisiis ganxorcielebis procedurebTan 

dakavSirebiT gamocdilebis gaziarebis mizniT; 

 mimdinareobda policiis mier ganxorcielebuli RonisZiebebis 

gamWvirvalobis Sesaxeb sazogadoebis informireba beWduri mediis, televiziis 

da eleqtronuli masalebis saSualebiT, dakavebulTa informireba maTi 

uflebebis Sesaxeb beWdviTi masalebis gamoyenebiT; 

  mimdinareobda Zaladobis msxverpl bavSvTa dacvis sferoSi socialur 

muSakebTan TanamSromlobis uzrunvelyofa da dacvis mimarTvianobis sistemis 

efeqtianad ganxorcielebis mizniT Sesabamisi meqanizmebis danergva, sasazRvro 

gamSveb punqtebze trefikingis potenciur msxverplTaTvis sainformacio 

masalebis SemuSaveba da maTi gavrcelebis uzrunvelyofa; 

 sisxlis samarTlis saqmeTa eleqtronul warmoebaSi treiningebi gaiara 1 

514 adamianma. 

saqarTvelos dazvervis samsaxuri 

 saqarTvelos sagareo dazvervis specialuri samsaxurisaTvis 2011 wels 

saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma da faqtiurma 

dafinasebam Seadgina 5 060.0 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinasebam _ 5 

055.0 aTasi lari, 2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 55.0 aTasi lariT metia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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saqarTvelos sagareo dazvervis specialuri samsaxurisaTvis gamoyofil 

saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 99.4%, xolo 

`arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxlis – 0.6%.  
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231.0 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 552 515.7 aTasi lari, rac 

2010 wlis Sesabamis maCvenebels 14 672.0 aTasi lariT aRemateba. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrosaTvis gamoyofil 

saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 88.6%, `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 11.2%, xolo `valdebulebis klebis~ muxlSi –  

0.2%. 
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saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier dasaxuli 

prioritetuli mimarTulebebis mixedviT 2011 wels ganxorcielda Semdegi 

saxis programebi/RonisZiebebi: 

ganaTlebis menejmentisa da resursebis gamoyenebis efeqtianobis zrda. 

 2011 wels dasrulda sajaro skolebis internetizaciis procesi, 

skolebSi moswavleTa da kompiuterTa raodenobis gaTvaliswinebiT moxda 

lokaluri siCqaris optimaluri ganawileba, ris Sedegadac 280 sajaro 

skolis internetis siCqare mniSvnelovnad gaizarda;  

 1520 sagamocdo skolaSi moewyo gamocdebisTvis IT 

infrastruqtura (globaluri qseli, Sida qseli, kompiuteruli da sxva 

teqnika). Catarda sistemebis testireba da winaswari aprobacia, ris Sedegad 

yvela skolaSi sagamocdo procesma Caiara gamarTulad; 

 monacemTa damuSavebisa da Senaxvis centrisaTvis gamoyofil iqna 

Sesabamisi farTi, romelic garemontda. centrSi damontaJda gagrilebisa da 

monitoringis sistemebi, Sesabamisi saservero da qseluri aparatura; 

 programis „Cemi pirveli kompiuteri“ farglebSi 50 000 cali 

sabavSo saswavlo portatuli kompiuteri gadaecaT moswavleebs da maT 

damrigeblebs, aseve saqarTvelos sajaro skolis sabazo safexuris yvela 

srul aTosan moswavles gadaeca nouTbuqi. (1107 nouTbuqi); 

  „saganmanaTleblo dawesebulebaTa reabilitacia” prezidentis 

nacionaluri programis farglebSi dasrulda xuTi axali sajaro skolis 

mSenebloba, erTi profesiuli kolejis da 34 sajaro skolis reabilitacia, 

SeZenil iqna 10 000 cali saskolo merxi da skami, 4166 cali saskolo dafa, 

300 cali saskolo  laboratoria (qimi, fizika, biologia)da, aseve 237 

skolas gauformda xelSekrulebebi da gamoeyo miznobrivi asignebebi skolis 

sareabilitacio samuSaoebisaTvis; 

 damtkicda umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis 

avtorizaciis standartebis Sesaxeb rekomendaciebi. ganxorcielda treningebi 

saganmanTleblo dawesebulebebisaTvis avtorizaciis standartebsa da 

procedurebTan dakavSirebiT; 

 damtkicda „saganmanaTleblo dawesebulebebis saganmanaTleblo 

programebis akreditaciis debuleba da safasuri“, akreditaciis eqspertTa 

SerCevis wesi da gamocxadda SesarCevi konkursi, aseve damtkicda 

zogadsaganmanaTleblo, profesiuli da umaRlesi saganmanaTleblo 

dawesebulebebis saganmanaTleblo programebis akreditaciis TviTSefasebis 

angariSis formebi da eqspertTa jgufis daskvnis formebi; 
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 saangariSo periodSi akreditaciis procesi ganxorcielda 

xarvezebis gareSe. 2011 wels saakreditacio warmoeba gaiara 460-ma 

zogadsaganmanaTleblo, profesiulma da umaRlesma saganmanaTleblo programam;  

 2011-2012 saswavlo wlis Semodgomis semestrisaTvis mobilobis 

portalis momsaxurebiT isargebla 8000-mde studentma; 

 inglisur enaSi erovnuli Sefasebis Sedegebis ganzogadebis 

safuZvelze dadginda pirveli klasis moswavleTa akademiuri miRwevebis done; 

 SemuSavda da damtkicda 140 profesiuli standarti; 

 profesiuli ganaTlebis Sesaxeb mosaxleobis informirebis, 

profesiul saganmanaTleblo dawesebulebebSi studentTa Caricxvis 

maqsimalurad gamWvirvale sistemis Seqmnis, da profesiuli ganaTlebis 

popularizaciis mizniT Camoyalibda sami sainformacio centri. sainformacio 

centrebi aRiWurva Sesabamisi inventariT. ganxorcielda TanamSromelTa 

SerCeva da maTi datreningeba. sainformacio centrebisaTvis Seiqmna Sesabamisi 

monacemTa baza programuli uzrunvelyofiT; 

 ganxorcielda kaWreTis profesiuli kolejis, foTis profesiuli 

kolejis da ozurgeTis profesiuli kolejis Senobis reabilitacia. 

profesiul saganmanaTleblo dawesebulebebSi damontaJda video saTvalTvalo 

kamerebi; 

 gaeros ganviTarebis fondma da IOM-ma uzrunvelyo foTis 

profesiuli kolejis maswavleblebisaTvis sagnobrivi gadamzadeba; 

 saswavlo masalebisa da saxelmZRvaneloebis xarisxis gazrdis 

kuTxiT USAID-is proeqtis farglebSi momzadda da gamoica 7 dasaxelebis 

saxelmZRvanelo da 4 dasaxelebis diski turizmisa da mSeneblobis 

mimarTulebebiT, romelic gadaeca profesiul saganmanaTleblo 

dawesebulebebs; 

 ganxorcielda skolis moswavleTa viziti sainformacio centrebSi, 

sadac moswavleebma dawvrilebiTi informacia miiRes profesiuli ganaTlebis, 

profesiuli saganmanaTleblo dawesebulebebisa da programebis Sesaxeb. 2011 

wels aRniSnul RonisZiebaSi saqarTvelos masStabiT 60-ze meti sajaro 

skolis 2 000-mde (IX, X, XI, XII klasis) moswavle iyo CarTuli;  

 ssip maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centris 

mier yvela ssip-is formis profesiul saganmanaTleblo dawesebulebebis 

maswavleblebs saqarTvelos masStabiT CautardaT 2 donis treningi: sabazo 

pedagogiuri da ganvrcobili pedagogiuri unarebi da inkluziuri ganaTleba. 

gadamzadebul maswavlebelTa raodenoba Seadgens 500. treningebis Sedegebis 

safuZvelze saministrom sigelebiT daajildova 102 maswavlebeli, xolo 

aqedan saukeTeso 20 maswavlebels gadasca fuladi premiebi.  
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maRali xarisxis saganmanaTleblo Sedegebze orientirebuli saswavlo 

garemos Seqmna 

 axali erovnuli saswavlo gegmis danergvisTvis momzadda 

meTodologiuri gzamkvlevebi I-VI klasebis pedagogTaTvis yvela saganSi, aseve 

5 wlis asakis bavSvis swavla-swavlebis Taviseburebani, inkluziuri 

ganaTlebis gzamkvlevi, skolis movla-patronobis saxelmZRvanelo. sul 

Catarda 160 treningi da gadamzadda 4000-ze meti maswavlebeli da 

direqtori. garda amisa, dasrulda muSaoba erovnuli saswavlo gegmis VII-XII 

klasebis sagnobriv gzamkvlevebze, romelic xelmisawvdomi iqneba 2012 wels 

da romlis mixedviTac gadamzaddebian sabazo-saSualo safexurebis 

maswavleblebi; 

 iTargmna erovnuli saswavlo gegma azerbaijanul, rusul da 

somxur enebze; 

 dasrulda muSaoba `qarTuli enis~ saxelmZRvaneloze, romelic 

gankuTvnilia araqarTulenovani skolebis dawyebiTi safexuris 

moswavleebisaTvis. sul Seiqmna 4 donis saxelmZRvanelo, TiToeuli donis 

saxelmZRvanelo daibeWda tiraJiT 20 000 da darigda araqarTulenovan 

skolebSi maT mier gamogzavnili moTxovnebis Sesabamisad; 

 2011-2012 saswavlo wlidan Tbilisis 5 sapilote skolaSi daiwyo 

`specialuri saganmanaTleblo saWiroebebis mqone moswavleTa CarTva fizikur 

aRzrdasa da sportSi~ proeqtis danergva. Sedga samuSao Sexvedrebi skolebis 

administraciasa da sportis maswavleblebTan, maT CautardaT treningebi, 

Seiqmna individualuri saswavlo gegmebi moswavleTa saWiroebebis 

gaTvaliswinebiT. daibeWda sainformacio broSura da posteri; 

 gamoica Semdegi saxelmZRvaneloebi: `sabavSvi baRis aRmzrdelis 

damxmare saxelmZRvanelo~, `skolamdeli ganaTlebis programa~, `skolamdeli 

asakis bavSvis Sefasebis forma~ da `skolamdeli aRzrdis dawesebulebis 

marTvis gzamkvlevi~; 

 momzadda proeqti `eTnikuri umciresobebis warmomadgeneli 

skolamdeli asakis bavSvebisTvis qarTuli enis Seswavlis xelSewyoba~. SeirCa 

8 skolamdeli dawesebulebebi (3 - qv.qarT, 5 - samc/jav), sadac ganxorcielda 

aRniSnuli proeqti: SemuSavda maswavleblis saxelmZRvanelo, aseve Seiqmna 

bavSvis rveuli. proeqtSi CarTulia 160 aRsazrdeli; 

 ,,qarTuli ena momavali warmatebisTvis~ programis farglebSi 

konkursis wesiT (gasaubreba, testireba qarTul enasa da literaturaSi) 

SeirCa da kontraqti gauformda 140 bakalavris xarisxis mqone monawiles, 

romelTac saswavlo wlis dawyebamde CautardaT specialuri erTkviriani 

intensiuri treningebi; 
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 programa „vaswavloT qarTuli, rogorc meore ena” xorcieldeba 

Semdeg raionebSi: axalqalaqi, ninowminda, walka, bolnisi, dmanisi, gardabani, 

marneuli, sagarejo. 2011 wels programis 69 monawilem dafara 72 (49 

azerbaijanuli da 23 somxuri) sajaro skola; 

 maswavleblobis maZieblobis mxardaWeris saxelmwifo programis 

farglebSi 2011 wlis Semodgomaze mentorTa konkursSi monawileoba miiRo da 

ganacxadi waradgina 550 maswavlebelma. gasaubrebis Sedegad SeirCa 130 

maswavlebeli;  

 saxelmwifo programa `aswavle saqarTvelosTvis~ programis 

farglebSi SerCeuli pedagogebi gadanawildnen Suaxevis, Coxatauris, 

WiaTuris, borjomis, axalqalaqis, duSeTis, walkis, siRnaRis, mestiis, 

martvilisa da abaSis raionebis skolebSi; 

 2011 wels maswavleblis saxlSi sasertifikacio gamocdebisaTvis 

mosamzadebeli treningebi sxvadasxva sagnebSi gaiara 2234 maswavlebelma; 

 saangariSo periodSi gamocdebis erovnuli centris mier Catarda 

maswavlebelTa sasertifikacio gamocdebi, romelSic monawileoba miiRo 23 

519 adamianma. 2011 wels maswavleblis sertifikati miiRo 3265 

maswavlebelma; 

 skolis direqtorebis SesarCev konkursze registrirebuli 

kandidatebis raodenoba iyo - 1784, gamocdaze gamocxadda 1622 kandidati, 

pirvel etapze gasuli kandidatebis raodenoba iyo  - 781, meore etapze 

gasuli kandidatebis raodenoba - 417; 

 ssip maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centri 

maswavleblebisaTvis da ganaTlebis sferoTi dainteresebuli yvela 

adamianisaTvis, TveSi orjer gamoscems Jurnal `maswavlebels”, romelic 

vrceldeba mTeli saqarTvelos masStabiT da gadaecema TiTeul sajaro 

skolas da yvela resurscents; 

 ssip maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centris 

mier organizebuli iyo treningebi Semdeg sagnebSi: fizika, qimia, biologia, 

maTematika, istoria, geografia, qarTuli ena, da dawyebiTi profesiuli 

unarebi. treningebi ganxorcielda mTeli saqarTvelos masStabiT da masSi 

monawileoba miiRo 14 029 maswavlebelma; 

 mTeli saqarTvelos masStabiT Catarda sagnobrivi treningebi 

inglisur, germanul da rusul enebSi. treningi gaira 412 inglisuri enis, 63 

germanuli enis da 295 rusuli enis maswavlebelma; 

 skolebSi daiwyo ”Smart Board"-is gamoyenebiT samodelo 

gakveTilebis Catareba. amJamad 180 maswavlebelma Caatara saCvenebeli 

gakveTili, xolo gakveTilis mimdinareobas ki 1765 maswavlebeli daeswro; 
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 ganxorcielda inglisuri enis 250 pedagogis treningebi dawyebiT 

klasebSi inglisuri enis swavlebis meTodologiebSi. treningi ganaxorciela 

britaneTidan mowveulma trenerma, aseve oqsfordis maswavlebelTa 

profesiuli ganviTarebis akademiis eqspertebTan TanamSromlobiT 

ganxorcielda inglisuri enis 190 maswavleblis treningi; 

 mTeli saqarTvelos masStabiT inglisuri enis maswavleblebisaTvis 

Catarda treningi Temaze „klasis marTva“. treningi gaiara 650-ma inglisuri 

enis maswavlebelma; 

 Catarda seminarebi `ainStainis” laboratoriis gamoyenebaSi. 

seminarebi gaiares Tbilisis da regionebis skolebis qimiis, biologiis da 

fizikis maswavleblebma. treningebis Sedegad gadamzadda biologiis - 69, 

fizikis - 28 da qimiis - 112 maswavlebeli; 

 ganxorcielda ist-is sabazo kursis da ist-is meore donis 

treningebi: TemiT `informaciul-sakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba 

saswavlo procesSi”. sul 2011 wels 3 061 maswavlebelma gaiara sabazo 

kursi, xolo 7 074 maswavlebelma me-2 donis trening-kursi; 

 Seiqmna 8 eleqtronuli saganmanaTleblo TamaSi Semdeg sagnobriv 

jgufebSi: maTematika, qarTul ena da literatura, inglisuri ena, 

sazogadoebriv mecnierebebi (2 TamaSi), sabunebismetyvelo mecnierebebi (2 

TamaSi); 

 `iswavle da aswavle saqarTvelosTan erTad” programis farglebSi 

saangariSo periodSi Camovida 1500 ucxoeli moxalise maswavlebeli, romelTa 

mSobliuri ena aris inglisuri, italiuri da germanuli. aRniSnuli 

moxaliseebi gadanawildnen saqarTvelos sxvadasxva regionis sajaro skolebSi 

da sxva sajaro dawesebulebebSi; isini qarTvel maswavleblebTan erTad, 

uSualo urTierTobis meSveobiT aswavlian qarTvel moswavleebsa da 

saqarTvelos sxva moqalaqeebs, maT Soris sajaro moxeleebsa da sajaro 

dawesebulebebSi dasaqmebul pirebs, ucxo enas; 

 erTiani erovnuli, saerTo samagistro da maswavleblis 

sasertifikacio gamocdebis farglebSi ganxorcielda gamocdebis dagegmva, 

abiturientTa, magistrantobis da maswavleblobis kandidatTa bazebis 

formireba, sagamocdo testebis miReba da dasawyobeba, sagamocdo centrebis 

gamocdebisTvis momzadeba, sagamocdo procesSi monawile pirebis SerCeva da 

maTTan xelSekrulebebis gaformeba, Sesabamisi inventaris SeZena da sagamocdo 

centrebSi ganTavseba;  

 mTeli saqarTvelos masStabiT zogadsaganmanaTleblo 

dawesebulebebSi Catarda sacdeli testirebebi da uSualod gamocdebi 

qarTul enasa da literaturaSi, istoriaSi, geografiaSi, fizikaSi, qimiaSi, 

maTematikaSi, ucxour enaSi (inglisuri, germanuli, franguli, rusuli), 
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biologiaSi. 2010-2011 saswavlo wlis skolis gamosaSvebi gamocdebis 

safuZvelze gamovlenili iqnen is pirebi, romlebmac moipoves sruli zogadi 

ganaTlebis damadasturebeli dokumenti; 

 saangariSo periodisaTvis sul q. Tbilisis  175 sajaro, 55 kerZo 

skolaSi da 7 profesiul saswavlebelSi Sesulia 630  mandaturi. quTaisis 

37 sajaro, 8 kerZo skolaSi da 1 profesiul saswavlebelSi, (maT Soris 

zestafonis 1 kerZo skolaSi) - 138 mandaturi, zugdidis 12 sajaro skolaSi 

(maT Soris walenjixis (jvaris) 1 prodesiul saswavlebelSi) - 36 

mandaturi,  foTis 11 sajaro, 1 kerZo skolaSi da 1 profesiul 

saswavlebelSi - 27 mandaturi, yvarlis 2 sajaro  skolaSi - 5 mandaturi, 

baTumis  18 sajaro, 12 kerZo skolaSi da 1 profesiul saswavlebelSi (maT 

Soris qobuleTis 1 profesiul saswavlebelSi) - 84 mandaturi, goris 12 

sajaro, 1 kerZo skolaSi da 1 profesiul saswavlebelSi - 40 mandaturi, 

rusTavis 26 sajaro, 1 kerZo  skolaSi da 1 profesiul saswavlebelSi - 71 

mandaturi, Telavis 1 profesiul saswavlebelSi – 2 mandaturi, gurjaanis 1 

profesiul saswavlebelSi – 2 mandaturi, axalcixis 1 profesiul 

saswavlebelSi – 2 mandaturi, mestiis 1 profesiul saswavlebelSi – 1 

mandaturi, sul 1038 mandaturi; 

 ganxorcielda saqarTvelos regionebidan da qalaqebidan moswavle-

axalgazrdobis vizitebi konstitucionalizmis darbazSi. 

konstitucionalizmis gakveTilebSi monawileoba miiRo sxvadasxva skolebis 

1500 moswavlem. garda amisa, moewyo araerTi konferencia 

konstitucionalizmis sakiTxebTan dakavSirebiT; 

 ,,evropuli da evroatlantikuri integraciis programis” 

farglebSi boloniis procesis reformebis ganxorcielebiT saqarTveloSi 

xeli Seewyo  saqarTvelos umaRlesi ganaTlebis sistemis evropul 

standartebTan daaxloebas, damyarda kavSirebi germaniis da safrangeTis 

umaRles saswavleblebTan da samecniero dawesebulebebTan, gaZlierda 

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros daqvemdebarebaSi myofi 

dawesebulebebis kerZod, ssip - ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli 

centris instituciuri SesaZleblobebi, gaizarda qarTuli akademiuri 

sazogadoebis informirebuloba boloniis procesis Sesaxeb da gaumjobesda 

kvalifikaciebis aRiarebis praqtika `lisabonis aRiarebis konvenciis” 

Sesabamisad; 

 ,,codnis karis~ programis farglebSi sazRvargareT ganaTlebis 

miRebis survilis mqone niWieri qarTveli axalgazrdebisaTvis Camoyalibdeba 

SeRavaTiani sakredito resursebi. saangariSo periodSi swavlebis safasuri 

daufinansda 203 beneficiars. 
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yvela moqalaqisaTvis ganaTlebis Tanabari xelmisawvdomobis 

uzrunvelyofa 

 adgilobrivi TviTmmarTvelobis sajaro moxeleTa enobrivi 

kvalifikaciis amaRlebis programis farglebSi swavleba gaiara 10 adamianma, 

sabazo kvalifikaciis amaRlebis programiT kvalifikacia aimaRla 11 adamianma 

da qarTuli enis intensiuri swavlebis programiT sajaro skolebis 

administratorebisaTvis swavleba gaiara 236 adamianma; 

 ssip zurab Jvanias saxelobis saxelmwifo administrirebis skola 

2011 wlis Semodgomidan administrirebas uwevs axalqalaqis #3 sajaro 

skolasTan da ninowmindis #4 sajaro skolasTan arsebul enis saxlebs, 

dmanisis #3 sajaro skolasTan da bolnisis saganmanaTleblo resurscentrTan 

arsebul qarTuli enis centrebs. xolo 2011 wlis bolos gaixsna marneulisa 

da gardabnis qarTuli enis saxlebi, romelic aRiWurva saWiro teqnikiTa da 

inventariT; enis centrebsa da enis saxlebSi sul 300-mde msmenelma gaiara 

qarTuli enis swavlebis kursi; 

 `inkluziuri swavlebis xelSewyobis programis” farglebSi 

saxelSekrulebo wesiT ayvanil iqnen multidisciplinuri gundis wevrebi. 

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone bavSvTa ganaTlebis xelSewyobis 

mizniT moxda rogorc Tbilisis, aseve regionebis, sul 15 sajaro skolis 

resursoTaxebis aRWurva TvalsiCinoebebiT, saofise teqnikiT, avejiT.  2011 

wels multidisciplinuri gunds sul momarTa 162 skolam. treningebi 

Catarda 34 skolaSi, 773 pedagogs da mSobels gauwies konsultacia, 237 

bavSvs Seudgines individualuri saswavlo gegma. aseve saatestato 

gamocdebisaTvis Seafases me-12 klaseli specialuri saganmanaTleblo 

saWiroebis mqone bavSvebi, romlebic iyvnen daregistrirebulebi saWiroebebis 

dasadgenad gamocdebis procesSi; 

 ,,inglisuri enis swavlebis gaZlierebis programis” farglebSi 

SeirCa sazafxulo skolis maswavleblebi, liderebi, ufrosi maswavlebeli da 

administraciuli asistenti. saqarTvelos 600 moswavles mieca SesaZlebloba 

eswavla da daesvena wyneTis inglisuri enis sazafxulo skolaSi, xolo 

inglisuri enis swavlebis kursi gaerTianebul samefoSi gaiara 24 

gamarjvebulma moswavlem `ufrosklasel moswavleTa gacvliTi programa 

amerikis SeerTebul StatebSi” RonisZiebebis farglebSi 50 moswavlem 2010-

2011 wlebSi  warmatebiT  gaiares akademiuri kursi amerikis SeerTebul 

StatebSi; 

 `prezidentis stipendiebi bakalavriatis warCinebul studentebs” 

programis farglebSi prezidentis stipendiebi 150 laris odenobiT, gamoeyo 

saqarTvelos 13 umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis 1 048 students; 
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 ,,gansakuTrebiT niWieri bavSvebisa da axalgazrdebis mxardaWeris 

programa - erovnuli da saerTaSoriso olimpiadebi” programis farglebSi 

erovnul doneze Catarda olimpiadebi Semdeg sagnebSi: qarTuli ena da 

literatura (qarTulenovani da araqarTulenovani moswavleebisTvis), 

maTematika, fizika, informatika, qimia, biologia, geografia, istoria, 

ucxouri enebi (inglisuri, germanuli, rusuli). olimpiadebi Catarda 3 

etapad, olimpiadebis Sedegad gamovlinda 96 gamarjvebuli. gamarjvebulebi 

dajildovdnen diplomebiT da fuladi prizebiT Sesabamisad: 1250, 875 da 625 

laris odenobiT. garda amisa, olimpiadebSi miRebuli Sedegebis Sesabamisad, 

Sedga skolebis ranJirebuli sia, romlis mixedviT TiToeul saganSi 

gamovlinda 3-3 skola. aRniSnul skolebma gainawiles I, II da III adgilebi. 

gamarjvebulebi dajildovdnen fuladi prizebiT: 5 000, 4 000 da 3 000 

laris odenobiT; 

 1921 wlis 25 Tebervals ruseTis mier saqarTvelos okupaciis 

dResTan dakavSirebiT, saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrom 

skolebis IX-XII klasis moswavleebisTvis Caatara analitikuri eseebis 

konkursi Temaze: `25 Tebervali da 8 agvisto - istoriuli paralelebi”. 

eseebis konkursSi monawileoba miiRo 916 moswavlem sajaro da kerZo 

skolebidan. gamovlinda sami gamarjvebuli, romlebic dajildovdnen fuladi 

prizebiT: 500, 375 da 250 laris odenobiT; 

 moewyo `vaJas iubilesadmi miZRvnili kvireuli skolebSi”. 

aRniSnuli konkursis miznobriv jgufs warmoadgenda sajaro da kerZo 

skolebis I-XII klasis moswavleebi. konkursi warimarTa or etapad, 

gamarjvebuli skolebi dajildovdnen diplomebiT da fuladi prizebiT: 4 

000, 3 000 da 1000-1000 laris odenobiT. garda amisa, madlobis sigelebi 

gadaeca 7 skolas; 

 Catarda Txzulebebis konkursi `Cemi cxovrebis mizani”, aRniSnuli 

konkursis samizne jgufis warmoadgenda VII-XII klasis moswavleebi. konkursi 

Catarda erT etapad, or asakobriv jgufSi: VII-IX da X-XII klasis 

moswavleebisTvis. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministroSi 

Seqmnilma komisiam orive asakobriv jgufSi gamoavlina I, II, III adgilebze 

gasuli moswavleebi, romlebic dajildovdnen fuladi prizebiT: 500, 375 da 

250 lariT. komisiis gadawyvetilebiT, `specialuri prizis” nominaciaSi gaica 

portatuli kompiuteri; 

 Tbilisis 13 sajaro skolis 50-50 moswavle estumrnen 

saxelmwifo mmarTvelobiT organoebs, aseve, eqskursiebSi monawileoba miiRo 

26-i regionis 52 maswavlebelma da 1350 moswavlem; 

 saerTaSoriso olimpiadebSi qarTvelma moswavleebma moipoves 5 

brinjaos medali da 5 sapatio sigeli. medlebis mflobeli moswavleebi 
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saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mxridan dajildovdnen 

2000 lariT; 

 2010-2011 saswavlo wlis bolos oqros medliT dajildovda 877 

moswavle, xolo vercxlis medliT dajildovda 1 122 moswavle; 

 programis ,,sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi zogadi ganaTlebis 

xelSewyoba” farglebSi #11 arasrulwlovanTa specialur dawesebulebaSi, 

qalTa da arasrulwlovanTa #5 saerTo da sapyrobilis reJimis 

sasjelaRsrulebis da sxvadasxva sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi myofi 

patimrebisaTvis uzrunvelyofili iyo damamTavrebeli saatestato gamocdebSi 

monawileobis miReba. monawileobas iRebda sul 28 msjavrdebuli, aRniSnuli 

gamocdebi daZlia 21 msjavrdebulma, aqedan  19 – arasrulwlovania, xolo 

#11 arasrulwlovanTa specialur dawesebulebaSi myofma 19 patimarma miiRo 

monawileoba ganmeorebiT eqsternatis formiT gamocdebis CabarebaSi da 13 

msjavrdebulma dasZlia (sxvadasxva doneebze) ganmeorebiT eqsternatis formiT 

gamocdebi. amas garda, akademiur wels ganxorcielda #11 arasrulwlovanTa 

specialur dawesebulebaSi, qalTa da arasrulwlovanTa #5 saerTo da 

sapyrobilis reJimis sasjelaRsrulebis da sxvadasxva sasjelaRsrulebis 

dawesebulebebSi myofi patimrebis erTian erovnul gamocdebSi daregistrireba 

(29 msjavrdebuli, aqedan 15 arasrulwlovani). msjavrdebulebis momzadebas 

erTiani erovnuli gamocdebisaTvis uzrunvelyofda i. javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis profesor-maswavleblebi; 

 ,,gansakuTrebuli saganmanaTleblo saWiroebis mqone bavSvTa 

specialuri dawesebulebebis xelSewyobis programis” farglebSi saangariSo 

periodSi axalcixis #7 sajaro skolis, Tbilisis #200 sajaro skolis, 

Tbilisis #202 usinaTlo bavSvTa  skolis, quTaisis #45 yru bavSvTa 

sajaro skolis, Tbilisis #203 yru da smenadaqveiTebulTa sajaro skolis, 

WiaTuris #12 sajaro skolis, samtrediis #15 skolis, Tbilisis #198 

sajaro skolis da v. komarovis Tbilisis fizika-mTematikis #199 sajaro 

skolis beneficiarebi specialur saganmanTleblo dawesebulebebSi 

uzrunvelyofilni iyvnen sruli saxelmwifo sadReRamiso an dRis 

momsaxurebiT; 

 saqarTvelos akreditebul umaRles saganmanaTleblo 

dawesebulebaSi erTiani erovnuli gamocdebis/saerTo samagistro gamocdebis 

gavlis gareSe akreditebuli programiT swavlis uflebis mqone 

abiturientebis/magistrantobis kandidatebis/studentebis mier dokumentebis 

warmodgenisa da ganxilvis Sedegad saqarTvelos akreditebul umaRles 

saganmanaTleblo dawesebulebebSi swavlis gagrZelebis ufleba saangariSo 

periodSi mieniWa 950 students; 

 `obol da mzrunveloba moklebul bavSvTa skolis Semdgomi 

ganaTlebis” qveprogramaSi CarTuli studentebis swavlis Rirebulebis 
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dafinanseba gaugrZelda umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis 

akreditebul saganmanaTleblo programebze Caricxul 31 students. 

 

 

mecnierebisa da akademiuri ganviTarebis xelSewyoba. 

 ssip SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis mier 

saangariSo periodSi saxelmwifo samecniero grantiT dafinansda 2009 wlis 

saxelmwifo samecniero grantis konkursis Sedegad 123 samecniero proeqti da 

2008 wlis konkursis Sedegad 173 samecniero proeqti, individualuri 

samogzauro grantiT 85 mecnieri, xolo sakonferencio grantis farglebSi 

dafinansda konkursis Sedegad gamarjvebuli 10 proeqti; 

 qarTuli eleqtronuli leqsikonis programis farglebSi 

dafinansda 4 proeqti: ,,qarTuli enis eleqtronuli orTografiuli 

leqsikoni”, ,,qarTuli saliteraturo enis ganmartebiTi leqsikoni”, 

,,qarTvelologi” da ,,spekali”; 

 NATO-s samecniero programebSi mimdinare 8 proeqtis monawile 

mecnierebi uzrunvelyofili iqnen stipendiebiT; 

 miznobrivi kvlevebisa da ganviTarebis iniciativebis programis 

farglebSi mimdinareobda wina wlebis erTobliv konkursebSi gamarjvebuli 

proeqtebis dafinanseba da monitoringi. dafinansda 2009-2010 wlis 

erToblivi konkursis Sedegad 9-11 proeqti. 2011 wlis konkursisaTvis 

warmodgenili proeqtebidan pirvel etapze SeirCa 25 proeqti sam samecniero 

sferoSi: sainformacio da sakomunikacio teqnologiebi - 1, masalebi da 

nanoteqnologiebi - 7, bioteqnologiebi da mecnierebebi sicocxlis Sesaxeb -

17; 

 moswavle-gamomgonebelTa konkursis `leonardo da vinCi” 

farglebSi momzadda sareklamo video rgoli, sareklamo bilbordebi, banerebi, 

saimijo maisurebi, diplomebi da medlebi. konkursis Sedegad gamovlinda erTi 

granprisa da TiTo-TiTo pirvel, meore da mesame adgilze gasuli proeqtebis 

avtorebi or asakobriv kategoriaSi, romlebic dajildovdnen medlebiT, 

diplomebiTa da fuladi premiebiT. granpris mflobeli proeqtis avtorebi 

gaemgzavrnen 4 kviriani turiT notinghemSi mimdinare wlis ivlisSi. 

 

saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministro 

 saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministrosaTvis 2011 wels 

saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 69 

963.1 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 69 381.2 aTasi lari, rac 

2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 2 795.1 aTasi lariT metia. 
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2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministrosaTvis 

gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 90.6%, 

`arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 9.4%, xolo `valdebulebebis 

klebis~  muxlis – 0.003%.  
 

 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 
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 saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saministros mier dasaxuli 

prioritetebis mixedviT 2011 wlisaTvis ganxorcielda Semdegi saxis 

programebi/RonisZiebebi:  

saxelovnebo da ganaTlebis sistemis xelSewyoba 

   

 saxelovnebo ganaTlebis xelSewyobis programis farglebSi xeli Seewyo 

saqarTvelos 4 saxelovnebo umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis 32 

magistrants samagistro programis dauflebaSi, 1 studentis swavlebas 

ucxoeTis musikalur kolejSi da 1 moswavlis monawileobas saerTaSoriso 

konkursSi, romelic dajildovda diplomiT.  

 

msoflioSi saqarTvelos pozitiuri imijis Camoyalibeba 

 

 ssip Tbilisis z. faliaSvilis saxelobis operisa da baletis saxelmwifo 

akademiuri Teatris sabaleto dasma estoneTSi 2011 wels talinis evropis 

kulturis dedaqalaqis statusis miniWebasTan dakavSirebul RonisZiebaSi 

miiRo monawileoba, gamarTa aseve speqtakli  bruklinis musikaluri akademiis 

darbazSi, linkolnis centrsa da vaSingtonis TeatrSi; SotlandiaSi 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 
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qarTvelma poetebma  monawileoba miiRes poeziis saerTaSoriso festivalSi;  

praRis me-12 kvadrianaleze monawileoba miiRes ssip SoTa rusTavelis 

Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis da ssip apolon quTaTelaZis 

saxelobis samxatvro akademiis warmomadgenlebma; kolumbiis universitetis 

harimanis institutSi  leqciebis kursi „qarTuli modernizmi“ wakiTxul iqna 

qarTveli xelovnebaTmcodnis mier;  poloneTSi sasuliero sagundo musikis 

festivalze ansamblma „nekresma“ miiRo monawileoba; mxardaWera iqna gaweuli 

ssip S. rusTavelis saxelobis saxelmwifo akademiuri da londonis 

nacionaluri Teatrebis erToblivi speqtaklis „vgavarT axla Cven 

ltolvilebs?!“; q. kopenhagenSi sabaleto studiis „veris ubnis tanc-klasis“ 

mier  wardgenili iqna speqtakli, moewyo mxatvar ana kalatoziSvilis 

namuSevrebis gamofena; saqarTvelos saxelmwifo simebianma kvartetma italiis 

gaerTianebis 150  wlis aRsaniSnav  koncertSi miiRo monawileoba;  belgiaSi 

gamarTul koncertSi monawileoba miiRo ssip saqarTvelos xalxuri simRerisa 

da cekvis saxelmwifo akademiurma ansamblma „rusTavma“; kanis 64-e 

kinofestivalis gasamarT RonisZiebaSi „Marche du film“ monawileobda ssip 

saqarTvelos kinematografiis erovnuli centri; q. parizSi galerea „Monod“-
Si moewyo qarTveli mxatvris dea soselias namuSevrebis gamofena;  

 ssip kote marjaniSvilis saxelobis saxelmwifo akademiur Teatrsa da 

azerbaijanis nacionaluri dramis Teatrs Soris  Camoyalibda  saqmiani 

urTierTobebi, romelic iTvaliswinebs speqtaklebis, reJisorebisa da 

msaxiobebis urTierTgacvlas; 

 ssip kote marjaniSvilis saxelobis saxelmwifo akademiurma dramatulma 

Teatrma monawileoba miiRo q. venaSi jorj buxneris TeatrSi  proeqt  

„NEWS FROM GEORGIA”-Si; espaneTSi gamarTul folkloris saerTaSoriso 

festivalSi monawileoba miiRo ssip saqarTvelos xalxuri siRmerisa da 

cekvis saxelmwifo akademiurma ansamblma „rusTavma“; qarTulma jgufma 

„zumbalendi“ monawileoba miiRo q. vilniusSi axali musikaluri albomis 

CaweraSi; klaipedaSi kalaTburTis evropis Cempionatis dros dagegmil 

programaSi monawileoba miiRo ssip iliko suxiSvilisa da nino ramiSvilis 

saxelobis qarTuli nacionaluri baletis saxelmwifo akademiurma dasma; 

qarTvelma xelovanebma monawileoba miiRes germaniaSi q. laifcigSi 

kulturul centrSi „Spinerei“; niderlandebis samefoSi gaimarTa qarTuli 

kulturis dReebi; 

 ssip mixeil TumaniSvilis saxelobis kinomsaxiobTa Teatris dasma q. 

taSkentSi waradgina s.beketis speqtakli „godos molodinSi“;  frankfurtis 

wignis saerTaSoriso bazrobaze monawileoba miiRes saqarTvelos 

gamomcemlobebma; q. romSi „traianes“ muzeumSi gaimarTa gamofena „saqarTvelos 

oqros saganZuri“,  gamofenasTan dakavSirebiT daibeWda katalogi, eqspoziciis 
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gaxsnis RonisZiebaSi monawileoba miiRo ssip saqarTvelos xalxuri simRerisa 

da cekvis saxelmwifo akademiurma ansamblma „rusTavi“; safrangeTSi gaimarTa 

„evropuli filmebis Sexvedris “ me-13 festivali, sadac wargenil iqna 5 

qarTuli filmi; 

 ssip S. rusTavelis sax. saxelmwifo akademiur TeatrSi l. aTanelis 

saerTaSoriso saqvelmoqmedo fondi „Tanadgomis“ mier Catarda gala-koncerti; 

gamoica montros jaz-festivalze gamarjvebuli axalgazrda jazis 

Semsruleblis beqa goCiaSvilis kompaqt-diski; saqarTvelos dedaqalaqma 

umaspinZla „Tbilisis saerTaSoriso jaz-festivals“; proeqtis JETKLASSE 
saqarTvelo“ farglebSi mowyobil voprqSofebsa da gamofenebSi miunhenisa da 

Tbilisis samxatvro  akademiis studentebma monawileoba miiRes; iTargmna 

amerikaSi moRvawe mwerlis Jan ninuaSvilis wigni „ra unda icodes 

Tavisufalma samyarom ruseTis Sesaxeb“. 

 mestiis municipalitetSi gaimarTa saaxalwlo RonisZieba - „ukrainuli 

axali weli saqarTveloSi“, Catarda „Savi zRvis saerTaSoriso 

jazfestivali“, gaimarTa saerTaSoriso festivali „Ramis serenadebi“ da 

Tbilisis me-2 fotofestivali „Tbilisi Photo Festival 2011“, aseve gaimarTa 

cnobili qarTveli da ucxoeli momRerlebisa da ansamblebis koncertebi;  

 

      kulturuli memkvidreobis dacva da samuzeumo sistemis srulyofa 

 

 momzadda bagratis taZris mimdebare teritoriis topo da sakadastro 

azomvebi, aseve ujarmis, baiaTxevisa da gelaTis mimdebare teritoriebis, 

quTaisis istoriul-arqiteqturuli muzeum-nakrZalis Senobis, n. 

firosmanaSvilis saxelobis muzeumisa da saxl-muzeumis Senobebis  

sakadastro azomvebi; 

 mowameTas samonastro kompleqsis ezoSi Catarda arqeologiuri kvleva; 

Sesrulda sveticxovlis taZris samxreT kedlis freskis konservacia; 

momzadda ufliscixis istoriul-arqiteqturuli muzeum-nakrZalis 

teritoriaze arsebuli muzeumis rekonstruqciisa da kompleqsis 

infrastruqturis mowyobis proeqti; 

 aRwerilia da inventarizebulia mesxuri sacxovrebeli saxlebis 

gamorCeuli nimuSebi da uZrav ZeglTa saaRricxvo baraTis formis mixedviT 57 

sacxovrebeli saxli. Sesrulda duSeTis saxlebis inventarizaciisaTvis 

saWiro samuSaoebi; 

 grZeldeba 2010 wels q. mcxeTaSi, samTavros velze dawyebuli programa 

- „sabavSvo arqeologia“, aRniSnuli programis ganxorcielebisaTvis 

arqeologiuri velis damcav tentze damontaJda naleqebisagan damcavi moZravi 
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kedlebi, daibeWda „savele dRiuri“, tripleti da SeZenil iqna programis 

muSaobisaTvis aucilebeli sakancelario da sameurneo inventari; 

 SemuSavda Semdegi proeqtebi: q. Tbilisis surbniSanis taZris 

reabilitaciis saproeqto dokumentacia; duSeTis municipalitetSi sof. 

fuZnaris taZris proeqti; saCxeris municipalitetSi jruWis eklesiis 

saproeqto da gawmendiTi samuSaoebis proeqti; bebriscixis kompleqsis 

gamagrebis proeqti; ambrolauris municipalitetSi kldisubnis RvTismSoblis 

saxelobis eklesiis reabilitaciis proeqti da  jayismanis proeqti; duSeTis 

ilia WavWavaZis sasamarTlos Senobis proeqti; mucos kompleqsis 

integrirebuli infrastruqturis eskizuri proeqti. 

 restavracia-reabilitacia Cautarda Semdeg Zeglebs: q. borjomSi 

sanatoriumi „firuza“; gurjaanis municipalitetSi nato vaCnaZis saxl-

muzeumi;  yvarlis municipalitetSi Zveli gavazis eklesia; stefanwmindis 

raionSi snos koSki; yinwvisis samonastro kompleqsis sainJinro 

hidrologiuri samuSaoebi; sveticxovlis mcire sareabilitacio samuSaoebi; 

bagratis taZris reabilitacia (III etapi); svanuri koSkebis reabilitacia; 

tyibulis municipalitetSi gelaTis samonastro kompleqsis gabriel 

mTavarepiskoposis sasaxle (I da II etapi); ufliscixis kompleqsis 

konservacia; nikorwmindis taZris kedlis mxatvrobis konservacia; nekresis 

freskis konservacia; nikorwmindis taZris sarinelis mowyoba (I etapi); 

martvilis marnis sareabilitacio samuSaoebi (I etapi); ozurgeTis 

municipalitetSi, sof. lixiauris taZris gamagrebiTi sareabilitacio 

samuSaoebi; xobis samonastro kompleqsis samreklos reabilitaciis (I etapi);  

varZiis samonastro kompleqsis sareabilitacio samuSaoebi (I etapi); bagineTis 

kompleqsis konservacia, infrastruqturis mowyoba (II etapi); samTavros velis 

namosaxlarTa gadaxurva, wylis gadamyvanis mowyoba da teritoriis SemoRobva; 

armazis teritoriis istroiul-arqiteqturuli kvleva; varZiis samonastro 

kompleqsSi moajirebis mowyoba; mcxeTis jvris kompleqsis reabilitacia da 

reliefis konservacia; sveticxovlis samxreT kedlis freskis konservacia da 

mcire sareabilitacio samuSaoebi; alaverdis kompleqsSi satrapezos 

sareabilitacio samuSaoebi. 

 momzadda didi mcxeTis, sveticxovlis, nekresisa da gremis kompleqsebis 

virtualuri turebi foto ilustraciiT (samganzomilebiani sivrculi 

panoramebi); kviprosis respublikaSi Sesrulda Raliis RvTismSoblis taZris 

sakonservacio samuSaoebi; ssip Tbilisis apolon quTaTelaZis saxelobis 

saxelmwifo samxatvro akademiaSi Sesrulda kulturuli memkvidreobis 

nimuSebis restavracia-konservacia; ganxorcielda galaktion da tician 

tabiZeebis memorialuri saxlebis sarestavracio-sarekonstruqcio samuSaoebi; 
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 momzadda iuneskos msoflio memkvidreobis Zeglebze (bagratis taZari, 

gelaTis monasteri, samTavros dedaTa monasteri, mcxeTis jvari, 

sveticxoveli da svanuri koSki CaJaSi) samenovani sainformacio dafebi; 

 istoriul tao-klarjeTSi ganxorcielda iSxnisa da oSkis samonastro 

kompleqsebis monitoringi; 

 daibeWda quTaisis istoriuli muzeumis, goris istoriul-eTnografiuli 

muzeumisa da Telavis istoriuli muzeumis gzamkvlevebi. 

 

xelovnebis dargebis ganviTarebis xelSewyoba 

 

 qarTuli wignisa da literaturis xelSewyobis programis farglebSi 

gamoica „literaturuli gazeTis“ 22 nomeri, 17 wigni,  gaimarTa Tbilisis 

wignis me-13 saerTaSoriso festivali, literaturuli forum-dialogi 

saqarTvelos gamomcemlebis, mTargmnelebis, mwerlebis da 5 ucxoeTis qveynis 

(SvedeTi, safrangeTi, inglisi, germania, Sveicaria) 14  gamomcemlis 

monawileobiT. 

 saxviTi xelovnebis ganviTarebis programis farglebSi gamocxadda 

konkursi 2008 wlis ruseT–saqarTvelos omis dros da aseve, stalinuri 

sabWoTa represiebis Sedegad daRupulTa xsovnisadmi miZRvnili memorialis 

eskizur proeqtze, SeirCa saukeTeso proeqti, romlis safuZvelzec gorSi 

aigeba memoriali. xeli Seewyo yovelwliur fotokonkurss  „qolga“; moewyo 

Turqi da qarTveli qali mxatvrebis gamofenebi, ganxorcielda proeqti 

„megobrobis palitra“. 

 qarTuli profesiuli musikaluri xelovnebis ganviTarebis programis 

farglebSi gamoica Jurnali „musikis“ 4 nomeri da diski  al. maWavarianis 

baletis „Wirveulis morjuleba“, xeli Seewyo „eleqtronavtis“ dajildoebis 

ceremonials, 4 musikalur festivals, aseve gaimarTa qarTveli da 

azerbaijaneli kompozitorebis simfoniuri nawarmoebebis koncerti; xeli 

Seewyo trio ,,pertes~ Sesaxeb muskaluri klipis gadaRebas. 

    qarTuli profesiuli Teatraluri xelovnebis ganviTarebis programis  

farglebSi xeli Seewyo ssip Tbilisis marionetebis saxelmwifo Teatris 

teqnikur aRWurvas; 2 speqtakls sadadgmo xarjiT  (Tavisufal TeatrSi 

speqtakls „Tojinebis saxli“, lagodexis kulturis centris Teatris 

speqtakls „stop raSa“); saqarTvelos regionebis profesiul Teatrebs xeli 

SeewyoT axali dadgmebis ganxorcielebisaTvis, gamosacemad momzadda wigni 

,,ucnobi sergo zaqariaZe“; Catarda Tbilisis saerTaSoriso Teatraluri 

festivali. 
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 kulturuli RonisZiebebis xelSewyobis programis farglebSi gamoica 

Tbilisis kulturuli cxovrebis amsaxveli orenovani gzamkvlevis „Tbilisi 

out“-is 13 nomeri da damzadda Jurnalis video rgoli;   ssip SoTa 

rusTavelis saxelobis saxelmwifo TeatrSi Catarda „saqarTvelos modis 

kvireuli“; ganxorcielda festivalis „gza parnasisaken“ gala-koncertis 

gaformeba da diplomebis dabeWdva; gamoica Zveli Tbilisis panoramuli ruqa; 

mestiaSi Catarda saerTaSoriso musikaluri festivali „svanseti“. 

  folkloris mxardaWeris erovnuli programis farglebSi ssip iliko 

suxiSvilisa da nino ramiSvilis saxelobis qarTuli nacionaluri baletis 

akademiuri dasis mier Catarda saqvelmoqmedo koncerti; gaimarTa saxalxo 

festivali „art-geni“; ansambl „qarTul xmebTan“ arsebulma vaJTa 

folklorulma ansamblma da ansamblma „abjarma“ monawileoba miiRo italiaSi 

festival „mare adriatiko“-Si; folkloris saxelmwifo centrma monawileoba 

miiRo q. ankaraSi Turquli enis saerTaSoriso olimpiadasTan dakavSirebul 

gamofenaSi. xobis raionSi Catarda tradiciuli saerTaSoriso festivali 

„simRera samegreloze“; Catarda me-15 saerTaSoriso festivali „Cveneburebi“; 

ganxorcielda folkloruli koleqtivebis serTificirebis proeqti; 

ganxorcielda proeqti „folkloris erovnuli premia“. 

 kulturis mxardaWeris programis farglebSi regionebSi gaimarTa: q. 

quTaisSi, qalaqobis dResaswauli „ormaisoba“; mestiaSi, SoTa rusTavelis 

saxelobis saxelmwifo Teatris saqvelmoqmedo speqtakli „gonzagos 

mkvleloba“. duSeTis kulturis saxli aRiWurva Tanamedrove teqnikuri 

aparaturiT.    

 saerTaSoriso kulturuli urTierTobebis mxardaWeris RonisZiebebis 

farglebSi q. madridSi Catarebul „Orancle Cultural Network“ seminarze da 

aseve q. barselonaSi „International Festival oF Advanced Music and Multimedia 

Artts“-  Catarebul RonisZiebaSi monawileoba miiRes saqarTvelos kulturisa 

da ZeglTa dacvis saministros warmomadgenlebma. q. venaSi hans gabor 

belvederis saxelobis vokalistTa saerTaSoriso konkursSi saxelmwifo 

konservatoriis studentma miiRo monawileoba; TurqmeneTSi, q. aSxabadSi 

Catarda saqarTvelos damoukideblobis  dRisadmi  miZRvnili RonisZieba; 

daibeWda wigni „ra unda icodes Tavisufalma msofliom ruseTis Sesaxeb“; 

 xelovnebis ganviTarebis sxva RonisZiebebis farglebSi marneulSi gaimarTa 

musikaluri festivali „erTi cis qveS“; xeli Seewyo kaxi kavsaZeze n. 

janeliZis dokumenturi filmis „netavi iq aris Teatri?!“ gaxmovanebas.  

 TeatrebSi Sedga 58 premiera, 77 gasvliTi, 37  saqvelmoqmedo speqtakli,  

stacionarze gaimarTa 2169 speqtakli, romelsac daeswro 263214 mayurebeli, 

gaimarTa 28 gastroli ucxoeTSi, sxvadasxva 77  RonisZieba; musikalurma 

centrma da simRerisa da cekvis ansamblebma gamarTes 165 koncerti 
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saqarTveloSi, 101 sagastrolo koncerti  ucxoeTis  sxvadasxva  qveynebsa da 

qalaqebSi. kinoxelovnebis ganxriT dasrulda 4 sr/mx filmis proeqti, 

dasrulda 4 dokumentaluri filmis proeqti. kinoeqspertis mimarTulebiT 

kinocentrma monawileoba miiRo  3  saerTaSoriso SexvedraSi da mexuTed 

warsdga berlinis kinobazarze.  

 gaixsna saqarTvelos saxalxo artistis Tengiz arCvaZis saxelobis, 

musikos Tamaz yuraSvilis saxelobis da qoreograf fridon sulaberiZis 

varskvlavebi, Catarda am varskvlavebis gaxsnasTan dakavSirebuli RonisZiebebi. 

 

saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa, 

gansaxlebisa da ltolvilTa saministro 

 saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul 

pirTa, gansaxlebisa da ltolvilTa saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 45 899.3 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 44 478.9 aTasi lari, rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebelze 2 808.3 aTasi lariT metia.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul 

pirTa, gansaxlebisa da ltolvilTa saministrosaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 91.4%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 8.6%. 

 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

42 561,6 41 670,6 

45 899,3 
44 478,9 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

2010 wlis

dazustebuli gegma

2010 wlis  sakaso

Sesruleba

2011 wlis

dazustebuli gegma

2011 wlis sakaso

Sesruleba



297 
 

 sakaso Sesruleba 

 

 

 

saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa, 

gansaxlebisa da ltolvilTa saministros mier dasaxuli prioritetebis 

mixedviT 2011 wels ganxorcielda Semdegi saxis programebi/RonisZiebebi: 

 

konfliqtebis regionebSi devnilTa qonebis aRricxva 

 

 saangariSo periodSi Sevsebulia devnilTa uZravis qonebis 40 

deklaracia da moxda 2000 Sevsebul deklaraciaSi Camatebebis Setana, m.S. 

dasrulda soxumis raionis deklaraciebis Camateba; moxda afxazeTis a/r 80-

iani wlebis aero suraTebis moZieba-daxarisxeba, ganisazRvra teqnikuri 

specifikacia, Seiqmna darCenili teritoriebis orTofotoebi, mowesrigda q. 

cxinvalis samisamarTo meurneoba sakadastro rukis safuZvelze da 

mimdinareobda:  

 galis raionis rigi dasaxlebuli punqtebis sakadastro safuZvlis 

formireba. 

 q. oCamCirisa da q. galis samisamarTo meurneobis mowesrigeba.  

 gagris raionSi arsebuli im yvela obieqtis identificireba, 

romelic saxelmwifos sakuTrebaSia. 

 soxumis, gagris, cxinvalis, gudauTisa da oCamCiris raionebis 

deklaraciebSi da monacemTa bazaSi SemTxveviTi Secdomebis Sesworeba.  

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
4,66% მივლინებები 

0,86% 

ოფისის ხარჯები 
85,94% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,12% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,09% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
7,24% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
1,09% 
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ltolvilTa da devnilTa sacxovrebeli pirobebis gaumjobeseba  

 

 sareabilitacio samuSaoebi Cautarda 18 obieqts.  

 dafinansda ruseTis samxedro agresiis Sedegad dazaralebuli da 

organizebulad gansaxlebuli ojaxebis faqtobrivad moxmarebuli bunebrivi 

airis safasuri. 

 kompaqturad Casaxlebul devnilebs daufinansdaT komunaluri xarjebi.  

 ̀ iZulebiT gadaadgilebul pirTa - devnilTa mimarT 2009-2012 wlebSi 

saxelmwifo strategiis ganxorcielebis samoqmedo gegmis~ farglebSi 

mimdinareobda saxelmwifos daqvemdebarebaSi myofi kompaqturad gansaxlebis 

obieqtebis devnilTaTvis kerZo sakuTrebaSi gadacema. 2011 wels saqarTvelos 

masStabiT ganxorcielda 14 kompaqturad gansaxlebis obieqtis (13 q. TbilisSi 

da 1 regionSi) sakuTrebaSi gadacemis procesi iq faqtiurad mcxovreb da 

damisamarTebul devnilebze.  

 

 

 

 

migraciuli procesebis mimarT erTiani saxelmwifo politikis SemuSaveba 

da ganxorcieleba  

 programa `xidi~-s farglebSi zugdidSi, quTaisSi, foTSi da senakSi 

gaimarTa seminarebi adgilobrivi macxovreblebisaTvis Temaze `usafrTxo 

migracia~. seminarebze ganxiluli iqna TurqeTis, saberZneTisa da italiis 

magaliTze aRniSnul qveynebSi dasaqmebis SesaZleblobebis, migrantTa 

uflebebisa da mosalodneli safrTxeebis Sesaxeb. imereTis regionis 

televiziis eTerSi ganTavsda sareklamo rgoli programa `xidi~-s farglebSi 

Seqmnili `migrantTa sainformacio-sakonsultacio centrebis~ funqcionirebisa 

da momsaxurebis Sesaxeb. 

 gaixsna `mobilurobis centri~, romelic daxmarebas uwevs readmisiis 

xelSekrulebiT dabrunebul saqarTvelos moqalaqeebs. saangariSo periodSi 

`mobilurobis centrma~ momsaxureba gauwia 343 dabrunebul migrants. maT 

Soris: 72 beneficiars gaewia konsultacia saqarTveloSi dasaqmebis Sesaxeb, 

xolo 36 beneficiarma gaiara profesiuli gadamzadebis treningi, 60 

beneficiarma gaiara treningi biznes gegmis SemuSavebis Sesaxeb. proeqtis 

farglebSi dafinansda 21 biznes proeqti. 
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 iZulebiT gadaadgilebul pirTa – devnilTa ojaxebisaTvis saangariSo 

periodSi SeZenil iqna: TeTriwyaros raionSi 1, lagodexis raionSi 4, 

siRnaRis raionSi 10, gurjaanis raionSi 7, samtrediis raionSi 7, senakis 

raionSi 4, xobis raionSi 4, zugdidis raionSi 1, abaSis raionSi 5, axmetis 

raionSi 2 da yvarlis raionSi 1, sul 46 sacxovrebeli saxli. 

 

muslimani mesxebis repatriacia 

 xorcieldeboda ucxoeTSi saqarTvelos warmomadgenlobebidan 

saministroSi Semosuli 5841 aplikaciis arsebiTi ganxilva. aplikaciebis 

ganxilvis Sedegad 199 beneficiars mieniWa repatriantis statusi. 

 

 

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da  

socialuri dacvis saministro 

saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis 

saministrosTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma 

asignebebma Seadgina  1 677 134.7 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 

1 665 948.3 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebels aRemateba 60 

906.9 aTasi lariT.  

 

 

 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis 

saministrosTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam 

Seadgina 96.7%, `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 3.3%, xolo 

`valdebulebebis klebis~ muxliT – 0.004%. 
 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

 

 
 

1 611 004,1 1 605 041,4 
1 677 134,7 1 665 948,3 

0,0

500 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

2 000 000,0

2010 wlis

dazustebuli gegma

2010 wlis  sakaso

Sesruleba

2011 wlis

dazustebuli gegma

2011 wlis sakaso

Sesruleba

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
15,19% 

მივლინებები 
1,53% 

ოფისის ხარჯები 
11,60% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,23% 

კვების ხარჯები 
3,48% 

სამედიცინო ხარჯები 
7,98% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
1,35% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
11,45% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
47,20% 
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 saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 

mier dasaxuli prioritetebis mixedviT 2011 wlis ganmavlobaSi ganxorcielda 

Semdegi saxis programebi/RonisZiebebi: 

  

       mosaxleobis sapensio uzrunvelyofa 

 sapensio uzrunvelyofis mimarTulebiT, saxelmwifos mier nakisri 

valdebulebebis dafinansebis mizniT ganxorcielda „saxelmwifo pensiis Sesaxeb“ da 

„saxelmwifo kompensaciisa da saxelmwifo akademiuri stipendiis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonebiT gaTvaliswinebul beneficiarTa uzrunvelyofa saxelmwifo 

pensiebiT, saxelmwifo kompensaciebiTa da saxelmwifo akademiuri stipendiebiT. 
2011 wlis 1 seqtembridan pensiebis zogierTi kategoria gaizarda 20 lariT 

da asakis safuZvelze daniSnuli da mkveTrad gamoxatuli SezRuduli 

SesaZleblobis mqone pirTa saxelmwifo pensia ganisazRvra 100 lariT. amasTan, 

wlis ganmavlobaSi saxelmwifo pensia, saxelmwifo kompensacia da saxelmwifo 

akademiuri stipendia sul gaica TveSi saSualod 850.0 aTasze met pirze.  saojaxo 
daxmarebis mimReb beneficiarTa raodenobam wlis ganmavlobaSi Seadgina TveSi 

saSualod 19.0 aTasze meti piri, xolo gadaricxuli Tanxis odenobam - TveSi 

saSualod 428.0 aTas laramde.  saxelmwifo daxmarebis mimReb pirTa raodenobam 

(teritoriuli mTlianobisaTvis gardacvlilTa mSoblebi) Seadgina TveSi 

saSualod 145-mde piri, xolo gadaricxuli Tanxis odenobam - TveSi saSualod 11.5 

aTas larze meti. sayofacxovrebo subsidiebis mimReb pirTa raodenobam wlis 

ganmavlobaSi Seadgina TveSi saSualod 75.0 aTasze meti. 

sul am mizniT saangariSo periodSi mimarTul iqna 973.3 mln lari. 

 

mosaxleobis socialuri dacva 

 

 socialuri daxmarebebis programis farglebSi: 
 saarsebo Semweobis mimReb ojaxTa raodenobam wlis ganmavlobaSi Seadgina 

TveSi saSualod 140.0 aTasze meti ojaxi, xolo gadaricxulma Tanxam – TveSi 

saSualod 12.0 mln laramde; 

 3.6 aTasze met e.w. axali devnilebis ojaxis saarsebo Semweobis 

dafinansebaze saxelmwifo  biujetidan miimarTa TveSi saSualod 279.0 aTas 

laramde; 
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 orsulobis, mSobiarobisa da bavSvis movlis, aseve axalSobilis Svilad 

ayvanis gamo daxmareba gaewia 8.5  aTasze met orsuls da gadaricxulma Tanxam 

Seadgina – 4.7 mln larze meti; 
 ltolvilTa da devnilTa SemweobiT uzrunvelyofil iqna TveSi 

saSualod 228.0 aTasamde piri; 

 „faSizmze gamarjvebis 66-e wlisTavis aRsaniSnavi sazeimo RonisZiebebis 

Sesaxeb“ saqarTvelos mTavrobis gankargulebis safuZvelze saqarTvelos mTel 

teritoriaze (garda q. TbilisSi mcxovrebi meore msoflio omis monawileebisa) 

erTjeradi fuladi daxmareba gacemul iqna maisis TveSi 3.3 aTasze met veteranze 

da gadaricxuli Tanxis odenobam Seadgina 672.8 aTasi lari, xolo q. TbilisSi 

mcxovrebi meore msoflio omis monawileebisaTvis daxmareba  gaweul iqna q. 

Tbilisis meriis mier. 
 bavSvis instituciebidan  biologiur ojaxSi dabrunebasTan dakavSirebiT 

reintegraciis Semweoba gaica TveSi saSualod 200-mde bavSvze, xolo 

gadaricxuli Tanxis odenobam Seadgina - TveSi saSualod 27.0 aTas larze meti. 

 

socialuri reabilitacia da bavSvze zrunvis programis farglebSi momsaxureba 

gaewia: 
 mzrunvelobamoklebul bavSvTa saojaxo tipis momsaxurebebiT 

uzrunvelyofis qveprogramis farglebSi  TveSi saSualod 700-mde beneficiars, 

maT Soris, mindobiT aRzrdaSi myof bavSvebs -  TveSi saSualod 565-ze met  

beneficiars, xolo mcire saojaxo tipis saxlebSi myof bavSvebs - TveSi 

saSualod 130-ze met beneficiars. 
 bavSvTa asakis ganviTarebis darRvevebis prevenciisa da adreuli 
diagnostikis da gonebrivi da fizikuri ganviTarebis Seferxebis mqone bavSvTa 
adreuli ganviTarebis qveprogramebis farglebSi Sesabamisad TveSi saSualod 

90-ze met da 60-mde beneficiars. 

 miusafar bavSvTa TavSesafariT uzrunvelyofis, dRis centrebis da SSm 

pirTa saTemo organizaciebis qveprogramebis farglebSi Sesabamisad 300-mde, 

TveSi saSualod 1.0 aTasze met da 50-mde  beneficiars;  

 bavSvTa fsiqosomaturi abilitaciis/reabilitaciis 

qveprogramisfarglebSi, bavSvTa cerebruli damblis, kunTebis pirveladi 

dazianebis, kunTebis sxva  pirveladi dazianebis da sxva daavadebebis mqone TveSi 

saSualod 115-mde beneficiars da Zval-saxsrovani daavadebis mqone 18 wlamde 

asakis bavSvebis kategoriis TveSi saSualod 9 beneficiars. 
 mitovebis riskis qveS myofi bavSvebis kvebiT uzrunvelyofis qveprogramis 

farglebSi TveSi saSualod 260-mde beneficiars.  
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  Zval-saxsrovani daavadebebis mqone bavSvTa  da meore msoflio omis 
veteranTa reabilitaciis qveprogramebis farglebSi uzrunvelyofili iqna 

Sesabamisad 20 da TveSi saSualod 12-mde beneficiari; 

 dasveneba-gajansaRebisa da sakurorto reabilitaciis qveprogramis 

farglebSi 272 beneficiars; 

 saproTezo–orTopediuli saSualebebiT uzrunvelyofil iqna maisi-

dekemberis TveebSi saSualod TveSi 48 beneficiari; savarZel–etlebiT 

uzrunvelyofil iqna maisi-dekembris TveebSi saSualod TveSi 85-mde 

beneficiari; smenis aparatebiT seqtember-dekemberSi uzrunvelyofil iqna  

saSualod TveSi 290-ze meti beneficiari, xolo koxlearuli implantiT 

seqtember-dekemberSi uzrunvelyofil iqna saSualod 15-mde beneficiari.  
  meurveobisa da mzrunvelobis organos kanonmdeblobiT gansazRvruli 
funqciebis Sesasruleblad finansuri uzrunvelyofis qveprogramis farglebSi 

sasamarTlo–samedicino eqspertiza Cautarda saqarTvelodan ucxo qveyanaSi 

gasaSvilebel 15 bavSvs; 

  yru–munjebis komunikaciis xelSewyobis qveprogramis farglebSi 

monawileoba miiRo 10-mde surdo–Tarjimanma. 

 mosaxleobis eleqtroenergiis da sursaTis vauCeriT uzrunvelyofis 
programis farglebSi saangariSo periodSi  sul eleqtroenergiis vauCeriT 

uzrunvelyofili iqna 1.3 milionamde ojaxi, xolo sursaTis vauCeriT  1.2 

milionze meti ojaxi. sul am mizniT saangariSo periodSi gadaricxuli iqna 60.7 

mln lari. 

 

     mosaxleobisaTvis samedicino momsaxurebis miwodeba kerZo sadazRvevo 
sqemebiT 

  

 janmrTelobis dazRvevis programis farglebSi wlis ganmavlobaSi 

dafinansebuli iqna saSualod TveSi 900.0 aTasze meti beneficiaris sadazRvevo 

premia.  sul am mizniT saangariSo periodSi gadaricxuli iqna 121.2 mln lari. 

 

     sazogadoebrivi janmrTelobis dacva 

 epidemiologiuri usafrTxoebis uzrunvelyofis programis farglebSi 

saangariSo periodSi Catarda rogorc meningokokur infeqciaze,  aseve sxva 

infeqciebze kontaqtSi myofi pirebis laboratoriuli (baqteriologiuri) 
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gamokvleva. sul gamokvleul iqna 755-mde piri, xolo saangariSo periodSi 

saqarTveloSi  dafiqsirda malariis 5 SemTxveva, m. S  3 -TbilisSi,  2 - baTumSi.  

 fsiqikuri janmrTelobiT programis farglebSi bavSvTa fsiqikuri 

janmrTelobis ambulatoriuli momsaxurebiT isargebla 125-mde bavSvma, fsiqo–
socialuri reabilitaciis ambulatoriuli momsaxurebis farglebSi 

ganxorcielda 4.0 aTasze meti viziti, xolo fsiqiatriuli ambulatoriuli 

momsaxurebis farglebSi beneficiarebs wlis ganmavlobaSi miewodaT 209.0 

aTasze meti erTeuli momsaxureba.  fsiqiatriuli stacionaruli momsaxurebiT 

(rogorc mwvave, ise qronikuli) wlis ganmavlobaSi 3.4 aTas pirze metma 

isargebla, maT Soris, bavSvTa fsiqiatriuli stacionaruli momsaxurebiT  

isargebla 35-ze metma bavSvma dafiqsirda mozrdilTa fsiqiatriuli 

stacionaruli momsaxurebis 16 aTasamde SemTxveva, xolo fsiqoaqtiuri 
nivTierebebiT gamowveuli fsiqikuri da qceviTi aSlilobebis stacionaruli 

momsaxurebis 200-ze meti SemTxveva. fsiqozuri registris aSlilobebis mqone 
pacientTa urgentuli stacionaruli momsaxurebis komponentis farglebSi wlis 

ganmavlobaSi 16 gadaudebeli SemTxveva dafiqsirda. 

 infeqciuri daavadebebis marTvis programis farglebSi qveynis masStabiT 

dafiqsirda infeqciur daavadebaTa mkurnalobis - 9.0 aTasze meti SemTxveva. 

 tuberkulozis marTvis programis farglebSi wlis ganmavlobaSi 

ganxorcielda 108.0 aTasze meti ambulatoriuli momsaxurebis erTeuli, xolo 

stacionaruli momsaxurebis farglebSi jamurad 135.0 aTas sawoldReze meti 

aRiricxa. aseve Catarda 335-mde meti qirurgiuli operacia. 

 aiv-infeqcia/Sidsi programis farglebSi  aiv-infeqcia/Sidsze maRali 

riskis jgufebSi inficirebulTa gamovlenis mizniT ganxorcielda   20.0 

aTasamde  - sisxlis nimuSebis kvleva. aseve, dafiqsirda 9.0 aTasze meti 

ambulatoriuli momsaxurebis erTeuli, xolo stacionaruli mkurnalobis 455-

mde SemTxveva.  

 dedaTa da bavSvTa janmrTelobis programis farglebSi ganxorcielda 

antenataluri meTvalyureobiT gaTvaliswinebuli 124.0 aTasze meti viziti, 

hipoTireozze, fenilketonuriaze, hiperfenilalaninemiasa da mukoviscidozze 
axalSobilTa da bavSvTa skriningis komponentis farglebSi gamokvleuli iqna 

56.0 aTasze meti axalSobili, maT Soris ganxorcielda meoradi skriningi da 

ambulatoriuli meTvalyureba, genetikuri paTologiebis gamokvlevis 

komponentis farglebSi ganxorcielda 3.0 aTasze meti nimuSis gamokvleva, 

maRali riskis orsulTa, mSobiareTa da melogineTa mkurnalobis 2.0 aTasamde 

SemTxveva.  
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 specializebuli ambulatoriuli daxmarebis programis farglebSi, 

diabetiT daavadebul mosaxleobas gaewia 29.5 aTasze meti momsaxurebis 

erTeuli, xolo programis farglebSi momsaxurebiT jamurad 800-ze metma 

diabetiT daavadebulma pacientma isargebla.  

 narkomaniis programis farglebSi Camanacvlebeli narkotikiTa da 

samedicino meTvalyureobiT 800-ze meti narkomania uzrunvelyofili, xolo 

stacionaruli detoqsikaciiTa da reabilitaciiT 129 pacientma isargebla. 

 antirabiuli daxmarebis programis farglebSi antirabiuli daxmareba 

gaewia 15.0 aTasze met pacients.  

 profesiul daavadebaTa prevenciis programis farglebSi: 

 ganxorcielda samedicino personalTa (qirurgebi, anesTeziologebi da 

Sesabamisi profilis eqTnebi) Soris epidemiologiuri, higienuri 

(mikroklimati, xmauri, bunebrivi da xelovnuri ganaTeba, qronometraJuli 

dakvirvebebi) da fiziologiuri (fsiqo-fiziologiuri testebi, dinamometria, 

mxedvelobis motoruli reaqcia, Termoregulacia) kvlevebi; 
 momzadda meToduri rekomendaciebis pirveli varianti profesiuli 

daavadebis - manganumiT qronikuli intoqsikaciis (manganotoqsikozis) 

diagnostikis, mkurnalobis da daavadebis marTvis Sesaxeb. 

 daavadebaTa adreuli gamovlena da skriningis programis farglebSi ZuZus 

skriningi Cautarda  - 13.0 aTasamde  pacients,  saSvilosnos kibos skriningi - 

17.0 aTasze met pacients; koloreqtaluri skriningi - 1.9 aTasze met pacients, 

prostatis kibos skriningi - 2.3 aTasze met  pacients, kolonoskopiuri 

skriningi - 70-ze met  pacients.  aseve, gulis iSemiuri daavadebis 

dadasturebuli diagnozis mqone pacientebidan, asakobrivi jgufisa da sqesis 

mixedviT  SemTxveviTad SeirCa (30-70 ww.) aWaraSi - 150, TbilisSi - 300, sul - 

450 pacienti. sqesobrivi gziT gadamdeb daavadebebze sul gamokvleulia 565-mde 

piri. konsultirebul iqna 0-6 wlamde asakis  2.0 aTasamde bavSvi. Catarda 20.0 

aTasze meti pirveladi smenis skriningi. smenis meoradi skriningi  da 

timpanometria Cautarda 700–mde axalSobils, kompiuteruli audiometria - 4 

axalSobils. aTasze met pacients Cautarda diagnostikuri kvleva epilefsiaze. 

 imunizaciis programis farglebSi: 

 saangariSo periodSi ssip - „l. sayvareliZis saxelobis daavadebaTa 

kontrolisa da sazogadoebrivi jandacvis erovnuli centris“ mier 

uzrunvelyofil iqna miRebuli medikamentebis, Spricebis, vaqcinebisa da 

Sratebis gacema-ganawileba „civi jaWvis“ principebis dacviT centraluri 

donidan administraciul erTeulebamde; 

 dafiqsirda acra-vizitebis 400.0 aTasamde SemTxveva; 
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 programis farglebSi SeZenil iqna imunizaciis erovnuli kalendariT 

gaTvaliswinebuli vaqcinebi. 

 usafrTxo sisxlis programis farglebSi Catarda 15.3 aTasze meti 

donoruli sisxlis skrininguli gamokvleva.  

 onkologiur daavadebaTa marTvis programis farglebSi dafiqsirda 21.0 

aTasze meti SemTxveva. 

 pirveladi jandacvis reformis mxardaWeris proeqtis (EC) farglebSi: 

 dasrulda q. rusTavSi, q. zugdidsa da q. sagarejoSi eqimebisa da eqTnebis 

saojaxo medicinaSi momzadeba. aseve,  dasrulda q. TbilisSi da q. quTaisSi 

sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis saministros 
daqvemdebarebaSi myofi penitencialuri sistemis eqimebisa da eqTnebis mzadeba 

saojaxo medicinaSi,  sul gadamzadebulia 365-mde eqimi da 375-mde eqTani. 

 Catarda qvemo qarTlis, samegrelosa da kaxeTis regionebis pirveladi 

jandacvis dawesebulebebSi dasaqmebuli saojaxo medicinaSi gadamzadebuli, 200 

eqimisa da eqTnis (35-35 eqimi, eqTani – samegrelos da amdenive kaxeTis 

regionebidan da 30-30 eqimi, eqTani – qvemo qarTlis regioni) klinikuri 

praqtikis Sefaseba.  

 ganxorcielda sazogadoebasTan urTierTobis sainformacio, 

sakomunikacio da saganmanaTleblo kampaniebi, kerZod: Tambaqos sawinaaRmdego, 

fizikuri aqtivobisa da zogadi higienis xelSewyobis, jansaRi kvebis 

xelSewyobis, imunizaciisa da skriningis saxelmwifo programebis mxardaWerisa 

da „saWesTan fxizlad“ kampaniebi.  

 dasrulda ssip - l. sayvareliZis saxelobis daavadebaTa kontrolisa da 
sazogadoebrivi janmrTelobis erovnuli centris regionuli ofisebisa da 

laboratoriebis mSenebloba axalcixeSi, ambrolaurSi, zugdidSi, ozurgeTsa da 

foTSi; centris centraluri laboratoriis, q. quTaisisa da q. baTumis 

zonaluri sadiagnostiko laboratoriebis ofisebis reabilitacia.  

 frinvelis gripis kontrolis, pandemiisTvis mzadyofnisa da masze 

reagirebis proeqtis (Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministros 

komponenti_WB) farglebSi: 

 saavadmyofoebs daurigdaT pacientis monitorebi (80 cali), 

axalSobilTa inkubatorebi (60 cali) da infuzomatorebi (230 cali). 
aRWurvilobaze  momuSave samedicino da arasamedicino personals CautardaT 

treningi. 
 daavadebaTa kontrolis erovnuli centrisaTvis Sesyiduli iqna 

kompiuteruli teqnika.  
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 daibeWda da gavrcelda sainformacio masalebi  usafrTxo kvebisa da 

cofis prevenciis kampaniisaTvis, agreTve satelevizio da radio arxebiT gavida 

satelevizio da radio klipebi da toqSouebi.   

 jandacvis seqtoris ganviTarebis proeqtis (WB) farglebSi: 

 q. goris saojaxo medicinis regionuli saswavlo centri aRiWurva 

Tanamedrove inventariT; 

 dasrulda pirveladi jandacvis personalis (eqTnebisa da eqimebis) 

gadamzadebis procesi saojaxo medicinaSi q. quTaisis (60 eqTani da 58 eqimi),   

ozurgeTis  (9 eqimi da 14 eqTani),  q. Tbilisis (36 eqimi da 85 eqTani); 

 saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministrosa 

da msoflio bankis SeTanxmebis safuZvelze, proeqtis mxardaWeriT SemuSavda 

saqarTvelos janmrTelobis dacvis 2011-2015ww. „xelmisawvdomi da xarisxiani 

jandacva.“  saxelmwifo strategia; 

 dasrulda jandacvis marTvis sainformacio sistemis (SIMS) bavSvze 

zrunvis modulze muSaoba da ganxorcielda Sesabamisi testireba.  

             

     

 
 mosaxleobisaTvis samedicino momsaxurebis miwodeba sxva prioritetul 

sferoebSi 

 

 dializi da Tirkmlis transplantaciis programis farglebSi hemo da 

peritoneuli dializiT mkurnalobis programaSi CarTuli iyo 1.4 aTasamde 

pacienti, agreTve dafinansda Tirkmlis transplantaciis 16 operacia. 

 gulis qirurgiis programis farglebSi dafiqsirda gulis Tandayolili 

mankebis kardioqirurgiuli mkurnalobis 375-mde SemTxveva, gulisa da 
magistraluri sisxlZarRvebis SeZenili paTologiebis kardioqirurgiuli 

mkurnalobis  -  300-mde SemTxveva, koronaruli angioplastikis 830-mde 

SemTxveva. 

 inkurabelur pacientTa paliatiuri mzrunvelobis programis farglebSi 
dafiqsirda 18 wlamde asakis inkurabelur pacientTa stacionaruli paliaturi 

mzrunvelobis komponentis farglebSi 35 SemTxveva (900-ze meti sawoldRe). 
inkurabelur pacientTa ambulatoriuli paliaturi mzrunvelobis komponentis 

farglebSi ganxorcielda 15.0 aTasze meti viziti, onkoinkurabelur da aiv-

infeqciiT/SidsiT daavadebul inkurabelur pacientTa stacionaruli paliaturi 

mzrunvelobis komponentis farglebSi dafiqsirda 210-mde SemTxveva (2.3 aTasze 

meti sawoldRe). 
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 iSviaTi daavadebebis mqone da mudmiv CanacvlebiT mkurnalobas 
daqvemdebarebul pacientTa mkurnalobis programis farglebSi dafiqsirda 
iSviaTi daavadebebis mqone da mudmiv CanacvlebiT mkurnalobas daqvemdebarebuli 

18 wlamde asakis bavSvTa stacionaruli momsaxurebis 2,7 aTasze meti da 
hemofiliiT daavadebul bavSvTa da mozrdilTa ambulatoriuli da 

stacionaruli mkurnalobis - 3.0 aTasamde SemTxveva. sul mocemuli programis 

momsaxurebiT 300–mde bavSvi sargeblobs. 

 saswrafo gadaudebeli daxmareba da samedicino transportireba programis  

farglebSi referaluri daxmareba gaewia  11.9 aTasze met pacients, xolo 

saswrafo-samedicino daxmarebis programa moemsaxura 440.0 aTasze met 

gamoZaxebas.  

 soflis eqimis programis farglebSi kontraqtiT ayvanilia 2,7 aTasamde 

eqimi da eqTani. 

 referaluri momsaxurebis programis farglebSi dafiqsirda stiqiuri 

ubedurebebis, katasrofebis, sagangebo situaciebis, konfliqtur regionebSi 
dazaralebul moqalaqeTa da saqarTvelos mTavrobis mier sxva gansazRvrul 

SemTxvevebis dros mosaxleobis samedicino daxmarebis 2.0 aTasamde SemTxveva. 

 3 wlamde asakis bavSvTa  gadaudebeli da stacionaruli daxmarebis 
programis farglebSi dafiqsirda gadaudebeli da   stacionaruli daxmarebis 

40.0 aTasze meti SemTxveva. 

 mosaxleobis urgentuli momsaxurebis programis farglebSi dafiqsirda  

23.0 aTasze meti SemTxveva. 

 zogadi ambulatoriuli momsaxurebis programis farglebSi 

ambulatoriuli momsaxurebiT isargebla daaxloebiT 500.0 aTasma pirma. 

 bavSvTa da mozardTa diabetis marTvis programis farglebSi gansazRvruli 

momsaxurebiT   daaxloebiT 600-mde bavSvi sargeblobs. 

 mosaxleobis specifikuri medikamentebiT uzrunvelyofis programis 

farglebSi SeZenili iqna: 
 diabetiT daavadebul mozrdil avadmyofTa medikamentebiT 

uzrunvelyofis komponentis farglebSi gaxangrZlivebuli moqmedebis insulini 

- insulatardi  153.0 aTasi flakoni; xanmokle moqmedebis insulini - aqtrapidi 

95.0 aTasi flakoni;  ultraxangrZlivi moqmedebis insulini -lantusi - 50.0 

aTasi kartriji da ultraxanmokle moqmedebis insulini - apidra solostari - 

9.0 aTasi kartriji; 
 diabetian bavSvTa da mozardTa medikamentebiT uzrunvelyofis 

komponentis farglebSi ultraxangrZlivi moqmedebis adamianis insulinis 

analogi 1.5 aTasamde kartriji, glukagoni 400 kolofi; 
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 hemofiliiT daavadebul bavSvTa da mozrdilTa  medikamentebiT 

uzrunvelyofis komponentis farglebSi antihemofiluri IX 

faqtorkoncentrati 743.0 aTasamde saerTaSoriso erTeuli, antihemofiluri 

VIII faqtorkoncentrati 2 601.0 aTasamde saerTaSoriso erTeuli; 

antiinhibitoruli proTrobmin kompleqsi -   75.0 aTasamde saerTaSoriso 

erTeuli; 
 inkurabelur pacientTa medikamentebiT uzrunvelyofis komponentis 

farglebSi morfinis hidroqloridi - 600.0 aTasamde ampula; 
 organogadanergilTa medikamentebiT uzrunvelyofis komponentis 

farglebSi ciklosporini 100 mg - 21.0 aTasamde kafsula; mikofenolatis 

mofetili 270.0 kolofi, natriumis mikofenolati - 13 kolofi; 
 uSaqro diabetiT daavadebulTa  medikamentebiT uzrunvelyofis 

komponentis farglebSi adiurezuli hormoni – desmopresini 5.3 aTasze meti 

flakoni; 
 antirabiuli samkurnalo saSualebebiT uzrunvelyofis komponentis 

farglebSi antirabiuli vaqcina 66.1 aTasze meti kompleqti; antirabiuli 

imunoglobulini - 10.8 aTasze meti kompleqti; 
 mukoviscidoziT daavadebulTa specifiuri medikamentebiT 

uzrunvelyofis komponentis farglebSi pankreasis fermenti 35 aTasi kafsula.  
 narkomaniiT daavadebulTa Camanacvlebeli narkotikiT uzrunvelyofis 

komponentis farglebSi metadonis 1.3 aTasze meti flakoni; 

 specialur samkurnalo saSualebaTa transportireba, Senaxva da gacemis 
komponentis farglebSi ganxorcielda  Sesyiduli medikamentebis saqarTvelos 

ekonomikur sazRvarze miReba, transportireba, Senaxva da gacema raionul 

doneze.  

 veteranTa samedicino momsaxurebis programis farglebSi dafiqsirda  

veteranTa samedicino momsaxurebis 10.0 aTasze meti stacionaruli da 

ambulatoriuli SemTxveva. 

 samxedro ZalebSi gasawvev moqalaqeTa samedicino Semowmebis programis 

farglebSi ambulatoriulad gamokvleul iqna 17.9 aTasze meti wvevamdeli, aseve 

Catarda 3.6 aTasze meti damatebiTi stacionaruli gamokvleva.  

 

 samedicino momsaxurebis xarisxis gaumjobesebis xelSewyoba 

 

 samedicino-socialur eqspertizaze kontrolis saxelmwifo programis 

farglebSi: 
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 saqarTvelos masStabiT gadamowmda 200-ze meti samedicino 

dawesebuleba, romlebic pirovnebas aniWeben SezRuduli SesaZleblobis mqone 

piris statuss.  

 winaswar SerCeul dawesebulebebSi gadamowmebis mizniT gagzavnilia 2.1 
aTasze meti SezRuduli SesaZleblobis statusis mqone piri damatebiT 

gamokvlevaze, am gadamowmebis safuZvelze 147 pirovnebas moexsna SezRuduli 

SesaZleblobis mqone piris statusi, 90 pirovnebas Seecvala statusi, 1 780 

pirovneba gadamowmda damatebiT, xolo 1 547 pirs daudasturda SezRuduli 

SesaZleblobis mqone piris statusi. 

 samkurnalo saSualebebis xarisxis saxelmwifo kontrolis uzrunvelyofis 

programis farglebSi 110-mde farmacevtul dawesebulebaSi ganxorcielda 711 

dasaxelebis samkurnalo saSualebis SerCeviTi Sesyidva. programiT 
gaTvaliswinebulma RonisZiebebma mniSvnelovnad Seuwyo xeli mkurnalobis 

procesSi gamoyenebuli farmacevtuli produqtis xarisxis, efeqtianobisa da 

usafrTxoebis maCveneblebis gazrdas, rac saboloo jamSi, dadebiTad aisaxeba  

pacientisTvis gaweul samedicino momsaxurebis xarisxze. Semcirda 

gauvargisebuli, uxarisxo da falsificirebuli, aseve  saqarTvelos bazarze 

daSvebis uflebis armqone farmacevtuli produqtis wili.   

  diplomisSemdgomi samedicino ganaTlebis programis farglebSi 

ganxorcielda diplomisSemdgomi ganaTlebis/sarezidento programebis 

gadamuSaveba;  SemuSavebul iqna saxelmwifo sasertifikacio gamocdebis test-

kiTxvarebi;  momzadda profesiuli standartebi sxvadasxva saeqimo 

specialobisTvis.  

 samedicino da saministros sistemis dawesebulebaTa reabilitaciisa da 

aRWurvis saxelmwifo programis farglebSi saangariSo periodSi: 
 dasrulda fsiqikuri dawesebulebebis 

reabilitacia/rekonstruqciisaTvis SerCeuli Senoba/nagebobebis teqnikuri da 

konstruqciuli mdgradobis saeqsperto momsaxureba;  

 Sesyidul iqna Sps „referaluri daxmarebis centrisaTvis“ maRali 

gamavlobis avtomanqana.  

 dasrulda Sps „g. Jvanias saxelobis pediatriuli klinikis", Sps 

„saqarTvelos rkinigzis centraluri klinikuri saavadmyofos" da fsiqikuri 

dawesebulebebis, reabilitacia/rekonstruqciis samuSaoebi; 

 fsiqiatriuli dawesebulebebi aRiWurva axali teqnikiT; 
 Sesyidul iqna rezistentuli tuberkuloziT daavadebulTaTvis 

gaTvaliswinebuli klinikuri korpusisa da ss „tuberkulozisa da filtvis 
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daavadebaTa erovnuli centris“ baqterioskopuli laboratoriuli korpusis 

saofise da samedicino daniSnulebis aveji. 
 

saqarTvelos energetikisa da bunebrivi resursebis saministro 

 saqarTvelos energetikisa da bunebrivi resursebis saministrosaTvis 2011 

wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 

248 141.2 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 212 068.9 aTasi lari, 

rac 2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 10 219.4 aTasi lariT metia.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos energetikisa da bunebrivi resursebis saministrosaTvis 

gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 20.9%, 

`arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 0.2%, `finansuri aqtivebis 

zrdis~  muxliT – 78.8%, xolo `valdebulebebis klebis~ muxliT – 0.006%. 

 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 
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2011 wels saqarTvelos energetikisa da bunebrivi resursebis 

saministros mier dasaxuli prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi 

saxis RonisZiebebi: 

eleqtroenergiis gadacemis saSualebebis mSenebloba-reabilitacia da qveynis 

saeqsporto potencialis gazrda 

• axalcixis 500/400 qvesadgurSi dasrulda fundamentis mowyoba. sul 

mowyobilia 786 fundamenti, dasrulebulia liTonkonstruqciebis montaJi 

(535t). gaformda kontraqti mudmivi denis CanarTis mSeneblobis Sesaxeb. 

mimdinareobda teqnikuri monacemebisa da saproeqto dokumentebis SeTanxmeba. 

dasrulda qvesadguris teritoriaze miwis samuSaoebi, mowyobilia rkinigzis 

liandagze gadasasvleli; damTavrebulia misasvleli gzis mowyoba. dagebulia 

asfalti (2.8 km), mimdinareobda marTvis faris Senobis, sakompresoro da sxva 

Senobebis mSenebloba. paralelurad mimdinareobda Zalovani mowyobilobebis 

mowodeba. 

• zestafonis qvesadgurze mimdinareobda fundamentebis mowyoba da 

liTonkonstruqciebis montaJi. 182 fundamentidan mowyobilia 177. sul 

damontaJebulia 252,6 tona. 

• 500 kv egx ,,zekari~ - Si (axalcixe-zestafoni). momzadda da srulad 

damontaJda axalcixeSi #1-42 anZebisaTvis 788 fundamenti, daidga 68 anZa da 

damontaJda 34.8 km sadeni, xolo zestafonSi reabilitirebulia da 

mowyobilia 854-882 anZebis monakveTebze 190 fundamenti, 801-853 anZebis 

monakveTebze - 35 fundamenti. sul 225 fundamenti. egx ,,zekarze”, agreTve, 

reabilitirebulia 24 anZa. 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 

3,57% 

მივლინებები 

12,13% 

ოფისის ხარჯები 

20,96% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 

1,04% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის და 

პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 

0,06% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 

42,90% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 

19,34% 



313 
 

• 500 kv egx ,,varZia~ - Si (axalcixe-gardabani) ganxorcielda 888 

fundamentis montaJi. daidga 192 anZa da damontaJda 54.3 km sadeni. 

• sul Savi zRvis eleqtrogadamcemi proeqtis farglebSi Sesrulebulia, 

reabilitirebulia da mowyobilia 1 676 fundamenti, reabilitirebulia da 

damontaJebulia 260 anZa, gaWimulia 89.1 km sadeni. 

• 220 kv egx ,,senaki-1,2~ - Si (qvesadgurSi ujredebis CaTvliT) 

mimdinareobda proeqtis mosamzadebeli samuSaoebi da geoteqnikuri kvlevebi. 

gamoqveynebulia informacia reabilitaciis proeqtTan dakavSirebiT tenderSi 

monawileobaze interesTa gamoxatvaSi. 

• 500 kv egx ,,gardabani-samuxi” qvesadgurze saqarTvelosa da azerbaijanis 

damakavSirebeli axali 500 kv egx-s 19.7 km-iani monakveTis mSenebloba 

dasrulebulia. paralelurad mimdinareobda #1-36 anZebs Soris arsebuli 9,7 

km-iani monakveTis reabilitacia. 

• saangariSo periodSi somxeTis sazRvramde 400 kv egx-is 

mSeneblobisaTvis mimdinareobda satendero dokumentaciis momzadeba. 

• foTis industriuli zonisaTvis 110-220-kv egx-s mSeneblobaze 

dasrulebulia 220/110 kv orjaWviani `menji-xorga-foTze~ eleqtrogadamcemi 

xazis yvela samuSao. 

 

hidroeleqtrosadgurebis mSenebloba-reabilitacia 

• saangariSo periodSi gaformebul iqna Svidi memorandumi hesebis 

mSeneblobaze. saerTo dadgmuli simZlavre – 600 mgvt, eleqtroenergiis 

saSualo wliuri gamomuSavebiT  - 2,87 mld kvt.sT. 

• engurhesis ori hidroagregatis sareabilitacio RonisZiebebis 

farglebSi mimdinareobda #1 hidroagregatis da hidrogeneratoris statoris 

sareabilitacio samuSaoebi. 

• vardnilhesebis kaskadis da kaSxlis sareabilitacio samuSaoebis 

sazedamxedvelo kompaniis SerCevis mizniT Catarda tenderi. SerCeul 

kompaniasTan gaformda kontraqti. dawyebulia sareabilitacio samuSaoebis 

proeqtebis momzadeba. 

• mtkvarihesis mSeneblobis proeqtis farglebSi aSenebulia xidebi sofel 

sayuneTsa da zveleSi, aSenebulia 10 kv Zabvis egx aspinZasa da axalcixeSi. 
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dawyebulia sadawneo gvirabis Txra. gaformebulia xelSekruleba axali 

gvirabis saTxreli manqanis SesaZenad. momzadebulia misasvleli gzebi. 

• luxunihesebis mSeneblobis farglebSi hesze momzadebulia teqnikur-

ekonomikuri dasabuTeba. momzadda da gaica ekologiuri eqspertizis daskvna. 

gaformda xelSekruleba  da mimdinareobda luxuni 2-is detaluri proeqtis 

momzadeba. hesis saTavemde momzadebulia gza. dasrulebulia gvirabis 

Sesasvlelze, gamosasvlelze da Sualedur portalze misasvleli gzebis 

mowyoba. gayvanilia 385m sigrZis gvirabi. 

• zotihesis mSeneblobis farglebSi momzadebulia teqnikur-ekonomikuri 

dasabuTeba da mzaddeboda xelSekrulebis proeqti muSa proeqtirebaze. 

• namaxvanishesebis kaskadis mSeneblobis farglebSi momzadebulia 

teqnikur-ekonomikuri dasabuTeba da ganxilvis stadiaSia garemoze 

zemoqmedebis Sefasebis sakiTxi. 

• xudonhesis mSeneblobis farglebSi mimdinareobda teqnikur-ekonomikuri 

Seswavla da daigegma geologiuri kvlevebis – burRviTi samuSaoebis Catareba. 

•    faravnis hesis farglebSi mimdinareobs saderivacio gvirabis, saTave 

nagebobis da sxva rigi samuSaoebis Sesruleba. 

•   larsihesis farglebSi mimdinareobda saTave kvanZis, sadawneo milsadenis, 

hesis SenobisTvis mosamzadebeli samuSaoebi. 

•  dariali hesis mSeneblobis farglebSi mimdinareobda mosamzadebeli 

samuSaoebi, adgilze Cayvanilia TBM, dawyebulia gvirabis gayvanis samuSaoebi. 

• Silda hesis mSeneblobis farglebSi dasrulebulia teqnikur ekonomikuri 

kvleva, mimdinareobda mSeneblobisaTvis mosamzadebeli samuSaoebi. 

•  baxvi 3 hesis mSeneblobis farglebSi mimdinareobda saTave kvanZis, sadawneo 

milsadenis gamTanabrebeli rezervuaris da hesis Senobis samuSaoebi, xolo 

baxvi 2 hesis mSeneblobis farglebSi mimdinareobda mosamzadebeli samuSaoebi. 

 

bunebrivi gazis infrastruqturis mSenebloba-reabilitacia 

• saguramo – xaSuris gazis 700 mm-iani 40 km milsadenis reabilitaciis 

farglebSi mimdinareobda satendero dokumentaciis momzadeba proeqtisaTvis 

saWiro masalebis SesaZenad. 
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• navTluRi – saguramos gazis 700 mm-iani 38 km milsadenis mSeneblobis 

farglebSi dasrulda satendero procedurebi. mimdinareobda koridoris 

gaWris samuSaoebi, milebis transportireba obieqtze da maTi SeduReba. Sps 

`saqarTvelos gazis transportirebis kompaniis~ mier mimdinareobda 10 - 20 

km-iani monakveTis mSenebloba, Sps `niu enerjis~ mier mimdinareobda 20 - 50 

km-iani monakveTis mSenebloba, saSemduReblo, milsadenis tranSeaSi 

ganTavsebisa da derefnis aRdgeniTi samuSaoebi. 

• tabawyuri – bakurianis gazis 300 mm-iani 18 km milsadenis mSeneblobis 

farglebSi dasrulda saproeqto samuSaoebi. 

• xaSuri – senakis gazis 700 mm-iani 60 km milsadenis mSenebloba – 

reabilitaciis farglebSi mimdinareobda satendero dokumentaciis momzadeba 

proeqtisaTvis saWiro masalebis SesaZenad. 

• senaki – foTis gazis axali 700 mm-iani 32 km milsadenis mSeneblobis 

farglebSi Sps `saqhidroenergomSenis~ da Sps `xidmSenis~ mier Sesrulebulia 

mTliani samuSaoebi. 

• regionaluri mniSvnelobis miwisqveSa gazsacavis mSeneblobis 

SesaZleblobebis Seswavlis proeqtis farglebSi dasrulebulia miwisqveSa 

gazsacavis winasamSeneblo daproeqtebis samuSaoebi. momzadebulia gazsacavis 

sainJinro proeqtirebis dokumentacia (FEED), socialur da bunebriv 

garemoze Sefaseba, biznes gegma, satendero dokumentacia, sainJinro, 

momaragebisa da mSeneblobis samuSaoebisaTvis. 

 

ganaxlebadi energiis wyaroebis aTvisebisa da energetikuli infrastruqturis 

ganviTarebis mizniT sainvesticio proeqtebis momzadeba 

• saangariSo periodis ganmavlobaSi HIPP-ma (HYDRO INVESTMENT 

PROMOTION PROJECT) ganaxorciela Semdegi ZiriTadi saqmianoba: 

 damuSavda energetikuli sqemebi, gamovlinda potenciuri proeqtebi 

ramdenime mdinareze. gagrZelda hidroeleqtrosadgurebis winasaproeqto 

angariSebis momzadebaze muSaoba teqnikuri da komerciuli parametrebis 

dazustebis mizniT. 

 momzadda sainformacio masala sainvesticio garemosa da konkretuli 

energetikuli proeqtebis Sesaxeb. 

 mimdinareobda maregulirebeli wesebis Sefaseba da rekomendaciebis 

momzadeba investiciebis waxalisebis TvalsazrisiT. 



316 
 

 sakonsultacio momsaxurebiT uzrunvelyofil iqna saqarTvelos 

energetikis ganviTarebis fondi da aRmouCnda teqnikuri daxmareba 

fondis portfolios Seqmnis mizniT. 

 HIPP-ma adgilobriv qvekontraqtorTan erTad daiwyo saitis 

arqiteqturis ageba, romelic xelmisawvdomi iqneba energetikisa da 

bunebrivi resursebis saministros veb - gverdze portalis saxiT 

 

tyis mdgradi marTvis mizniT satyeo seqtoris reforma 

• xe-tyeze mosaxleobis, sabiujeto organizaciebis, sajaro samarTlis 

iuridiuli pirebis (maT Soris, saqarTvelos konstituciuri SeTanxmebiT 

aRiarebuli sajaro samarTlis iuridiuli piris) moTxovnilebis 

dakmayofilebis mizniT xorcieldeboda socialuri Wris tyekafebis gamoyofa 

da Sesabamisi RonisZiebebi. 

• merqanze mosaxleobis socialuri moTxovnilebis dakmayofilebis mizniT 

tyekafebis gamoyofis uzrunvelsayofad, SeZenil iqna aucilebeli specialuri 

inventari da aRWurviloba. 

• gamoiyo tyekafebi 872 284 m3 I da II xarisxis merqnis misaRebad, maT 

Soris: I xarisxi – 61 205 m3; II xarisxi – 811 079 m3. 

• ganxorcielebul iqna 11 000 m3-i saTbobi SeSis dasawyobeba goris, 

kaspis, qarelis da xaSuris municipallitetebSi okupirebuli xazis piras 

mdebare soflebSi mcxovrebi ojaxebis saTbobi SeSiT uzrunvelsayofad. 

• tyeebis aRdgenisa da kvlavwarmoebis xelSewyobis uzrunvelsayofad 

ganxorcielda saxelmwifo tyis fondSi gaSenebuli tyis kulturebis movlis 

RonisZiebebi. maT Soris tyis kulturebis Sevsebis samuSaoebi. inventarizaciis 

Sedegad gamovlinda kulturebis gaxarebis maRali procenti. 

• samcxe-javaxeTis regionSi, axalcixis, aspinZa-axalqalaqis, borjom-

bakurianis da adigenis satyeo ubnebSi ganxorcielda wiwvovani tyeebis 

(saerTo farTobi 26 267 ha) satyeo paTologiuri gamokvleva. Seswavlis 

Sedegebze dayrdnobiT warmodgenil iqna daskvnebi da rekomendaciebi 

samomavlod tyis movlis RonisZiebebis dagegmvis uzrunvelsayofad. 

• SeZenil iqna specialuri eleqtronuli mowyobilobebi velze da tyeSi 

muSaobisas monacemTa bazaSi informaciis eleqtronulad Seyvanis mizniT. 
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saqarTvelos soflis meurneobis saministro 

 saqarTvelos soflis meurneobis saministrosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 86 242.1 aTasi 

lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 85 112.4 aTasi lari, rac 2010 wlis 

Sesabamis maCvenebels 54 471.9 aTasi lariT aRemateba, rac ZiriTad 

gamowveulia 2011 wlis asignebebSi `regionebSi soflis meurneobis 

ganviTarebis programis~ gaTvaliswinebiT.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos soflis meurneobis saministrosaTvis gamoyofil 

saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 26.6%, 

`arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 8.6%, `finansuri aqtivebis zrdis~  

muxliT – 64.8%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxliT – 0.003%. 
 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

38 680,2 

30 640,5 

86 242,1 85 112,4 

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

2010 wlis

dazustebuli gegma

2010 wlis  sakaso

Sesruleba

2011 wlis

dazustebuli gegma

2011 wlis sakaso

Sesruleba



318 
 

 
 

saangariSo periodSi saqarTvelos soflis meurneobis saministros mier 

saxelmwifo biujetiT dasaxuli prioritetebis farglebSi ganxorcielda 

Semdegi RonisZiebebi: 

 

sursaTis uvnebloba da momxmarebelTa uflebebis dacva 

 

 sasursaTo produqtebis laboratoriuli kvlevis programis farglebSi 

saTanado wesiT aRebul da akreditebul laboratoriebSi gamokvleuli iqna 
sursaTis (m.S. sasmeli wylis) 516 nimuSi/sinji. nimuSebis/sinjebis 

uvneblobisa da xarisxis parametrebze laboratoriuli kvlevis Sedegebis 

mixedviT 114 nimuSi ar akmayofilebda dadgenil moTxovnebs. aRniSnul 

darRvevebze saagentom 13 SemTxvevaSi ganaxorciela aragegmiuri inspeqtireba 

da mieca rekomendaciebi; 3 SemTxvevaSi biznesoperators SeuCerda sawarmoo 

procesi, mieca rekomendaciebi; 4 SemTxvevaSi ecnoba biznesoperators - 

sanitariuli dRis Catarebis aucileblobisa da personalis swavlebebTan 

dakavSirebiT; 69 SemTxvevaSi Sedegebis Taobaze ecnoba biznesoperators; 5 

SemTxvevaSi Sedgenili iqna administraciuli samarTaldarRvevis oqmi etiketis 

darRvevaze; 17 SemTxvevaSi ecnoba sacalo vaWrobis punqts, sursaTis 

realizaciidan amoRebis Taobaze; 3 saqme gadaeca finansTa saministros 

sagamoZiebo departaments; gamokvleuli 86 sasmeli wylis sinjidan darRveva 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
6,31% 

მივლინებები 
20,49% 

ოფისის ხარჯები 
16,61% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
1,28% 

კვების ხარჯები 
0,09% 

სამედიცინო ხარჯები 
13,69% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,40% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და 

იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
17,83% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
23,31% 
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gamovlinda 29 sinjSi. Sesabamis uwyebebSi gagzavnili iqna sarekomendacio 

werilebi.  

 

mcenareTa dacva da fitosanitariuli keTilsaimedooba 

 

 Catarda RonisZiebebi amerikuli TeTri pepelas pirveli Taobis 

winaaRmdeg  7 909 ha-ze da meore Taobaze 9 482 ha-ze; simindis saSiSi 

mavneblebis (mdelos xvatari, simindis farvana) winaaRmdeg dasavleT da 

aRmosavleT saqarTveloSi RonisZiebebi Catarda 2 160 ha-ze; kaliebis  

Semosevis aRmkveTi RonisZiebebi Semasxurebeli ageregatiT  Catarda sul 2 

087.7 ha-ze. Catarda pesticidebisa  da agroqimikatebis sarealizacio qselis 

monitoringi gurjaanis da goris raionSi. aRebuli iqna pesticidebis 34 

nimuSi da agroqimikatebis 10 nimuSi, Sedegad dadginda, rom qimikatebis 

moqmedi nivTierebebis Semcveloba normis farglebSia. 

 mcenareTa dacvis dargSi dakavebul specialistTa da fermerTa codnis 

amaRlebis mizniT gamoica pesticidebis saxelmwifo katalogSi damatebebi da 

cvlilebebi, gamosacemad momzadebulia agroqimikatebis saxelmwifo katalogi. 

gamocemul iqna agreTve 5 000 cali tripleti `simindis mavneblebis 

winaaRmdeg brZolis kompleqsuri RonisZiebebis rekomendacia~. 

 

 

mecxoveleobis ganviTareba da epizootiuri keTilsaimedooba 

 

 epizootiis sawinaaRmdego RonisZiebebis programis farglebSi 

ganxorcielda Turqulis sawinaaRmdego vaqcinacia.  

 msxvilfexa pirutyvis Turqulis sawinaaRmdego profilaqtikuri 

vaqcinacia ganxorcielda Turqulis daavadebis mxriv maRali riskis zonebSi 

TurqeTis, azerbaijanis, somxeTis sazRvrispira raionebSi, cxovelTa gadasareki 

trasebis, migraciuli cxovelebis, cocxali cxovelebiT movaWre bazrebis 

mimdebare teritoriebze, afxazeTisa da egreTwodebuli samxreT oseTis 

administraciuli sazRvris mimdebare soflebSi. sul vaqcinirebulia – 379,055 

suli msxvilfexa pirutyvi. wvrilfexa pirutyvis Turqulis sawinaaRmdego 

profilaqtikuri vaqcinacia ganxorcielda maRali riskis zonebSi samcxe-

javaxeTis regionis zafxulis saZovrebze TurqeTis mosazRvre teritoriaze da 
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yazbegis raionSi Trusos (e.w samxreT-oseTis momijnaved) xeobaSi. sul 

vaqcinirebulia 12,960 suli wvrilfexa pirutyvi. 

 Turqulis daavadebaze gamokvleulia 3000 sisxlis sinji (msxvilfexa, 

wvrilfexa pirutyvi, Rori) struqturul (SP) da arastruqturul (NSP)  

cilebze. kvlevis Sedegad NSP-ze dadebiTi gamovlinda 68 suli msxvilfexa da 

16 suli wvrilfexa pirutyvi  (somxeTisa da TurqeTis mosazRvre soflebSi). 

 wlis ganmavlobaSi brucelozze fonis Seswavlis mizniT SemTxveviTi 

SerCevis principiT SerCeuli soflebidan gamokvleulia 17,142 suli 

msxvilfexa da wvrilfexa pirutyvi. maT Soris dadebiTia 223 sinji. sul 

gamokvleulia cofis  daavadebaze - 103 paTmasala, jilexis daavadebaze - 49 

nimuSi. 

 cofis daavadebis kerebSi iZulebiT imunizirebulia 6199 suli da 

jilexis daavadebis kerebSi 100 suli daavadebis amTvisebeli sasoflo-
sameurneo cxoveli. 

 qveynis teritoriaze laboratoriuli kvlevebiT dafiqsirebulia 

jilexis daavadebis 31 SemTxveva da cofis 69 SemTxveva. infeqciis 

gamovlinebis SemTxvevebSi gatarebuli RonisZiebebis Sedegad daavadebebi 

lokalizebul iqna kerebSi da Semdgom gavrcelebas adgili ar hqonia. 

 

mevenaxeoba-meRvineobis ganviTareba da falsifikaciasTan brZola 

 

 qarTuli Rvinis popularizaciis xelSewyobis RonisZiebebis programis 

farglebSi: 

 13-ma qarTuli Rvinis kompaniam monawileoba miiRo germaniis q. 

duseldorfSi gamarTul Rvinisa da alkoholiani sasmelebis gamofenaSi. 

Catarda saqmiani Sexvedrebi adgilobrivi Rvinis seqtoris warmomadgenlebTan, 

JurnalistebTan da eqspertebTan.  

 s/s `sarajiSvili~-s da Sps `kaxuri tradiciuli meRvineobis~ 

kompaniebma monawileoba miiRes kanadaSi Catarebul Rvinis saerTaSoriso 

gamofenaSi `Niagara Food and Wine Expo~.  

 Rvinis kompaniebma: s/s `Telavis Rvinis marani~, s/s Teliani veli~, s/s 

`bagrationi 1882~, s/s `sarajiSvili~, Sps `vainmeni~, Sps `xareba~ monawileoba 

miiRes londonSi Catarebul Rvinis alkoholiani sasmelebis yovelwliur 

saerTaSoriso gamofenaSi. 

 kaxeTSi, winandalSi, aleqsandre WavWavaZis saxlmuzeumSi gaimarTa 

RonisZieba saxelwodebiT `Wine to Wine~. RonisZiebaze dasaswrebad mowveulni 

iyvnen stumrebi rogorc saqarTvelodan, aseve sxvadasxva qveynis 

diplomatiuri korpusis da mTavrobis warmomadgenlebi. saRamo miznad isaxavda 
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qarTuli da franguli Rvinoebis ukeT gacnobas damswre sazogadoebisaTvis, 

ucxoeli stumrebis qarTul meRvineobis tradiciebTan da istoriasTan 

daaxloebas. aleqsandre WavWavaZis maranSi gaimarTa qarTuli da franguli 

Rvinoebis degustacia. 

 qarTuli Rvinis popularizaciis mizniT  saqarTvelos mTavrobis 

gadawyvetilebis Sesabamisad, londonis Rvinis muzeumSi (vinopolisi) 

sagamofeno kuTxis mosawyobad ganxorcielda saremonto samuSaoebi. 

 Semdegma qarTulma kompaniebma: `kaxuri tradiciuli meRvineoba~, 

`mildiani~, `korporacia qarTuli Rvino~, `qinZmaraulis marani~, `duglaZeebis 

Rvinis kompania~, `gomo~, `TbilRvino~, `meRvineoba xareba~, `Suxmani~ 

monawileoba miiRes CineTis saxalxo respublikis qalaq urumCiSi gamarTul 

gamofenaSi saxelwodebiT European Specialty (Food and Wine) Promotional 

Exhibition (China-Eurasia Expo saerTaSoriso gamofenis farglebSi).  

 q.kievSi gamarTul saerTaSoriso gamofenaze WinExpo Ukraine 

saqarTvelo 10 Rvinis kompaniiT iyo wardgenili, kerZod: `kaxuri tradiciuli 

meRvineoba~, `qinZmaraulis marani~, `TbilRvino~, `Suxmani~, Sps `kaxuri~, 

`vainmani~, `bagrationi 1882~, `CelTi~, `Teliani veli~, `jeo van treidi~. 

 rTvelis xelSewyobis RonisZiebebis programis farglebSi yurZnis 

Cambarebel fizikur pirebze gacemuli iqna 43 234.3 tona yurZenze 8 721.8 

aTasi laris vauCeri, kerZod: saferavis jiSis 22 366.3 tona yurZenze 5 

591.6 aTasi laris vauCeri, rqawiTelis jiSis 20 868.0 tona 3 130.2 aTasi 

laris vauCeri. 

 

sasoflo-sameurneo teqnikis ganaxleba 

 

 programis farglebSi SeZenil iqna: 20 erTeuli sasuqis gamfantveli; 

30 erTeuli simindis pnevmaturi saTesi; 30 erTeuli rigTaSorisi 

kultivatori sasuqis SemtaniT; 10 erTeuli rotaciuli frezi vertikaluri 

danebiT; 5 erTeuli zemZime diskebiani farcxi; 20 erTeuli simindis amRebi 

misabmeli kombaini; 3 erTeuli simindisa da xorblis marcvlad amRebi 

TviTmavali kombaini; 2 erTeuli foCebis momWreli, bazowarmomqmneli 

universaluri frezi; 2 erTeuli niadagis mTliani damuSavebis kultivatori; 

1 erTeuli kartofilis, xaxvis da sxva Zirxvena-tuberiani kulturebis 

amkrefi da 2 amomTxreli sakidi/naxevradsakidi manqana; 

 

regionebSi soflis meurneobis ganviTarebis programa   
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 8.6 mln larze meti miimarTa sasoflo-sameurneo teqnikis ganaxlebis 

xelSewyobisaTvis; 9.0 mln lari - marcvleulis Segrovebis, damuSavebisa da 

Senaxvis centrebis ganviTarebisaTvis; 1.5 mln lari - sasuqis SesyidvisaTvis; 

5.5 mln lari - werovanSi sasaTbure meurneobis reabilitaciisa da 

Tanamedrove teqnologiebiT aRWurvisaTvis; 4.5 mln lari - imereTsa da 

mcxeTa-mTianeTis regionSi Tanamedrove dawvimebiTi morwyvis teqnologiebis 

gamoyenebiT erTwliani kulturebis warmoebis dafinansebisaTvis; 8.0 mln lari 

- rTvelis periodSi yurZnis Sesyidvis, gadamuSavebisa da Tanmdevi 

RonisZiebebis dafinansebisaTvis; 11.1 mln lari - Tanamedrove dawvimebiTi 

morwyvis teqnologiebis gamoyenebiT erTwliani kulturebis warmoebisaTvis, 

xilisa da bostneulis warmoebis intensifikaciisaTvis, sakonsultacio da 

meqanizaciis servis-centrebis mowyobis RonisZiebebisaTvis da sasoflo-

sameurneo teqnikis SesyidvisaTvis; 1.0 mln lari - Tanamedrove sasoflo-

sameurneo teqnologiebis popularizaciis mizniT avtobusebis SesyidvisaTvis; 

0.3 mln lari - soflis sagazafxulo samuSaoebis vauCeris dabeWvdis, 

adgilobriv TviTmmarTvelobebze gadacemis, sareklamo rgolis damzadeba-

ganTavsebisa da sxva saWiro RonisZiebebis dafinansebisaTvis. 

 
saqarTvelos garemos dacvis saministro 

 saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministrosaTvis 

2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma 15 

640.5 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 14 110.4 aTasi lari, rac 

2010 wels Sesabamis maCvenebelze  2 261.3 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis 

saministrosaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam 

Seadgina 60.41%, `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 39.56%, xolo 

`valdebulebebis klebis~ muxliT – 0.03%. 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

 
 

 2011 wels saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis 

saministros mier dasaxuli prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi 

saxis RonisZiebebi: 

 

 

„garemos dacvis sistemis srulyofa“ 

 

 eqspertizis Catarebis uzrunvelyofis RonisZiebebis programis farglebSi 

saangariSo periodSi gacemuli iqna 43 ekologiuri eqspertizis daskvna, maT Soris 

24 garemoze zemoqmedebis nebarTva. aRniSnuli daskvnebi gaica Semdeg saqmianobebze: 

Tboeleqtrosadguri; hidroeleqtrosadguri; saavtomobilo gza; cementis 

warmoeba; navTobproduqtebis da bun. airis sacavebi; kiris warmoeba; el. gadamcemi 

xazi; Camdinare wylebis gamwmendi nageboba da magistraluri sakanalizacio  

koleqtori; qimiuri warmoeba; gajis warmoeba; sasargeblo wiaRiseulis 

gadamuSaveba; saxifaTo narCenebis gadamuSaveba da gauvnebleba; sarkinigzo xazi; 

asfaltis warmoeba; TabaSiris warmoeba; wyalsacavis mowyoba. 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
3,89% 

მივლინებები 
3,83% 

ოფისის ხარჯები 
34,15% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,58% 

კვების ხარჯები 
1,88% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,41% რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
2,77% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
28,53% სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
23,96% 
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 ekoturizmis ganviTarebis programis farglebSi ganxorcielda Semdegi 

RonisZiebebi: 
 turistTa informirebis mizniT sainformacio-analitikur Jurnal 

`tabula“-s 15 nomerSi ganTavsda sareklamo Sinaarsis gancxadebebi sxvadasxva 

daculi teritoriis Sesaxeb. 

 daculi teritoriebis popularizaciis mizniT: ssip daculi teritoriebis 

saagentom monawileoba miiRo ss „sagamofeno centrSi“ gamarTul saerTaSoriso 

turistul gamofenaSi; gare monitorebze ganTavsda reklama TbilisSi, quTaissa da 

zugdidSi; ganTavsda specialuri rubrikebi da sareklamo rgolebi „radio imedis~, 

xolo sareklamo rgolebi - telekompania „rusTavi 2“-is da „imedi“-s eTerSi, aseve 

kinoTeatr „amiransa“ da kinoTeatr „rusTavelSi~; 
 daculi teritoriebis Sesaxeb daibeWda sainvesticio Jurnalebi/broSurebi, 

sareklamo banerebi, flaerebi da bukletebi sul  27 450 cali; 

 turistuli sezonebisaTvis daibeWda TuSeTis, vaSlovanis, lagodexis, 

qobuleTis, kolxeTis da kintriSis daculi teritoriebis, mtiralas da borjom-

xaragaulis erovnuli parkebis 41 900 cali turistuli ruka; 

 ganTavsda sainformacio statia („aRmoaCine da SeigrZeni bunebis yvela 

saswauli erT qveyanaSi _ saqarTveloSi“) Jurnal ,,Heritage of Our World"-Si; 

 q. baTumSi me-4 saerTaSoriso turistul gamofenaze - „eqspo baTumi 2011“-is 

farglebSi gamoifina saqarTvelos erovnuli pakrebis da nakrZalebis Sesaxeb 
masala; 

 daculi teritoriebis xanZarsawinaaRmdego da mavneblebisagan dacvis 

RonisZiebebis programis farglebSi ganxorcielda Semdegi RonisZiebebi: 
 SeZenili da sxvadasxva dacul teritoriaze damontaJebuli iqna 40 

fotoxafangi; 
 mavneblebTan brZolis mizniT SeZenili da dacul teritoriebze ganTavsebul 

iqna 300 feromoni da 300 feromonis sakidi. 

 bunebis dacvis programa „samxreTi kavkasia-saqarTvelo-javaxeTis erovnuli 

parkis Seqmna saqarTveloSi“ (KfW) programis farglebSi ganxorcielda Semdegi 

RonisZiebebi: 
 javaxeTis regionSi Catarda menejmentis gegmisa da damxmare zonis programis 

sajaro prezentacia farTo sazogadoebisTvis. SexvedraSi monawileoba miiRo 

daaxloebiT 50-ma adamianma, romelTa umravlesobac damxmare zonis soflebis 

macxovrebeli iyo.  
 dasrulda saZovrebis menejmentis gegmisaTvis saWiro savele samuSaoebi da 

saZovrebis menejmentis gegmis SemuSavebis procesi; 

 dasrulda javaxeTis erovnuli parkisa da aRkveTilebis demarkacia. 

mimdinareobs javaxeTis daculi teritoriebis registraciis procesi; 
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  funqcionireba daiwyo  javaxeTis erovnulma parkma; 

 Seiqmna Warbteniani aRkveTilebi; 
 javaxeTis erovnuli parkis damxmare zonis Temebis 16 SerCeuli 

warmomadgeneli estumra saTafliis saxelmwifo nakrZals da mtiralas erovnul 

parks. vizitis mTavari mizani iyo monawileTaTvis informaciis miwodeba parkis 

damxmare zonis sxvadasxva ekonomikuri aqtivobebis da sargeblis Sesaxeb; 
 miRebul iqna vizitorTa centris da administraciis Senobis arqiteqtoruli 

dizainis  pirveli monaxazi; 

 daculi teritoriebis saagentos mier SeirCa erovnuli parkis logo; 
 mimdinareobda javaxeTis daculi teritoriebis menejmentis gegmis 

struqturis cvlileba TJS–is (Transboundary Joint Secretariat) mier SemuSavebul 
da garemos dacvis ministris brZanebiT damtkicebul saxelmZRvanelo principebTan 

SesabamisobaSi moyvanis mizniT;  
 Catarda Sesrulebadobis analizi damxmare zonis ganviTarebis 

proeqtebisaTvis, kerZod mefutkreobisa da turizmis ganviTrebisaTvis da 

saqonlis genetikuri gaumjobesebis komponentebisaTvis. daiwyo muSaoba detaluri 

proeqtebis mosamzadeblad aRniSnuli mimarTulebebiT; 

 daculi teritoriebis ganviTarebis (CPAF) programis farglebSi 

ganxorcielda Semdegi RonisZiebebi: 
 momzadda da kavkasiis bunebis fondSi gaigzavna lagodexis daculi 

teritoriebis marTvis efeqturobis Sefaseba (METT scorecard);  
 koordinacia gaewia kavkasiis bunebis fondis mier saqarTveloSi filmis 

gadaRebas, romelic asaxavs kavkasiis regionis, maT Soris saqarTvelos 
biomravalferovnebis konservaciis mniSvnelobas da am mimarTulebiT kavkasiis 

bunebis fondis gaweul saqmianobas regionSi; 

 gaixsna borjom-xaragaulis erovnuli parkis administraciuli Senoba da 

vizitorTa centri;  

 borjom-xaragaulis erovnuli parkis administraciisTvis SeZenil iqna 

avtomobili da kompiuteruli teqnika;  

 borjom-xaragaulis, lagodexis, vaSlovanisa da TuSeTis daculi 
teritoriebis Sesaxeb 4 sainformacio filmi naCvenebi iqna rusTavi 2-is  

gadacemaTa ciklSi „jeo megzuri“, romelic miznad isaxavda daculi teritoriebis 

popularizacias da mimzidvelobis gazrdas damTvaliereblebisaTvis; 
 lagodexis daculi teritoriebis administraciisTvis SeZenili iqna 

kompiuteruli da sxva saWiro teqnika; 

 Catarda proeqtis „saqarTvelos daculi teritoriebis sistemis 

Semosavlebis sakmarisi donisa da prognozirebadobis uzrunvelyofa“ sabWos me-4 

sxdoma; 
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saqarTvelos sportisa da axalgazdobis saqmeTa saministro 

 

 saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministrosaTvis 2011 

wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 

50 838.6 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinasebam 50 288.1 aTasi lari, rac 

2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 8 245.9 aTasi lariT aRemateba.  

 
2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

 

  

 saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministrosaTvis 

gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 94.3%, 

xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 5.7%. 

 
 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 
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saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministros mier 

dasaxuli prioritetebis mixedviT 2011 wels ganxorcielda Semdegi saxis 

programebi/RonisZiebebi: 

 sportul saxeobaTa ganviTareba, sportis popularizacia da sasporto 

ganaTlebis xelSewyoba 

 sportul saxeobaTa ganviTarebis programis farglebSi dafinansda 108 

adgilobrivi sportuli Sejibri da 145 saswavlo - sawvrTno Sekreba  

sportis 35 saxeobaSi, monawileoba miRebuli iqna 240 saerTaSoriso 

sportul asparezobaSi.  saqarTvelos sportsmenebma moipoves 123 oqros, 163 

vercxlis da 194 brinjaos medali. 

 ssip „saqarTvelos olimpiuri rezervebis mzadebis erovnuli centris“-s 

mier Catarebul iqna sxvadasxva donis sportis saxeobaTa turnirebi 

(q.Tbilisis pirveloba krivSi, saqarTvelos Cempionati taekvandoSi, 

saqarTvelos Cempionati fustalSi, biznes liga, afxazeTis a/r ganaTlebis da 

kulturis saministros TaosnobiT xelCarTul brZolaSi turniri, 

saqarTvelos universitetebs  Soris  sauniversiteto  turniri,  mxiaruli  

startebi). 

 

 

axalgazrdobis sferoSi erTiani axalgazrduli politikis gatareba 

 

 saqarTvelos dedaqalaqma evropis iurist studentTa asociaciis 

saerTaSoriso prezidentebis Sexvedras umaspinZla, romelSic 45 axalgazrda 
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iuristi monawileobda evropis sxvadaxva saxelmwifoebidan.  Sexvedris 

monawileebs gaacnes saqarTveloSi gatarebuli sxvadaxva reformisa, Tu 

gansaxorcielebeli proeqtis gegma. Sexvedris ganmavlobaSi xazi gaesva qveynis 

turistul SesaZleblobebsac.  

 gaimarTa saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministros 

axalgazrduli programebis prezentacia. RonisZiebaze warmodgenili iyo   

100-mde monawile, romlebsac garda prezentaciis mosmenisa SeeZloT 

daefiqsirebinaT sakuTari poziciebi. 

 saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministrom, mxiarulTa 

da sazrianTa erovnul federaciasTan da telekompania „imedTan“ partniorobiT 

ganaxorciela mxiarulTa da sazrianTa erovnuli Cempionatis organizeba-

Catareba. 

 saministrom umaspinZla evropis wamyvani universitetebis studenturi 

TviTmmarTelobebis warmomadgenlobas, romlis mizani gaxldaT saerTaSoriso 

gamocdilebis gaziareba da erToblivi gacvliTi RonisZiebebis ganxorcielebis 

xelSewyoba, studenturi kavSirebis funqcionirebis ganviTareba, qarTvel 

studentTa evropasTan daaxloeba da axali Zlieri saerTaSorio kontaqtebis 

SeZena. 

 programis farglebSi Catarda silamazis konkursi  „studenturi saxe“ 

da axalgazrduli festivali „studenturi dReebi 2011“ romelSic 

monawileoba miiRo saqarTvelos TiTqmis yvela umaRlesma saswavlebelma 

rogorc Tbilisidan, aseve saqarTvelos regionebidan.    

 saministrom umaspinZla suamis qveynebis (saqarTvelo, azerbaijani, 

moldova, ukraina) warmomadenlobas.   oTxdRiani vizitis farglebSi umTavres 

segments warmoadgenda regionuli TanamSromlobisa da ganviTarebis 

xelSewyoba. TanamSrolobis farglebSi mxareebma konkretuli SeTavazeba 

miiRes saqarTvelos mTavrobidan, romlis implementacia am etapzec 

mimdinareobs. kerZod, saqarTvelos mTavrobam suamis TiToeul wevr qveyanas 

SesTavaza axalgazrdul saerTaSoriso patriotul banak anakliaSi, niWieri da 

warmatebuli axalgazrdebis gamogzavna.  

 programa „lideri 2011“-is farglebSi daba bakurianSi univeritetis 

waromadgenlobisaTvis Catarda sxvadasxva treiningebi rogorc Teoriul, aseve 

praqtikul sakiTxebze. programuli miznebisaTvis centrma ganaxorciela mTeli 

rigi RonisZiebebi: kerZod ki, arsebuli infrastruqturis gaumjobesebis 

mizniT  programa `patriotis~ farglebSi ganxorcielda  anakliis patriotTa 

banakisaTvis saremonto samuSaoebi da ezos keTilmowyoba. anakliis banakSi 

aqtiurad daisvena Cveni qveynis da ucxoeTidan mowveulma 3080 axalgazrdam. 

dasrulda mestiis patriotTa saTxilamuro sportuli bazis mSenebloba.  
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 proeqti „mwvane yuTis“ farglebSi aqtiurad CaerTo 150 dawesebuleba 

rogorc sajaro, aseve kerZo. Segrovebul  iqna aT tonamde makulatura da 

proeqtis farglebSi dasaqmebul  iqna bavSvTa saxlSi aRzrdili 2 

axalgazrda.   

 

 qalaq baTumSi, zugdidsa da quTaisSi Catarda tradiciuli xelovnebisa 

da folkloris saerTaSoriso studenturi festivali  „erTa xma“.   

 proeqtis ,,Savi zRvis axalgazrda diplomatTa skolis“ farglebSi daba 

CaqvSi da sastumro-sanatorium ,,oazisSi“ Catarda RonisZieba sadac 

monawileoba miiRo  10-ma qarTvelma da  Savi zRvispireTis qveynebis 

(bulgareTi, rumineTi, ruseTi, ukraina, TurqeTi) politikuri mecnierebis, 

saerTaSoriso urTierTobebisa da saerTaSoriso samarTlis 25 studentebma.  

 q. baTumSi Catarda ,,baTumis mesame saerTaSoriso forumi  ,,msoflio 

mSvidobisaTvis“.  RonisZiebaSi monawileobas iRebda evropis 20 qveynis 140 

axalgazrda evroparlamentari. ganixileboda axalgazrdebisaTvis aqtualuri 

sakiTxebi rogoricaa:  evrokavSiris programa „aRmosavleT partnioroba",    

evrokavSir-saqarTvelos urTierTobebi, demokratiuli procesebi post-sabWoTa 

sivrceSi, saerTaSoriso terorizmi, energousafrTxoeba,  konfliqtebi 

kavkasiis regionSi  da sxva. 

 ssip - saqarTvelos bavSvTa da axalgazrdobis ganviTarebis fondis 

xelSewyobiT, sagranto konkursis farglebSi, dafinansda sxvadasxva bavSvTa 

da axalgazrduli kavSirebis mier warmodgenili da Sesabamisad gamarjvebuli  

84 proeqti. 

 sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministrosa da gaeros bavSvTa 

fondis egidiT Catarda konferencia “saxelmwifo axalgazdruli politikis 

ganviTareba”. konferenciaSi 130 delegati (studentebi, arasamTavrobo, 

saerTaSoriso da samTavrobo uwyebebis warmomadgenlebi, damoukidebeli 

eqspertebi, mkvlevarebi da donori organizaciebi) monawileobda. RonisZiebis 

farglebSi samTavrobo seqtors waredgina axalgazrdul politikasTan 

dakavSirebiT SemuSavebuli prioritetebi da rekomendaciebi. konferenciis 

Sedegebi safuZvlad daedeba axalgazrduli politikis dokumentis samuSao 

versias, romelic uaxloes momavalSi gamoqveyndeba. 

 

moqmed da veteran sportsmenTa, mwvrTnelTa da sportis muSakTa finansuri 

mxardaWera 
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 saangariSo periodSi gagrZelda olimpiuri Cempionebis stipendiebis, 

veteran sportsmenTa da sportis muSakTa socialuri daxmarebis da 

saqarTvelos erovnuli, olimpiuri da asakobrivi nakrebebis wevrTa, 

mwvrTnelTa, administraciuli da saeqimo personalis da perspeqtiul 

sportsmenTa stipendiebis  dafinanseba. „olimpiuri Cempionebis“ stipendiebi 

daniSnuli aqvs 31 saxelovan sportsmens TiToeuls 1000 laris odenobiT. 

 „veteran sportsmenTa da sportis muSakTa socialuri daxmarebis“ 

programiT veteran sportsmenTa da sportis muSakTa materialuri da 

socialuri mdgomareobis gasaumjobeseblad 190-mde veteran sportsmenma da 

sportis muSakma miiRo daxmareba. 

 „saqarTvelos erovnuli da olimpiuri nakrebis wevrTa, perspeqtiul 

sportsmenTa stipendiebis“ programiT xorcieldeba qveynis wamyvan 

sportsmenTa, mwvrTnelTa da saeqimo personalis materialur da socialur 

mdgomareobaze zrunva. stipendiebs Rebulobs 400-mde sportsmeni, mwvrTneli 

da saeqimo personali. 

  

saqarTvelos saxelmwifo dacvis specialuri samsaxuri 

 saqarTvelos saxelmwifo dacvis specialuri samsaxurisaTvis 2011 wels 

saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 55 

005.5 aTasi lari, xolo faqtiurma dafinasebam 54 998.4 aTasi lari, rac 

2010 wlis Sesabamis maCvenebelze 10 394.8 aTasi lariT aRemateba.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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saqarTvelos saxelmwifo dacvis specialuri samsaxurisaTvis 

gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 73.9%, 

xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 26.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 

 

saqarTvelos saxalxo damcvelis aparati 

 saqarTvelos saxalxo damcvelis aparatisTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 2 280.4 aTasi 
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lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 2 225.9 aTasi lari, rac 2010 wels 

Sesabamis maCvenebelze 1.8 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos saxalxo damcvelis aparatisTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 98.1%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 1.9%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxliT 

– 0.003%. 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 
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saangariSo periodSi saxalxo damcvelisa da misi aparatis mier 

saxelmwifo biujetiT dasaxuli prioritetebis farglebSi ganxorcielda 

Semdegi RonisZiebebi: 

prevenciis erovnuli meqanizmis efeqtiani funqcionirebis uzrunvelyofa 

  saangariSo periodSi saxalxo damcvelis aparatis monitoringis jgufebis 

mier adamianis uflebaTa dacvis Semowmebis mizniT, qveynis masStabiT: Sss droebiTi 
moTavsebis izolatorebsa da policiis ganyofilebebSi ganxorcielda 84 

aragegmiuri viziti, monaxulebul iqna 345 dakavebuli. aseve ganxorcielda 87 

gegmiuri viziti, romlis farglebSi monaxulebul iqna 340 dakavebuli. 

  sasjelaRsrulebis departamentis dawesebulebebSi adamianis uflebaTa 

darRvevis faqtebis gamovlenisa da prevenciis mizniT ganxorcielda 402 

aragegmiuri da 72 gegmiuri viziti, monaxulebul iqna 1203  patimari;  

  mzrunvelobamoklebul bavSvTa instituciebSi monitoringis mizniT 

ganxorcielda 28 gegmiuri da 3 aragegmiuri viziti;  

  fsiqiatriul dawesebulebebSi ganxocielda 9 aragegmiuri viziti, 

monaxulebul iqna 21 pacienti. 

 hauptvaxtSi ganxorcielda 4 gegmiuri viziti, monaxulebul iqna 32 
patimrobaSefardebuli. 

 

saxalxo damcvelis aparatis efeqtiani funqcionirebis uzrunvelyofa da 

SesaZleblobaTa gaZliereba. 

 saxalxo damcvelis aparatSi  adamianis uflebaTa darRvevis faqtebis 

Sesaxeb Semovida 3 405 gancxadeba. aqedan konsultantis daxmarebiT isargebla 

1114  vizitorma. dasaSvebad iqna cnobili 2 009 gancxadeba, dauSveblad 624, 

xarvezi daudginda 772  gancxadebas. marTlmsajulebis departaments gadaeca  981  

gancxadeba, prevenciisa da monitoringis departaments 833, bavSvTa centrs 137 da 

SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa centrs 58 gancxadeba.   

 gaimarTa saqarTvelos saxalxo damcvelsa da gaeros ltolvilTa 

umaRles komisariats Soris gaformebuli urTierTTanamSromlobis memorandumis 
prezentacia. memorandumi adasturebs mxareebis mzadyofnas iTanamSromlon 

(organizaciebis mandatis farglebSi) TavSesafris maZieleblTa, ltolvilTa da 

devnilTa samarTlebrivi dacvis sistemebis gaZlierebis xelSewyobis mizniT. 
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 saqarTvelos saxalxo damcvelma saqarTvelos parlaments warudgina 
saqarTvelos saxalxo damcvelis saangariSo moxseneba saqarTveloSi adamianis 

uflebaTa da TavisuflebaTa dacvis mdgomareobis Sesaxeb 2010 wels. 
gaeros wamebis msxverplTa daxmarebis saerTaSoriso dResTan dakavSirebiT, 

saqarTveloSi ukve meSvided gaimarTa konferencia _ `msoflio wamebis 

gareSe~. konferenciaze saxalxo damcvelma mimoixila qveyanaSi arsebuli 

mdgomareoba wamebasa da arasaTanado mopyrobis problemebTan dakavSirebiT. 

amasTan, isaubra saqarTveloSi erovnuli prevenciuli meqanizmis muSaobis 

Sedegebsa da gamowvevebze. 

ssip _ sazogadoebrivi mauwyebeli 

 ssip _ sazogadoebrivi mauwyeblisaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT 

gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 46 500.0 aTasi lari, xolo 

faqtiurma dafinansebam _ 46 496.1 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebels aRemateba 8 196.4 aTasi lariT. 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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ssip _ sazogadoebrivi mauwyeblisaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 86.2%, `arafinansuri aqtivebis 

zrdis~  muxliT – 10.6%, xolo `valdebulebebis klebis~ muxliT – 3.2%. 
 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 

 
 

 

ssip _ saxelmwifo Sesyidvebis saagento 

38 300,0 38 299,7 

46 500,0 46 496,1 
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dazustebuli gegma

2011 wlis sakaso

Sesruleba

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
22,51% 

მივლინებები 
3,08% 

ოფისის ხარჯები 
16,26% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,19% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,15% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
1,71% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
56,10% 
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 ssip _ saxelmwifo Sesyidvebis saagentosaTvis 2011 wels saxelmwifo 

biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 1 002.1 aTasi lari, 

xolo faqtiurma dafinansebam _ 990.5 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebels 172.8 aTasi lariT aRemateba.  

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 
     ssip _ saxelmwifo Sesyidvebis saagentosaTvis gamoyofil saxsrebSi 

`xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 50.5%, xolo `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 49.5%. 
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samxreT oseTis administracia 

samxreT oseTis administraciisaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT 

gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 8 850.0 aTasi lari, xolo 

faqtiurma dafinasebam 8 836.5 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze 1.2 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

samxreT oseTis administraciisaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ 

muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 97.6%, `arafinansuri aqtivebis zrdis~  

muxliT – 2.4%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxliT – 0.007%. 

 
`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 
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Sesruleba



338 
 

 

saqarTvelos sapatriarqo 

saqarTvelos sapatriarqosaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT 

gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 22 946.8 aTasi lari, xolo 

faqtiurma dafinansebam _ 22 941.7 aTasi lari, rac 2010 wlis Sesabamis 

maCvenebelze 2 413.6 aTasi lariT naklebia. 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

saqarTvelos sapatriarqosaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis 

sakaso Sesrulebam Seadgina 83.1%, xolo `arafinansuri aqtivebis zrdis~  

muxliT – 16.9%. 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
8,96% 

მივლინებები 
1,67% 

ოფისის ხარჯები 
4,15% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,28% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,02% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,18% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
9,26% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
75,49% 
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ssip _ levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo  

eqspertizis erovnuli biuro 

ssip _ levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli 

biurosaTvis 2011 wels saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma 

asignebebma da faqtiurma dafinasebam Seadgina 4 757.9 aTasi lari,  rac 2010 

wlis Sesabamis maCvenebels 102.6 aTasi lariT aRemateba. 

 

 

 

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 

ssip _ levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli 

biurosaTvis erovnuli biurosaTvis gamoyofil saxsrebSi `xarjebis~ muxlis 

sakaso Sesrulebam Seadgina 81.9%, `arafinansuri aqtivebis zrdis~  muxliT – 

18.1%. 

ssip _ saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris _ saqstati 
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 ssip _ saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxurisaTvis 2011 wels 

saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina 4 512.0 

aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam 4 007.4  aTasi lari, rac 2010 

wlis Sesabamis maCvenebelze 675.6 aTasi lariT naklebia.    

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 

 
 ssip _ saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxurisaTvis gamoyofil 

saxsrebSi `xarjebis~ muxlis sakaso Sesrulebam Seadgina 95.1%, `arafinansuri 

aqtivebis zrdis~  muxliT – 1.9%, xolo `valdebulebebis klebis~  muxliT 

– 3.0%. 

`saqoneli da momsaxurebis~ muxlis 

 sakaso Sesruleba 
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 2011 wels saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris mier 

dasaxuli prioritetebis farglebSi ganxorcielda Semdegi saxis RonisZiebebi: 

 

 

saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri – saqstati 

 

 

  statistikuri samuSaoebis saxelmwifo programis farglebSi 

saangariSo periodSi ganxorcielda Semdegi RonisZiebebi: 

 

 erovnuli angariSebis sistemis warmoebisaTvis saWiro formatiT 

damuSavda informaciis Sida da gare wyaroebidan moziduli    monacemebi 

da monacemTa bazebi, formirebuli da gavrcelebuli iqna saboloo 

gamomavali cxrilebi; 

 ganisazRvra 2010 wlis IV kvartalis, 2010 wlis wliuri 

(winaswari), wliuri (dazustebuli), 2011 wlis I, II da III kvartalebis 

ekonomikis mTliani gamoSveba, Sualeduri moxmareba da mTliani Sida 

produqti warmoebis meTodiT mimdinare fasebSi ekonomikuri saqmianobis 

saxeebis saqarTvelos erovnuli klasifikatoris (NACE) seqciebis 

mixedviT, mTliani Sida produqti warmoebis meTodiT mudmiv 2003 wlis 

fasebSi, mTliani Sida produqtis realuri zrdis indeqsi, mTliani Sida 

შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება 
8,96% 

მივლინებები 
1,67% 

ოფისის ხარჯები 
4,15% 

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები 
0,28% 

სამედიცინო ხარჯები 
0,02% 

რბილი ინვენტარის 

უნიფორმის შეძენის 

და პირად 

ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული 

ხარჯები 
0,18% 

ტრანსპორტის, 

ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და 

მოვლა შენახვის 

ხარჯები 
9,26% 

სხვა დანარჩენი 

საქონელი და 

მომსახურება 
75,49% 
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produqtis zrdis jaWvuri, kumulatiuri indeqsebi da mrewvelobis 

produqciis indeqsi, gaangariSebul iqna 2010 wlis IV kvartalis, 2010 

wlis wliuri (winaswari), wliuri (dazustebuli), 2011 wlis I, II da III 

kvartalebis erovnuli Semosavali da erovnuli angariSebis sxva 

agregatuli maCveneblebi mimdinare fasebSi, mTliani Sida produqti 

danaxarjebisa da Semosavlebis meTodiT mimdinare fasebSi,  saxelmwifo 

finansebis statistika, monetaruli sistemis, finansuri bazrebisa da 

fiskaluri statistikis monacemebi; 

 Catarda “ZiriTad kapitalSi ganxorcielebuli investiciebis 

detaluri gamokvleva” (2010 wlis Sedegebis mixedviT) da masTan 

dakavSirebuli samuSaoebi; 

 gaangariSda 2010 wlis IV kvartalis (winaswari), 2010 wlis wliuri 

(winaswari da dazustebuli) da 2011 wlis I-II-III kvartalis (winaswari) 

monacemebi saqarTveloSi ganxorcielebuli pirdapiri ucxouri 

investiciebis Sesaxeb da saqarTvelos erovnul banks gadaeca monacemebi 

portfelis, pirdapiri ucxouri investiciebis, sxva investiciebis, kerZo 

seqtoris sagareo valisa da saerTaSoriso momsaxurebis Sesaxeb, 

sagadasaxdelo balansis, sagareo valis statistikisa da saerTaSoriso 

sainvesticio poziciis sawarmoeblad. aRniSnuli gamokvlevis farglebSi 

ganxorcielda savele samuSaoebi, monacemTa damuSaveba da analizi; 

 damuSavda 2010 wlis dekembris, wliuri da 2011 wlis ianvar-

noembris (winaswari) monacemebi saqarTvelos sagareo vaWrobis Sesaxeb; 

 ganxorcielda sawarmoTa 2010 wlis IV kvartalis, agreTve 2011 wlis 

I, II da III kvartlebis gamokvlevis SerCevis samuSaoebi, savele samuSaoebi, 

monacemTa damuSaveba, Sewonva da analizi, agreTve sawarmoebisa da 

arakomerciuli organizaciebis 2010 wlis wliuri gamokvlevis monacemTa 

SerCevis samuSaoebi, savele samuSaoebi, monacemTa damuSaveba, Sewonva da 

analizi. 

 ganxorcielda mikro ekonomikuri aRwera komunaluri, socialuri da 

personaluri momsaxurebis gawevis dargSi (savele samuSaoebi) da momzadda 

analizuri masalebi. 

 ganxorcielda biznes registris aqtualizebis 2010 wlis IV kvart-
lis, agreTve 2011 wlis I, II da III kvartlebis gamokvlevis savele samu-
Saoebi, monacemTa damuSaveba da mis safuZvelze biznes registris 

aqtualizacia saqarTvelos iusticiis saministros sajaro reestris 

erovnuli saagentodan miRebuli registraciis masalebis safuZvelze; 

 ganxorcielda biznes registris monacemTa bazis aqtualizeba moqmedi 

sawarmoebis Sesaxeb Semosavlebis samsaxuridan miRebuli informaciis 

safuZvelze; 
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 momzadda statistikuri publikaciebi: `mewarmeoba saqarTveloSi 2011” 

da ,,demografiuli viTareba saqarTveloSi” (eleqtronuli versiebi); 

 dasrulda Sromis statistikuri gamokvlevis 2010 wlis IV kvartlis 

da wliuri, 2011 wlis I, II da III kvartlebis, agreTve ivlisis, agvistos, 

seqtembris, oqtombris da noembris Tveebis yovelTviuri gamokvlevis 

monacemebis mopoveba, pirveladi masalebis logikuri da ariTmetikuli 

kontroli, moziduli masalis kompiuterSi Cawera, monacemTa bazis 

koreqtireba, 2010 wlis IV da 2011 wlis I, II da III kvartlebis 

arasamewarmeo da samewarmeo sferos monacemTa bazebis gaerTianeba da 

formireba, 2011 wlis I, II, III kvartlebis da wliuri gamokvlevis 

mosamzadebeli samuSaoebi. 2010 wlis IV kvartlis da wliuri, agreTve 

2011 wlis I, II da III kvartlebis monacemebis gavrceleba.  

 ganxorcielda samomxmareblo fasebis indeqsebisa da mwarmoebelTa 

fasebis indeqsebis (samrewvelo, samSeneblo da satvirTo gadazidvebis 

seqtorebis mixedviT) yovelTviuri gaangariSeba; 

 gaangariSebul iqna kvartaluri saSualo fasebi saqarTvelosa da 

somxeTisaTvis saerTaSoriso samomxmareblo saqonlisa da momsaxurebis 

erToblivi kalaTis mixedviT; 

 dasrulda muzeumebisa da Teatrebis Sesaxeb statistikuri 

gamokvlevis kiTxvarebis muzeumebSi, samuzeumo gaerTianebebSi da 

profesiul TeatrebSi gagzavna, 2010 wlis monacemebis miReba, kompiuterSi 

Cawera da damuSaveba. agreTve miRebuli monacemebis gavrceleba; 

 ganxorcielda saqarTvelos iusticiis saministros samoqalaqo 

reestris saagentodan da jandacvis dawesebulebebidan miRebuli 2010 wlis 

da 2011 wlis pirveli 6 Tvis pirveladi demografiuli monacemebis 

kompiuteruli damuSaveba-analizi, gamoqveynda 2010 wlis da 2011 wlis 

pirveli 6 Tvis winaswari demografiuli monacemebi; 

 Catarda sasoflo meurneobaTa SerCeviTi gamokvlevis 2011 wlis 

sawyisi gamokiTxvis, agreTve pirveli, meore da mesame kvartlis 

gamokiTxvis savele samuSaoebi, monacemTa eleqtronuli saxiT Cawera da 

kompiuteruli logikuri kontroli; Catarda gamokvlevis 2010 wlis 

raundis, aseve 2011 wlis sawyisi, pirveli, meore da mesame kvartalis 

gamokiTxvis monacemTa bazis gawmendisa da harmonizaciis samuSaoebi da 

damuSavda monacemebi. 

 momzadda statistikuri publikaciebi “saqarTvelos soflis 

meurneoba 2010” da statistikuri publikacia “saqarTvelos bunebrivi 

resursebi da garemos dacva 2010” eleqtronuli versiebis saxiT.  aseve 

momzadda saqarTvelos soflis meurneobis statistikis 2011 wlis I, II da 

III kvartalis winaswari Sedegebi da I, II da III kvartalis statistikuri 
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monacemebi sasursaTo usafrTxoebis Sesaxeb. aRniSnuli informacia 

ganTavsda saqstatis vebgverdze. 

 xorcieldeba q. Tbilisis cifruli kartografiuli masalis 

momzadeba Senobebisa da maTSi mcxovrebi Sinameurneobebis winaswari siebis 

SedgenisaTvis; 

 dasrulda Sinameurneobebis integrirebuli gamokvlevis 2011 wlis I, 

II, III da IV kvartalebis savele samuSaoebi; 2010 wlis dekembris TveSi da 

2011 wlis pirvel TeTrmet TveSi Sevsebuli kiTxvarebis logikuri 

kontroli da kodireba, 2010 wlis noembris da dekembris TveebSi da 2011 

wlis pirvel TeTrmet TveSi Sevsebuli kiTxvarebis kompiuterSi Cawera; 

2010 wlis IV da 2011 wlis I, II da III kvartlebis monacemTa bazis 

koreqtireba; 2010 wlis IV kvartlis da wliuri, agreTve 2011 wlis I, II 

da III kvartlebis monacemebis gavrceleba. 

 

ssip _ Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis saagento 

 

 ssip _ Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis saagentosaTvis 2011 wels 

saxelmwifo biujetiT gamoyofilma dazustebulma asignebebma Seadgina _ 180.0 

aTasi lari, xolo faqtiurma dafinansebam _ 186.4 aTasi lari, rac 2010 

wlis Sesabamis maCvenebelze 21.5 aTasi lariT metia.   

2010-2011 wlebSi gamoyofili 

 dazustebuli asignebebi da faqtiuri dafinanseba 
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დანართი #5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 892 349,0

შემოსავლები 1 862 132,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 212 131,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 201 553,3

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 2 352,8

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 8 225,1

გრანტები 1 794,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 648 206,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 552 157,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 90 790,2

 იჯარა 5 259,4

არაფინანსური აქტივების კლება 21,7

ვალდებულებების ზრდა 30 195,0

სულ გადასახდელები 1 754 828,9

ხარჯები 1 336 435,6

შრომის ანაზღაურება 624 666,9

საქონელი და მომსახურება 429 679,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 107 571,4

მივლინებები 14 980,0

ოფისის ხარჯები 142 626,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 6 366,0

კვების ხარჯები 3 556,7

სამედიცინო ხარჯები 12 046,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
5 687,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
19 311,8

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია წამლის შეძენის ხარჯები 2 888,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 114 645,0

პროცენტი 1 282,8

სუბსიდიები 8 997,7

გრანტები 484,1

სოციალური უზრუნველყოფა 3 327,0

სხვა ხარჯები 267 997,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 406 109,6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 3 015,6

სესხები 3 015,6

ვალდებულებების კლება 9 268,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 97 680,6

შემოსულობები 1 892 349,0

შემოსავლები 1 862 132,3

თავი VIII

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიში

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ნაერთი ბალანსი
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არაფინანსური აქტივების კლება 21,7

ვალდებულებების ზრდა 30 195,0

გადასახდელები 1 754 828,9

ხარჯები 1 336 435,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 406 109,6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 3 015,6

ვალდებულებების კლება 9 268,1

ნაშთის ცვლილება 137 520,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 235 200,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 95 486,9

შემოსავლები 95 486,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 36 615,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 36 615,5

გრანტები 29,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 58 841,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 38 715,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 20 126,3

სულ გადასახდელები 72 682,0

ხარჯები 34 179,0

შრომის ანაზღაურება 8 879,3

საქონელი და მომსახურება 18 504,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3 958,3

მივლინებები 334,5

ოფისის ხარჯები 13 129,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 160,6

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
50,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
368,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 502,5

სოციალური უზრუნველყოფა 135,7

სხვა ხარჯები 6 659,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 503,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 3 602,3

ნაშთის ცვლილება 22 804,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 26 407,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 37 095,5

სსიპ - სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო

სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
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შემოსავლები 37 095,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 37 094,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 10 194,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 26 900,3

სულ გადასახდელები 25 825,8

ხარჯები 9 461,0

შრომის ანაზღაურება 5 435,2

საქონელი და მომსახურება 3 654,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 465,1

მივლინებები 95,1

ოფისის ხარჯები 1 722,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 75,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
18,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
453,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 825,2

სოციალური უზრუნველყოფა 78,6

სხვა ხარჯები 292,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 364,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 6 444,9

ნაშთის ცვლილება 11 269,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 17 714,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 6 060,9

შემოსავლები 6 060,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 919,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 919,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 141,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 948,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 43,2

 იჯარა 150,2

სულ გადასახდელები 5 484,5

ხარჯები 4 079,9

შრომის ანაზღაურება 2 565,1

საქონელი და მომსახურება 1 146,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 113,5

მივლინებები 74,7

ოფისის ხარჯები 674,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 39,4

სამედიცინო ხარჯები 13,7

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
6,6

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
121,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 102,2

სოციალური უზრუნველყოფა 19,9

სხვა ხარჯები 348,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 396,5

ვალდებულებების კლება 8,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 436,7

ნაშთის ცვლილება 576,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 013,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 243,2

შემოსავლები 1 243,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 242,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 220,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 21,4

სულ გადასახდელები 644,0

ხარჯები 537,8

შრომის ანაზღაურება 386,5

საქონელი და მომსახურება 61,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7,3

მივლინებები 3,3

ოფისის ხარჯები 19,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
10,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 17,9

სოციალური უზრუნველყოფა 26,8

სხვა ხარჯები 63,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 106,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 257,5

ნაშთის ცვლილება 599,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 856,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 6 263,6

შემოსავლები 6 263,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 845,8

სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
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სახელმწიფო ბიუჯეტი 845,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 5 417,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 5 417,8

სულ გადასახდელები 3 812,5

ხარჯები 811,2

შრომის ანაზღაურება 164,0

საქონელი და მომსახურება 492,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 80,7

მივლინებები 17,6

ოფისის ხარჯები 82,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
18,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 283,5

სოციალური უზრუნველყოფა 7,2

სხვა ხარჯები 147,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 001,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 20,8

ნაშთის ცვლილება 2 451,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2 471,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 19 020,9

შემოსავლები 19 020,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 757,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 757,8

გრანტები 5,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 14 257,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 13 486,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 770,9

სულ გადასახდელები 19 509,4

ხარჯები 14 497,8

შრომის ანაზღაურება 5 432,1

საქონელი და მომსახურება 5 882,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 906,1

მივლინებები 82,0

ოფისის ხარჯები 4 311,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 22,5

სამედიცინო ხარჯები 350,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
173,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 37,5

სოციალური უზრუნველყოფა 26,3

სხვა ხარჯები 3 156,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 011,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 7 194,4

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
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ნაშთის ცვლილება -488,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 6 705,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 804,2

შემოსავლები 804,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 740,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 740,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 63,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 63,8

სულ გადასახდელები 805,2

ხარჯები 799,1

შრომის ანაზღაურება 372,1

საქონელი და მომსახურება 234,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 121,3

მივლინებები 1,8

ოფისის ხარჯები 42,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
19,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38,3

სხვა ხარჯები 192,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 5,5

ნაშთის ცვლილება -1,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 4,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 66 679,1

შემოსავლები 66 679,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 25 590,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 25 590,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 41 089,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 39 533,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1 555,2

სულ გადასახდელები 54 334,0

ხარჯები 25 400,0

შრომის ანაზღაურება 13 030,1

საქონელი და მომსახურება 4 777,9

სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
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შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 195,0

მივლინებები 222,6

ოფისის ხარჯები 2 086,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 27,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
81,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
399,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 765,0

სოციალური უზრუნველყოფა 308,3

სხვა ხარჯები 7 283,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 934,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 11 690,5

ნაშთის ცვლილება 12 345,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 24 035,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 726,8

შემოსავლები 2 726,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 726,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2 726,8

სულ გადასახდელები 2 737,0

ხარჯები 2 365,8

შრომის ანაზღაურება 604,1

საქონელი და მომსახურება 393,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 286,0

მივლინებები 19,8

ოფისის ხარჯები 18,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
5,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 62,5

პროცენტი 48,7

სოციალური უზრუნველყოფა 18,9

სხვა ხარჯები 1 300,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 233,0

ვალდებულებების კლება 138,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 805,5

ნაშთის ცვლილება -10,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 795,3

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 7 783,9

შემოსავლები 7 783,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 7 717,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 7 717,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 66,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 62,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,7

სულ გადასახდელები 7 851,4

ხარჯები 4 656,0

შრომის ანაზღაურება 305,4

საქონელი და მომსახურება 4 333,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 139,6

მივლინებები 213,1

ოფისის ხარჯები 278,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 628,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
51,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 022,2

სხვა ხარჯები 16,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 195,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 86,5

ნაშთის ცვლილება -67,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 19,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 525,7

შემოსავლები 1 525,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 316,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 316,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 209,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 610,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 521,0

 იჯარა 77,2

სულ გადასახდელები 1 502,6

ხარჯები 1 502,6

შრომის ანაზღაურება 621,8

საქონელი და მომსახურება 880,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 371,5

მივლინებები 40,6

ოფისის ხარჯები 134,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 7,8

სსიპ - საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
44,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 282,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 38,4

ნაშთის ცვლილება 23,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 61,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 329,1

შემოსავლები 4 327,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 373,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 373,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3 953,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 3 400,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 553,3

არაფინანსური აქტივების კლება 2,0

სულ გადასახდელები 4 262,4

ხარჯები 3 847,6

შრომის ანაზღაურება 1 448,0

საქონელი და მომსახურება 1 459,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 215,9

მივლინებები 44,6

ოფისის ხარჯები 217,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
264,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 706,3

სოციალური უზრუნველყოფა 18,7

სხვა ხარჯები 921,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 414,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 361,0

ნაშთის ცვლილება 66,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 427,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 119 800,4

შემოსავლები 119 800,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 119 800,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 119 800,4

სულ გადასახდელები 119 800,4

ხარჯები 16 711,0

სსიპ - ფონდი ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოსი (ემ-სი-ჯი)

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
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შრომის ანაზღაურება 600,3

საქონელი და მომსახურება 5 096,0

მივლინებები 52,2

ოფისის ხარჯები 17,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 43,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
8,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 974,8

სხვა ხარჯები 11 014,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 103 089,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 235 468,3

შემოსავლები 235 462,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 220 083,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 213 433,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 6 650,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 15 378,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 15 123,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 255,4

არაფინანსური აქტივების კლება 6,0

სულ გადასახდელები 231 773,5

ხარჯები 156 055,9

შრომის ანაზღაურება 3 549,5

საქონელი და მომსახურება 1 768,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 188,0

მივლინებები 245,7

ოფისის ხარჯები 202,4

კვების ხარჯები 2,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
480,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 650,4

სხვა ხარჯები 150 737,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 72 702,0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 3 015,6

სესხები 3 015,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 11 797,1

ნაშთის ცვლილება 3 694,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 15 491,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სსიპ - გამოცდების ეროვნული ცენტრი

სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
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სულ შემოსულობები 19 948,1

შემოსავლები 19 948,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 17 203,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 17 203,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 744,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2 509,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 235,6

სულ გადასახდელები 20 145,9

ხარჯები 16 340,1

შრომის ანაზღაურება 4 075,2

საქონელი და მომსახურება 12 256,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9 195,6

მივლინებები 519,5

ოფისის ხარჯები 893,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 42,7

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
24,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
220,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 360,2

სხვა ხარჯები 8,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 805,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 229,0

ნაშთის ცვლილება -197,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 31,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 778,5

შემოსავლები 778,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 688,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 688,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 89,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 89,7

სულ გადასახდელები 775,0

ხარჯები 689,5

შრომის ანაზღაურება 246,1

საქონელი და მომსახურება 427,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 92,0

მივლინებები 3,8

ოფისის ხარჯები 203,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,3

კვების ხარჯები 99,4

სამედიცინო ხარჯები 0,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,8

სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
11,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15,3

სხვა ხარჯები 16,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 27,8

ნაშთის ცვლილება 3,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 31,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 285,0

შემოსავლები 3 285,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 030,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 030,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 255,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 200,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 54,9

სულ გადასახდელები 3 342,1

ხარჯები 3 034,7

შრომის ანაზღაურება 2 211,6

საქონელი და მომსახურება 591,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 77,3

მივლინებები 83,2

ოფისის ხარჯები 204,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
96,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 128,0

სოციალური უზრუნველყოფა 3,2

სხვა ხარჯები 228,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 307,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 72,2

ნაშთის ცვლილება -57,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 15,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 9 835,6

შემოსავლები 9 835,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 9 398,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 9 398,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 436,8

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო

სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
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საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 436,8

სულ გადასახდელები 9 118,6

ხარჯები 3 781,0

შრომის ანაზღაურება 2 467,1

საქონელი და მომსახურება 1 072,5

მივლინებები 12,8

ოფისის ხარჯები 293,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 7,7

კვების ხარჯები 54,4

სამედიცინო ხარჯები 8,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
74,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
299,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 321,5

სუბსიდიები 227,5

სოციალური უზრუნველყოფა 2,5

სხვა ხარჯები 11,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 334,1

ვალდებულებების კლება 3,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 18,0

ნაშთის ცვლილება 717,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 735,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 170,7

შემოსავლები 170,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 170,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 170,7

სულ გადასახდელები 170,7

ხარჯები 156,8

შრომის ანაზღაურება 122,2

საქონელი და მომსახურება 33,2

ოფისის ხარჯები 8,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
15,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,4

სხვა ხარჯები 1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,9

სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და 

ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი

სსიპ - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 9 690,6

შემოსავლები 9 690,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 9 090,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 9 090,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 600,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 597,2

 იჯარა 3,2

სულ გადასახდელები 9 580,2

ხარჯები 8 650,4

შრომის ანაზღაურება 1 671,7

საქონელი და მომსახურება 1 461,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 136,1

მივლინებები 118,1

ოფისის ხარჯები 344,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 59,7

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
186,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 616,4

სოციალური უზრუნველყოფა 41,4

სხვა ხარჯები 5 475,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 929,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 8,4

ნაშთის ცვლილება 110,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 118,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 87 454,4

შემოსავლები 87 454,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 11 559,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 11 559,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 75 894,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 75 236,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 658,1

სულ გადასახდელები 88 608,1

ხარჯები 84 845,8

შრომის ანაზღაურება 70 193,6

საქონელი და მომსახურება 11 841,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 145,3

მივლინებები 440,4

ოფისის ხარჯები 1 925,8

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
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წარმომადგენლობითი ხარჯები 364,1

კვების ხარჯები 32,7

სამედიცინო ხარჯები 0,7

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
3 064,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3 281,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2 586,8

სოციალური უზრუნველყოფა 348,3

სხვა ხარჯები 2 462,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 762,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 4 009,9

ნაშთის ცვლილება -1 153,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2 856,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 6 501,4

შემოსავლები 6 501,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 584,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 584,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 916,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 892,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 24,5

სულ გადასახდელები 6 450,4

ხარჯები 5 013,5

შრომის ანაზღაურება 1 341,5

საქონელი და მომსახურება 3 029,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 834,5

მივლინებები 68,2

ოფისის ხარჯები 1 161,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 99,7

კვების ხარჯები 315,4

სამედიცინო ხარჯები 5,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
185,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
271,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 88,3

სოციალური უზრუნველყოფა 1,0

სხვა ხარჯები 641,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 419,8

ვალდებულებების კლება 17,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 13,9

ნაშთის ცვლილება 51,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 64,9

სსიპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 49 871,9

შემოსავლები 49 871,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 49 871,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 48 846,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1 025,9

სულ გადასახდელები 49 687,1

ხარჯები 47 889,4

შრომის ანაზღაურება 10 255,5

საქონელი და მომსახურება 25 901,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 88,3

მივლინებები 157,9

ოფისის ხარჯები 1 273,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 29,3

სამედიცინო ხარჯები 127,9

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
139,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1 042,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 23 042,6

სოციალური უზრუნველყოფა 76,8

სხვა ხარჯები 11 655,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 797,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 4 464,8

ნაშთის ცვლილება 184,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 4 649,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 612,4

შემოსავლები 1 612,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 224,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 224,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 387,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 387,9

სულ გადასახდელები 1 407,3

ხარჯები 1 391,7

შრომის ანაზღაურება 1 134,9

საქონელი და მომსახურება 150,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 21,0

მივლინებები 1,1

ოფისის ხარჯები 62,6

სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო

სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

336



წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,3

კვების ხარჯები 3,2

სამედიცინო ხარჯები 5,9

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
2,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
46,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,4

სხვა ხარჯები 106,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 355,3

ნაშთის ცვლილება 205,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 560,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 17 435,4

შემოსავლები 17 435,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 12 671,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 12 671,9

გრანტები 651,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4 111,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 734,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 338,1

 იჯარა 2 039,1

სულ გადასახდელები 15 557,3

ხარჯები 13 421,0

შრომის ანაზღაურება 3 536,8

საქონელი და მომსახურება 5 963,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 490,8

მივლინებები 250,6

ოფისის ხარჯები 654,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 65,1

კვების ხარჯები 5,3

სამედიცინო ხარჯები 2 763,8

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
362,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 370,4

სუბსიდიები 3 574,7

სოციალური უზრუნველყოფა 310,7

სხვა ხარჯები 35,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 136,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 665,9

ნაშთის ცვლილება 1 878,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2 544,0

სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 10 727,0

შემოსავლები 10 727,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 6 448,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 6 448,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4 278,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 349,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2 917,8

 იჯარა 10,9

სულ გადასახდელები 11 062,0

ხარჯები 10 672,4

შრომის ანაზღაურება 5 492,6

საქონელი და მომსახურება 5 136,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 78,9

მივლინებები 13,4

ოფისის ხარჯები 1 100,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,3

კვების ხარჯები 0,4

სამედიცინო ხარჯები 3 661,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
64,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
175,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 39,9

სოციალური უზრუნველყოფა 43,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 389,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 444,2

ნაშთის ცვლილება -335,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 109,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 22 597,0

შემოსავლები 22 597,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 20 795,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 20 795,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 801,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 570,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1 219,2

 იჯარა 11,0

სულ გადასახდელები 22 701,8

სსიპ - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ და მასთან 

არსებული სსიპები
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ხარჯები 21 778,5

შრომის ანაზღაურება 9 668,0

საქონელი და მომსახურება 11 984,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5 959,1

მივლინებები 146,3

ოფისის ხარჯები 801,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 9,9

სამედიცინო ხარჯები 0,8

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
12,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
234,5

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია წამლის შეძენის ხარჯები 2 884,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 935,7

სოციალური უზრუნველყოფა 7,6

სხვა ხარჯები 118,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 917,9

ვალდებულებების კლება 5,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 551,8

ნაშთის ცვლილება -104,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 447,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 7 595,0

შემოსავლები 7 595,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 281,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 281,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3 313,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 3 145,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 168,1

სულ გადასახდელები 4 459,2

ხარჯები 959,1

შრომის ანაზღაურება 820,3

საქონელი და მომსახურება 106,2

მივლინებები 10,4

ოფისის ხარჯები 49,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
8,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 35,8

სოციალური უზრუნველყოფა 30,3

სხვა ხარჯები 2,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 500,1

ნაშთის ცვლილება 3 135,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 3 135,8

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 351,5

შემოსავლები 351,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 150,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 150,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 201,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 201,5

სულ გადასახდელები 311,3

ხარჯები 311,3

შრომის ანაზღაურება 168,7

საქონელი და მომსახურება 124,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42,1

მივლინებები 24,8

ოფისის ხარჯები 20,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
8,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 27,9

სხვა ხარჯები 18,3

ნაშთის ცვლილება 40,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 40,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 572,0

შემოსავლები 5 572,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 456,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 456,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 115,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 109,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 6,2

სულ გადასახდელები 5 556,3

ხარჯები 4 320,4

შრომის ანაზღაურება 2 267,2

საქონელი და მომსახურება 2 000,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 45,1

მივლინებები 130,4

ოფისის ხარჯები 911,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 314,2

სამედიცინო ხარჯები 7,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
37,8

სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
518,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 35,4

სოციალური უზრუნველყოფა 17,0

სხვა ხარჯები 35,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 235,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 112,4

ნაშთის ცვლილება 15,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 128,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 911,1

შემოსავლები 911,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 500,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 500,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 411,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 299,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 111,4

სულ გადასახდელები 849,6

ხარჯები 849,6

შრომის ანაზღაურება 239,6

საქონელი და მომსახურება 610,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 26,0

მივლინებები 31,6

ოფისის ხარჯები 487,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
17,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 47,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 8,7

ნაშთის ცვლილება 61,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 70,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 19 104,3

შემოსავლები 19 104,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 18 688,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 18 688,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 415,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 281,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 134,0

სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
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სულ გადასახდელები 18 942,4

ხარჯები 15 242,5

შრომის ანაზღაურება 456,5

საქონელი და მომსახურება 14 297,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6 896,9

მივლინებები 2 534,8

ოფისის ხარჯები 1 247,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 83,4

სამედიცინო ხარჯები 1,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
34,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
281,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 217,6

სუბსიდიები 354,6

სოციალური უზრუნველყოფა 24,8

სხვა ხარჯები 109,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 699,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 100,6

ნაშთის ცვლილება 161,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 262,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 013,7

შემოსავლები 5 013,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 924,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 924,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4 088,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 4 088,8

სულ გადასახდელები 3 614,6

ხარჯები 3 026,2

შრომის ანაზღაურება 951,3

საქონელი და მომსახურება 1 609,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 838,0

მივლინებები 88,8

ოფისის ხარჯები 556,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 121,3

სხვა ხარჯები 465,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 588,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 172,9

ნაშთის ცვლილება 1 399,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 572,0

სსიპ - განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 741,0

შემოსავლები 741,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 741,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 741,0

სულ გადასახდელები 741,0

ხარჯები 722,0

შრომის ანაზღაურება 128,0

საქონელი და მომსახურება 594,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 23,1

მივლინებები 5,2

ოფისის ხარჯები 18,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 15,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 525,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 250,8

შემოსავლები 250,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 250,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 250,8

სულ გადასახდელები 250,8

ხარჯები 202,2

შრომის ანაზღაურება 124,8

საქონელი და მომსახურება 74,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 16,4

მივლინებები 3,8

ოფისის ხარჯები 15,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
38,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,6

სხვა ხარჯები 2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,6

სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

სსიპ - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 768,1

შემოსავლები 3 768,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 683,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 683,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 84,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 84,2

სულ გადასახდელები 3 740,5

ხარჯები 3 719,7

შრომის ანაზღაურება 475,5

საქონელი და მომსახურება 3 190,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 554,4

მივლინებები 3,0

ოფისის ხარჯები 77,1

სამედიცინო ხარჯები 2 501,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
54,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,5

სოციალური უზრუნველყოფა 3,5

სხვა ხარჯები 50,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 15,5

ნაშთის ცვლილება 27,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 43,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 10 475,1

შემოსავლები 10 475,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 10 349,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 10 349,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 125,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 95,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 25,2

 იჯარა 5,0

სულ გადასახდელები 10 359,7

ხარჯები 10 345,3

შრომის ანაზღაურება 465,6

საქონელი და მომსახურება 345,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 57,1

მივლინებები 188,4

ოფისის ხარჯები 33,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 9,5

სსიპ - ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი „სამტრესტი“
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
26,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 29,8

სუბსიდიები 755,8

გრანტები 47,1

სოციალური უზრუნველყოფა 3,3

სხვა ხარჯები 8 728,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,4

ნაშთის ცვლილება 115,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 115,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 10 020,7

შემოსავლები 10 020,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 9 891,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 9 891,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 129,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 129,1

სულ გადასახდელები 10 020,7

ხარჯები 9 592,4

შრომის ანაზღაურება 5 286,5

საქონელი და მომსახურება 4 227,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 84,6

მივლინებები 15,0

ოფისის ხარჯები 1 523,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,0

კვების ხარჯები 1 562,3

სამედიცინო ხარჯები 176,7

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
548,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
201,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 103,7

სოციალური უზრუნველყოფა 76,9

სხვა ხარჯები 1,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 380,5

ვალდებულებების კლება 47,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 767,2

შემოსავლები 4 767,2

სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო

სსიპ - ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი
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ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 475,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 475,0

გრანტები 162,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 129,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 103,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 26,5

სულ გადასახდელები 4 849,0

ხარჯები 4 816,8

შრომის ანაზღაურება 435,6

საქონელი და მომსახურება 1 959,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 130,5

მივლინებები 60,3

ოფისის ხარჯები 544,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 114,2

კვების ხარჯები 0,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
44,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64,8

სუბსიდიები 2 404,1

სხვა ხარჯები 17,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 99,5

ნაშთის ცვლილება -81,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 17,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 501,4

შემოსავლები 2 487,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 487,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2 391,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 96,2

არაფინანსური აქტივების კლება 13,7

სულ გადასახდელები 2 320,3

ხარჯები 1 237,3

შრომის ანაზღაურება 775,7

საქონელი და მომსახურება 304,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 8,1

მივლინებები 37,6

ოფისის ხარჯები 136,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,0

კვების ხარჯები 2,9

სამედიცინო ხარჯები 20,6

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
2,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
66,9

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
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სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 27,7

სოციალური უზრუნველყოფა 3,1

სხვა ხარჯები 153,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 083,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1 090,5

ნაშთის ცვლილება 181,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 271,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 827,4

შემოსავლები 2 827,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 798,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 798,1

გრანტები 29,3

სულ გადასახდელები 2 855,4

ხარჯები 2 814,2

შრომის ანაზღაურება 2 089,0

საქონელი და მომსახურება 703,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 85,4

მივლინებები 32,3

ოფისის ხარჯები 291,7

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
242,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 51,1

სოციალური უზრუნველყოფა 12,7

სხვა ხარჯები 9,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 41,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 40,4

ნაშთის ცვლილება -28,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 12,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 868,8

შემოსავლები 868,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 868,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 868,8

სულ გადასახდელები 707,3

ხარჯები 685,7

შრომის ანაზღაურება 168,4

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
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საქონელი და მომსახურება 513,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 144,6

მივლინებები 50,0

ოფისის ხარჯები 136,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 5,9

სამედიცინო ხარჯები 1,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
5,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
41,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 128,1

სხვა ხარჯები 3,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,6

ნაშთის ცვლილება 161,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 161,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 6 208,1

შემოსავლები 6 208,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 071,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 071,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4 136,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 4 081,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 54,7

სულ გადასახდელები 5 292,9

ხარჯები 4 293,1

შრომის ანაზღაურება 2 054,3

საქონელი და მომსახურება 1 434,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 481,5

მივლინებები 33,6

ოფისის ხარჯები 584,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 66,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
3,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
248,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15,1

გრანტები 4,6

სოციალური უზრუნველყოფა 15,0

სხვა ხარჯები 785,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 999,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 358,5

ნაშთის ცვლილება 915,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 273,7

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 105,0

შემოსავლები 105,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 85,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 85,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 20,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 20,0

სულ გადასახდელები 104,1

ხარჯები 104,1

შრომის ანაზღაურება 44,1

საქონელი და მომსახურება 60,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 44,4

ოფისის ხარჯები 7,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1,2

ნაშთის ცვლილება 0,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 597,6

შემოსავლები 597,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 597,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 597,6

სულ გადასახდელები 597,6

ხარჯები 584,6

შრომის ანაზღაურება 378,6

საქონელი და მომსახურება 203,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 46,4

მივლინებები 4,2

ოფისის ხარჯები 108,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 8,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
31,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,0

სოციალური უზრუნველყოფა 0,7

სხვა ხარჯები 2,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,0

ვალდებულებების კლება 1,0

სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 378,7

შემოსავლები 3 378,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 990,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 990,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 388,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 908,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 479,9

სულ გადასახდელები 1 921,1

ხარჯები 1 336,4

შრომის ანაზღაურება 734,0

საქონელი და მომსახურება 502,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 66,4

მივლინებები 2,7

ოფისის ხარჯები 264,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
32,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 125,7

სხვა ხარჯები 100,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 584,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 205,0

ნაშთის ცვლილება 1 457,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 662,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 51 876,6

შემოსავლები 48 722,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 46 496,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 46 496,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 226,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 902,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 896,3

 იჯარა 428,3

ვალდებულებების ზრდა 3 153,8

სულ გადასახდელები 51 876,6

ხარჯები 44 854,2

შრომის ანაზღაურება 1 703,3

საქონელი და მომსახურება 41 285,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 11 717,2

მივლინებები 1 211,0

ოფისის ხარჯები 6 158,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 243,4

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
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რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
58,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
646,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21 250,8

პროცენტი 152,0

გრანტები 167,0

სოციალური უზრუნველყოფა 54,7

სხვა ხარჯები 1 491,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 030,4

ვალდებულებების კლება 1 992,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 214,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 214,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 333,3

შემოსავლები 4 333,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 007,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 007,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 325,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 325,4

სულ გადასახდელები 4 311,1

ხარჯები 4 113,7

შრომის ანაზღაურება 1 610,2

საქონელი და მომსახურება 2 451,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 801,5

მივლინებები 54,4

ოფისის ხარჯები 343,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 13,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
75,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 163,2

სოციალური უზრუნველყოფა 21,5

სხვა ხარჯები 30,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,3

ვალდებულებების კლება 120,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 9,7

ნაშთის ცვლილება 22,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 31,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
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სულ შემოსულობები 2 737,6

შემოსავლები 2 737,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 698,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 698,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 38,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 38,8

სულ გადასახდელები 2 701,5

ხარჯები 2 691,7

შრომის ანაზღაურება 256,9

საქონელი და მომსახურება 239,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 55,3

მივლინებები 30,0

ოფისის ხარჯები 80,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 16,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
18,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 37,9

სხვა ხარჯები 2 194,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 499,9

ნაშთის ცვლილება 36,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 536,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 858,7

შემოსავლები 5 858,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 5 858,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2 687,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3 171,5

სულ გადასახდელები 6 039,4

ხარჯები 4 673,2

შრომის ანაზღაურება 2 575,7

საქონელი და მომსახურება 800,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 107,7

მივლინებები 91,0

ოფისის ხარჯები 368,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 16,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
47,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 169,1

სოციალური უზრუნველყოფა 17,5

სხვა ხარჯები 1 279,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 366,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 2 522,3

სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“
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ნაშთის ცვლილება -180,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2 341,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 039,0

შემოსავლები 1 039,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 039,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 039,0

სულ გადასახდელები 1 108,8

ხარჯები 1 108,8

შრომის ანაზღაურება 558,9

საქონელი და მომსახურება 549,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 15,2

მივლინებები 1,8

ოფისის ხარჯები 12,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
49,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 471,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 270,3

ნაშთის ცვლილება -69,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 200,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 076,2

შემოსავლები 5 076,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 703,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 703,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 372,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 313,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 59,1

სულ გადასახდელები 5 272,6

ხარჯები 4 947,4

შრომის ანაზღაურება 3 589,2

საქონელი და მომსახურება 1 356,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 111,0

მივლინებები 296,4

ოფისის ხარჯები 128,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 31,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 788,9

სხვა ხარჯები 2,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 325,2

სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო

სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარი ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის 

სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 202,3

ნაშთის ცვლილება -196,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 5,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 823,8

შემოსავლები 2 823,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 976,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 976,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 847,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 847,4

სულ გადასახდელები 2 833,5

ხარჯები 2 629,0

შრომის ანაზღაურება 2 003,5

საქონელი და მომსახურება 625,5

მივლინებები 95,5

ოფისის ხარჯები 529,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 204,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 33,0

ნაშთის ცვლილება -9,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 23,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 242,3

შემოსავლები 2 242,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 570,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 570,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 671,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 593,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 77,8

სულ გადასახდელები 2 251,5

ხარჯები 2 037,9

შრომის ანაზღაურება 1 385,6

საქონელი და მომსახურება 652,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 59,6

მივლინებები 127,3

ოფისის ხარჯები 158,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 76,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,8

სსიპ - კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
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სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 228,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 20,7

ნაშთის ცვლილება -9,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 11,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 305,7

შემოსავლები 305,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 200,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 200,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 105,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 84,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 21,5

სულ გადასახდელები 305,7

ხარჯები 292,3

შრომის ანაზღაურება 139,5

საქონელი და მომსახურება 152,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 25,0

მივლინებები 5,3

ოფისის ხარჯები 115,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
7,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 897,8

შემოსავლები 897,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 649,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 649,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 247,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 116,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 131,3

სულ გადასახდელები 896,0

ხარჯები 802,3

შრომის ანაზღაურება 720,1

საქონელი და მომსახურება 82,2

ოფისის ხარჯები 26,3

სსიპ - თბილისის მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი

სსიპ - თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო 

თეატრი
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,3

ნაშთის ცვლილება 1,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 859,8

შემოსავლები 859,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 708,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 708,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 151,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 79,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 72,7

სულ გადასახდელები 880,3

ხარჯები 880,3

შრომის ანაზღაურება 667,4

საქონელი და მომსახურება 212,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 18,8

ოფისის ხარჯები 128,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 65,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 35,4

ნაშთის ცვლილება -20,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 14,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 804,0

შემოსავლები 1 804,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 814,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 814,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 989,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 968,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 21,2

სულ გადასახდელები 1 802,2

ხარჯები 1 722,3

შრომის ანაზღაურება 890,0

საქონელი და მომსახურება 832,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 28,7

მივლინებები 467,3

სსიპ - თბილისის ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიისა და დრამის სახელმწიფო 

თეატრი

სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის ქართული ნაციონალური ბალეტის 

აკადემიური დასი
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ოფისის ხარჯები 164,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
5,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 166,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 79,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 21,3

ნაშთის ცვლილება 1,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 23,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 532,1

შემოსავლები 532,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 456,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 456,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 75,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 24,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 51,4

სულ გადასახდელები 529,3

ხარჯები 468,7

შრომის ანაზღაურება 413,4

საქონელი და მომსახურება 55,3

მივლინებები 10,4

ოფისის ხარჯები 18,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 20,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 3,0

ნაშთის ცვლილება 2,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 5,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 103,7

შემოსავლები 1 103,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 702,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 702,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 401,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 331,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 70,3

სულ გადასახდელები 1 102,6

ხარჯები 1 097,4

სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური 

ანსამბლი „ერისიონი“

სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური 

ანსამბლი „რუსთავი“
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შრომის ანაზღაურება 699,2

საქონელი და მომსახურება 374,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 25,9

მივლინებები 245,0

ოფისის ხარჯები 24,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,8

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
8,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66,3

სოციალური უზრუნველყოფა 1,2

სხვა ხარჯები 22,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 7,7

ნაშთის ცვლილება 1,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 8,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 610,3

შემოსავლები 610,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 552,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 552,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 58,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 53,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,3

სულ გადასახდელები 610,3

ხარჯები 586,8

შრომის ანაზღაურება 403,2

საქონელი და მომსახურება 183,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 38,2

მივლინებები 14,4

ოფისის ხარჯები 25,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
4,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
11,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 89,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,5

ვალდებულებების კლება 2,0

სსიპ - ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 685,9

შემოსავლები 1 685,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 251,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 147,9

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 103,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 434,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 320,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 113,8

სულ გადასახდელები 1 699,6

ხარჯები 1 686,2

შრომის ანაზღაურება 1 321,2

საქონელი და მომსახურება 304,5

მივლინებები 20,1

ოფისის ხარჯები 110,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 163,3

სხვა ხარჯები 60,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 18,4

ნაშთის ცვლილება -13,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 4,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 410,1

შემოსავლები 1 410,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 152,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 152,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 257,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 202,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 55,0

სულ გადასახდელები 1 358,3

ხარჯები 1 358,3

შრომის ანაზღაურება 1 034,6

საქონელი და მომსახურება 323,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 15,4

ოფისის ხარჯები 38,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 267,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 115,9

ნაშთის ცვლილება 51,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 167,7

სსიპ - ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 060,2

შემოსავლები 3 060,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 060,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 060,2

სულ გადასახდელები 3 060,2

ხარჯები 3 022,9

შრომის ანაზღაურება 402,4

საქონელი და მომსახურება 958,5

მივლინებები 17,5

ოფისის ხარჯები 80,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 58,9

კვების ხარჯები 76,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
20,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 704,5

სხვა ხარჯები 1 662,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 150,0

შემოსავლები 150,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 150,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 90,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 60,0

სულ გადასახდელები 150,0

ხარჯები 147,5

შრომის ანაზღაურება 133,6

საქონელი და მომსახურება 13,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,4

მივლინებები 0,3

ოფისის ხარჯები 4,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,5

სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) სახელმწიფო დრამატული თეატრი

სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი

სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 197,4

შემოსავლები 197,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 157,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 107,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 50,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 40,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 22,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 18,2

სულ გადასახდელები 197,4

ხარჯები 197,4

შრომის ანაზღაურება 107,0

საქონელი და მომსახურება 90,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 57,4

მივლინებები 1,2

ოფისის ხარჯები 21,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 732,1

შემოსავლები 732,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 399,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 399,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 332,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 88,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 244,1

სულ გადასახდელები 745,5

ხარჯები 674,3

შრომის ანაზღაურება 516,6

საქონელი და მომსახურება 157,7

მივლინებები 0,5

ოფისის ხარჯები 135,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 39,7

ნაშთის ცვლილება -13,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 26,3

სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 646,5

შემოსავლები 646,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 610,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 610,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 36,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 36,5

სულ გადასახდელები 645,6

ხარჯები 645,6

შრომის ანაზღაურება 553,0

საქონელი და მომსახურება 92,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,5

მივლინებები 2,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 80,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,9

ნაშთის ცვლილება 0,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 216,8

შემოსავლები 216,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 150,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 150,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 66,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 66,8

სულ გადასახდელები 217,9

ხარჯები 217,9

შრომის ანაზღაურება 166,5

საქონელი და მომსახურება 51,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 16,5

ოფისის ხარჯები 25,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 3,0

ნაშთის ცვლილება -1,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,9

სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი

სსიპ - გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

სსიპ - ახალციხის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 77,0

შემოსავლები 77,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 73,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 55,8

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 18,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,6

სულ გადასახდელები 77,0

ხარჯები 77,0

შრომის ანაზღაურება 48,8

საქონელი და მომსახურება 28,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 20,4

მივლინებები 0,6

ოფისის ხარჯები 6,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 200,0

შემოსავლები 200,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 130,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 130,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 70,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 10,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,8

 იჯარა 58,5

სულ გადასახდელები 230,8

ხარჯები 230,8

შრომის ანაზღაურება 121,2

საქონელი და მომსახურება 108,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,7

მივლინებები 7,7

ოფისის ხარჯები 81,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,7

სოციალური უზრუნველყოფა 1,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 48,9

ნაშთის ცვლილება -30,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 18,1

სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული 

თეატრი

სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 131,8

შემოსავლები 131,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 130,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 130,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 0,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,5

სულ გადასახდელები 131,8

ხარჯები 131,8

შრომის ანაზღაურება 125,1

საქონელი და მომსახურება 6,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,1

მივლინებები 0,7

ოფისის ხარჯები 3,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 258,5

შემოსავლები 258,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 249,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 249,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 9,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,0

სულ გადასახდელები 258,5

ხარჯები 258,5

შრომის ანაზღაურება 234,7

საქონელი და მომსახურება 23,0

მივლინებები 2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 21,0

სხვა ხარჯები 0,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 70,0

შემოსავლები 70,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 70,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 70,0

სულ გადასახდელები 70,0

სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

სსიპ - დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი
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ხარჯები 69,0

შრომის ანაზღაურება 65,0

საქონელი და მომსახურება 4,0

ოფისის ხარჯები 1,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 31,9

შემოსავლები 31,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 31,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 31,9

სულ გადასახდელები 31,9

ხარჯები 26,9

შრომის ანაზღაურება 24,4

საქონელი და მომსახურება 2,5

ოფისის ხარჯები 0,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 77,0

შემოსავლები 77,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 77,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 77,0

სულ გადასახდელები 77,0

ხარჯები 77,0

შრომის ანაზღაურება 76,9

საქონელი და მომსახურება 0,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სსიპ - მირზა ფათალ ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი

სსიპ - ჩრდილების სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“

სსიპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
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სულ შემოსულობები 3 867,8

შემოსავლები 3 867,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 374,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 374,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 493,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 395,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 98,2

სულ გადასახდელები 4 014,0

ხარჯები 3 381,4

შრომის ანაზღაურება 2 588,8

საქონელი და მომსახურება 653,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 192,2

ოფისის ხარჯები 239,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 21,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 200,2

სხვა ხარჯები 139,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 632,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 192,0

ნაშთის ცვლილება -146,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 45,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 116,0

შემოსავლები 3 116,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 504,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 504,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 611,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 526,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 48,8

 იჯარა 36,0

სულ გადასახდელები 3 006,5

ხარჯები 2 965,4

შრომის ანაზღაურება 2 184,2

საქონელი და მომსახურება 751,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 109,5

მივლინებები 33,3

ოფისის ხარჯები 212,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,3

სამედიცინო ხარჯები 1,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
47,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 336,8

სოციალური უზრუნველყოფა 0,8

სხვა ხარჯები 29,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 41,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 96,4

სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
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ნაშთის ცვლილება 109,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 205,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 855,1

შემოსავლები 4 855,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 913,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 913,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 941,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2 742,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 199,5

სულ გადასახდელები 4 655,9

ხარჯები 4 414,5

შრომის ანაზღაურება 1 475,4

საქონელი და მომსახურება 2 856,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2 066,6

მივლინებები 178,7

ოფისის ხარჯები 376,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 15,5

კვების ხარჯები 2,8

სამედიცინო ხარჯები 2,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
29,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 183,7

სხვა ხარჯები 82,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 241,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 169,8

ნაშთის ცვლილება 199,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 369,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 155,8

შემოსავლები 155,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 149,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 149,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 6,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 6,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,7

სულ გადასახდელები 155,8

ხარჯები 155,8

შრომის ანაზღაურება 139,5

სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო 

აკადემია

სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
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საქონელი და მომსახურება 16,3

მივლინებები 1,0

ოფისის ხარჯები 10,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 200,0

შემოსავლები 200,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 200,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 200,0

სულ გადასახდელები 200,0

ხარჯები 200,0

შრომის ანაზღაურება 159,1

საქონელი და მომსახურება 40,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,9

მივლინებები 1,1

ოფისის ხარჯები 32,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 880,5

შემოსავლები 880,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 847,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 847,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 33,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 20,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 13,5

სულ გადასახდელები 873,3

ხარჯები 869,5

შრომის ანაზღაურება 748,7

საქონელი და მომსახურება 120,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 34,3

მივლინებები 3,5

ოფისის ხარჯები 68,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 2,0

ნაშთის ცვლილება 7,2

სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება „გორის სულხან ცინცაძის 

სახელობის სამუსიკო კოლეჯი"

სსიპ - სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის 

სახელობის #1 ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

368



ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 9,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 896,0

შემოსავლები 896,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 750,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 750,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 146,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 146,0

სულ გადასახდელები 894,0

ხარჯები 889,0

შრომის ანაზღაურება 762,0

საქონელი და მომსახურება 127,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 25,0

მივლინებები 2,0

ოფისის ხარჯები 78,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
5,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 17,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 21,0

ნაშთის ცვლილება 2,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 23,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 770,5

შემოსავლები 770,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 608,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 608,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 162,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 126,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,1

 იჯარა 32,0

სულ გადასახდელები 744,5

ხარჯები 741,9

შრომის ანაზღაურება 536,8

საქონელი და მომსახურება 205,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,7

მივლინებები 4,0

ოფისის ხარჯები 102,8

სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ევ. მიქელაძის 

სახ. ქ. თბილისის #2 ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

სსიპ - ვახტან ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო 

სასწავლებელი
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
11,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 76,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 48,4

ნაშთის ცვლილება 26,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 74,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 023,1

შემოსავლები 1 023,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 797,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 797,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 225,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 225,3

სულ გადასახდელები 1 034,7

ხარჯები 1 007,9

შრომის ანაზღაურება 355,1

საქონელი და მომსახურება 389,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7,1

ოფისის ხარჯები 260,0

კვების ხარჯები 111,4

სამედიცინო ხარჯები 0,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
10,3

სუბსიდიები 211,5

სხვა ხარჯები 52,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 12,0

ნაშთის ცვლილება -11,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 109,5

შემოსავლები 109,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 109,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 109,5

სულ გადასახდელები 109,5

ხარჯები 109,5

შრომის ანაზღაურება 88,9

საქონელი და მომსახურება 20,6

სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი

სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის 

სამხატვრო სასწავლებელი

370



შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,7

ოფისის ხარჯები 19,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 188,8

შემოსავლები 188,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 188,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 188,8

სულ გადასახდელები 188,8

ხარჯები 188,8

შრომის ანაზღაურება 180,1

საქონელი და მომსახურება 8,7

ოფისის ხარჯები 3,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 165,3

შემოსავლები 165,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 154,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 154,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 11,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 9,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,5

სულ გადასახდელები 164,1

ხარჯები 164,1

შრომის ანაზღაურება 148,9

საქონელი და მომსახურება 15,2

მივლინებები 0,8

ოფისის ხარჯები 14,4

ნაშთის ცვლილება 1,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 8 668,4

შემოსავლები 8 668,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 7 082,8

სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. რუსთავის 

სამუსიკო სასწავლებელი

სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის ნიკო 

სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი

სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
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სახელმწიფო ბიუჯეტი 7 082,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 585,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 184,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 327,6

 იჯარა 73,7

სულ გადასახდელები 8 272,6

ხარჯები 6 299,3

შრომის ანაზღაურება 4 063,7

საქონელი და მომსახურება 2 205,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 70,2

მივლინებები 127,7

ოფისის ხარჯები 811,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 250,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
118,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 827,1

სოციალური უზრუნველყოფა 30,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 973,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 96,3

ნაშთის ცვლილება 395,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 492,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 254,4

შემოსავლები 254,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 220,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 220,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 33,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 33,7

სულ გადასახდელები 254,4

ხარჯები 252,9

შრომის ანაზღაურება 134,8

საქონელი და მომსახურება 118,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 27,1

მივლინებები 4,5

ოფისის ხარჯები 20,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 46,6

სსიპ - თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი

სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
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შემოსავლები 46,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 44,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 44,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1,8

სულ გადასახდელები 46,8

ხარჯები 46,8

შრომის ანაზღაურება 35,1

საქონელი და მომსახურება 11,7

ოფისის ხარჯები 11,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,2

ნაშთის ცვლილება -0,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 335,1

შემოსავლები 335,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 235,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 235,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 99,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 22,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 6,0

 იჯარა 71,2

სულ გადასახდელები 308,3

ხარჯები 304,3

შრომის ანაზღაურება 160,8

საქონელი და მომსახურება 143,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 20,9

მივლინებები 7,5

ოფისის ხარჯები 31,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 83,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 33,2

ნაშთის ცვლილება 26,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 60,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 39,5

შემოსავლები 39,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 39,5

სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო

მუზეუმი

სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
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სახელმწიფო ბიუჯეტი 39,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 0,5

სულ გადასახდელები 39,5

ხარჯები 39,5

შრომის ანაზღაურება 32,0

საქონელი და მომსახურება 7,5

ოფისის ხარჯები 4,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 518,9

შემოსავლები 518,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 364,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 364,2

გრანტები 71,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 83,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 36,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 46,7

სულ გადასახდელები 484,8

ხარჯები 482,8

შრომის ანაზღაურება 371,9

საქონელი და მომსახურება 110,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 15,1

მივლინებები 10,2

ოფისის ხარჯები 12,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 65,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 5,1

ნაშთის ცვლილება 34,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 39,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 239,4

შემოსავლები 239,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 188,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 188,0

სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართლი ხელოვნების ისტორიისა და 

ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევი ცენტრი

სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმი
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ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 0,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 50,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 49,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,9

სულ გადასახდელები 239,4

ხარჯები 201,4

შრომის ანაზღაურება 130,8

საქონელი და მომსახურება 70,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 16,7

მივლინებები 0,5

ოფისის ხარჯები 5,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 48,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 70,4

შემოსავლები 70,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 70,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 70,4

სულ გადასახდელები 70,4

ხარჯები 70,4

შრომის ანაზღაურება 59,9

საქონელი და მომსახურება 10,5

ოფისის ხარჯები 10,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 246,4

შემოსავლები 246,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 238,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 193,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 45,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 8,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 8,2

სულ გადასახდელები 246,4

ხარჯები 246,4

შრომის ანაზღაურება 155,5

საქონელი და მომსახურება 90,9

მივლინებები 0,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 86,8

სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი

სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის ისტორიული მუზეუმი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 292,1

შემოსავლები 292,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 263,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 263,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 29,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 28,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,0

სულ გადასახდელები 291,5

ხარჯები 289,7

შრომის ანაზღაურება 207,4

საქონელი და მომსახურება 82,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10,1

მივლინებები 0,9

ოფისის ხარჯები 71,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1,6

ნაშთის ცვლილება 0,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 56,6

შემოსავლები 56,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 53,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 53,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 0,3

 იჯარა 2,4

სულ გადასახდელები 56,6

ხარჯები 56,6

შრომის ანაზღაურება 49,9

საქონელი და მომსახურება 6,7

მივლინებები 0,7

ოფისის ხარჯები 3,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,0

სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი

სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი

სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 17,3

შემოსავლები 17,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 17,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 17,3

სულ გადასახდელები 17,3

ხარჯები 17,3

შრომის ანაზღაურება 14,4

საქონელი და მომსახურება 2,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 28,2

შემოსავლები 28,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 28,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 28,2

სულ გადასახდელები 28,2

ხარჯები 28,2

შრომის ანაზღაურება 26,4

საქონელი და მომსახურება 1,8

ოფისის ხარჯები 0,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 46,0

შემოსავლები 46,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 41,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 40,5

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 1,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,4

სულ გადასახდელები 46,0

ხარჯები 46,0

შრომის ანაზღაურება 40,0

საქონელი და მომსახურება 5,9

მივლინებები 0,7

ოფისის ხარჯები 2,2

სსიპ - ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმი

სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
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წარმომადგენლობითი ხარჯები 3,0

სხვა ხარჯები 0,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 73,7

შემოსავლები 73,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 65,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 35,3

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 30,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 8,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 8,4

სულ გადასახდელები 71,4

ხარჯები 71,4

შრომის ანაზღაურება 35,3

საქონელი და მომსახურება 36,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,3

ოფისის ხარჯები 11,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 5,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
4,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,6

ნაშთის ცვლილება 2,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 103,8

შემოსავლები 103,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 96,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 70,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 26,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 7,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 7,8

სულ გადასახდელები 104,0

ხარჯები 100,8

შრომის ანაზღაურება 74,4

საქონელი და მომსახურება 26,4

მივლინებები 0,9

ოფისის ხარჯები 25,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,2

სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი

სსიპ - ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,2

ნაშთის ცვლილება -0,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 100,9

შემოსავლები 100,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 91,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 77,8

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 13,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 9,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 9,9

სულ გადასახდელები 100,1

ხარჯები 100,1

შრომის ანაზღაურება 77,8

საქონელი და მომსახურება 17,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 8,0

მივლინებები 2,2

ოფისის ხარჯები 4,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,1

სხვა ხარჯები 5,3

ნაშთის ცვლილება 0,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 26,4

შემოსავლები 26,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 25,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 25,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1,4

სულ გადასახდელები 25,3

ხარჯები 25,3

შრომის ანაზღაურება 25,0

სხვა ხარჯები 0,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,4

ნაშთის ცვლილება 1,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,5

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 69,5

შემოსავლები 69,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 66,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 66,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 3,3

სულ გადასახდელები 70,9

ხარჯები 46,3

შრომის ანაზღაურება 40,3

საქონელი და მომსახურება 6,0

მივლინებები 1,1

ოფისის ხარჯები 3,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,2

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია წამლის შეძენის ხარჯები 1,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1,5

ნაშთის ცვლილება -1,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 48,1

შემოსავლები 48,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 35,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 35,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 13,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 10,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,8

სულ გადასახდელები 49,1

ხარჯები 47,6

შრომის ანაზღაურება 44,6

საქონელი და მომსახურება 1,5

მივლინებები 0,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,3

სხვა ხარჯები 1,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 3,7

ნაშთის ცვლილება -1,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2,7

სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძიების სახლ-მუზეუმი

სსიპ - „იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი"
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 339,8

შემოსავლები 339,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 71,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 71,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 268,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 268,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,6

სულ გადასახდელები 335,3

ხარჯები 335,3

შრომის ანაზღაურება 258,3

საქონელი და მომსახურება 77,0

მივლინებები 3,4

ოფისის ხარჯები 45,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 28,5

ნაშთის ცვლილება 4,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 4,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 463,1

შემოსავლები 5 463,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 206,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 206,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 256,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 256,4

სულ გადასახდელები 5 465,0

ხარჯები 3 154,7

შრომის ანაზღაურება 260,3

საქონელი და მომსახურება 2 549,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 346,1

მივლინებები 72,8

ოფისის ხარჯები 334,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 12,5

კვების ხარჯები 335,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
15,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
21,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 410,8

სუბსიდიები 317,2

სხვა ხარჯები 27,4

სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი

სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
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არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 307,7

ვალდებულებების კლება 2,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 4,2

ნაშთის ცვლილება -1,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 8 965,5

შემოსავლები 8 965,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 8 651,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 8 651,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 314,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 314,2

სულ გადასახდელები 8 965,5

ხარჯები 8 084,1

შრომის ანაზღაურება 6 006,7

საქონელი და მომსახურება 1 854,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 314,2

მივლინებები 43,0

ოფისის ხარჯები 155,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 35,8

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
412,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
212,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 680,5

სოციალური უზრუნველყოფა 43,2

სხვა ხარჯები 179,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 881,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 841,1

შემოსავლები 841,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 841,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 841,1

სულ გადასახდელები 841,1

ხარჯები 787,4

შრომის ანაზღაურება 469,4

სსიპ - საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

სსიპ - კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი
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საქონელი და მომსახურება 318,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 34,8

მივლინებები 6,3

ოფისის ხარჯები 51,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 180,6

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
29,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 70 780,1

შემოსავლები 70 780,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 70 710,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 70 710,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 69,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 69,4

სულ გადასახდელები 70 780,1

ხარჯები 19 905,1

შრომის ანაზღაურება 672,2

საქონელი და მომსახურება 7 404,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 765,0

მივლინებები 35,2

ოფისის ხარჯები 5 717,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
91,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 791,5

სოციალური უზრუნველყოფა 0,3

სხვა ხარჯები 11 828,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 964,8

ვალდებულებების კლება 910,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 52 016,0

შემოსავლები 52 016,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 8 579,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 8 579,9

გრანტები 78,2

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტური განვითარების სააგენტო

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი

383



კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 43 357,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 37 703,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5 654,5

სულ გადასახდელები 50 618,9

ხარჯები 49 564,3

შრომის ანაზღაურება 19 572,7

საქონელი და მომსახურება 27 223,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 17 350,2

მივლინებები 1 086,4

ოფისის ხარჯები 4 398,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 810,1

სამედიცინო ხარჯები 11,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
106,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
323,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 136,4

სხვა ხარჯები 2 768,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 054,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 10 375,0

ნაშთის ცვლილება 1 397,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 11 772,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 33 950,0

შემოსავლები 33 950,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 038,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 038,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 29 911,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 25 117,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3 065,0

 იჯარა 1 728,3

სულ გადასახდელები 34 069,9

ხარჯები 32 076,9

შრომის ანაზღაურება 17 842,0

საქონელი და მომსახურება 12 043,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6 936,9

მივლინებები 260,0

ოფისის ხარჯები 3 475,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 218,4

სამედიცინო ხარჯები 3,1

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
50,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
178,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 921,0

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

384



სუბსიდიები 18,9

სხვა ხარჯები 2 172,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 993,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 2 973,6

ნაშთის ცვლილება -119,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2 853,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 10 003,0

შემოსავლები 10 003,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 522,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 522,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 9 480,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 6 627,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2 853,0

სულ გადასახდელები 10 030,7

ხარჯები 10 030,7

შრომის ანაზღაურება 6 648,0

საქონელი და მომსახურება 3 371,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 658,0

მივლინებები 50,5

ოფისის ხარჯები 660,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
104,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 897,9

სხვა ხარჯები 11,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1 263,7

ნაშთის ცვლილება -27,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 236,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 26 216,4

შემოსავლები 26 216,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 511,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 511,7

გრანტები 211,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 24 492,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 24 299,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 193,1

სულ გადასახდელები 26 650,7

ხარჯები 22 346,6

ა(ა)იპ - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

385



შრომის ანაზღაურება 16 345,6

საქონელი და მომსახურება 5 236,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 33,3

მივლინებები 153,4

ოფისის ხარჯები 1 012,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 39,9

სამედიცინო ხარჯები 1 394,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
139,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2 464,1

სხვა ხარჯები 764,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 304,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 6 157,1

ნაშთის ცვლილება -434,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 5 722,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 30 656,3

შემოსავლები 25 905,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 929,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 929,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 21 976,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 16 439,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5 171,5

 იჯარა 365,3

ვალდებულებების ზრდა 4 750,6

სულ გადასახდელები 31 062,0

ხარჯები 23 856,3

შრომის ანაზღაურება 6 190,3

საქონელი და მომსახურება 16 185,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 11 329,9

მივლინებები 595,8

ოფისის ხარჯები 2 368,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 137,3

კვების ხარჯები 36,6

სამედიცინო ხარჯები 51,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
25,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
293,1

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია წამლის შეძენის ხარჯები 3,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 344,4

პროცენტი 0,7

სუბსიდიები 112,5

სოციალური უზრუნველყოფა 138,2

სხვა ხარჯები 1 228,7

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

386



არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 334,7

ვალდებულებების კლება 5 871,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1 567,0

ნაშთის ცვლილება -405,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 161,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 417,7

შემოსავლები 4 417,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 205,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 205,7

გრანტები 102,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4 109,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 4 047,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 61,3

სულ გადასახდელები 4 475,4

ხარჯები 4 390,2

შრომის ანაზღაურება 2 524,9

საქონელი და მომსახურება 1 757,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 283,5

მივლინებები 78,1

ოფისის ხარჯები 205,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 24,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
9,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 157,3

სხვა ხარჯები 107,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1 169,9

ნაშთის ცვლილება -57,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 112,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 12 091,2

შემოსავლები 12 091,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 542,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 542,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 11 548,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 10 772,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 776,4

სულ გადასახდელები 11 021,7

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივესიტეტი

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

387



ხარჯები 9 794,5

შრომის ანაზღაურება 5 240,0

საქონელი და მომსახურება 3 953,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2 599,5

მივლინებები 114,7

ოფისის ხარჯები 511,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 25,6

სამედიცინო ხარჯები 3,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
27,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
183,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 487,9

სოციალური უზრუნველყოფა 66,5

სხვა ხარჯები 534,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 224,9

ვალდებულებების კლება 2,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1 375,1

ნაშთის ცვლილება 1 069,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2 444,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 789,5

შემოსავლები 3 789,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 143,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 143,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3 646,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 3 437,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 208,8

სულ გადასახდელები 3 429,6

ხარჯები 3 429,6

შრომის ანაზღაურება 2 031,4

საქონელი და მომსახურება 602,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 175,4

მივლინებები 53,8

ოფისის ხარჯები 328,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 18,3

სამედიცინო ხარჯები 3,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
21,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,4

სოციალური უზრუნველყოფა 4,8

სხვა ხარჯები 790,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 290,7

ნაშთის ცვლილება 359,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 650,6

სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 773,1

შემოსავლები 3 773,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 140,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 140,1

გრანტები 14,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3 618,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 3 618,4

სულ გადასახდელები 4 592,1

ხარჯები 4 505,5

შრომის ანაზღაურება 1 940,8

საქონელი და მომსახურება 2 482,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 873,0

მივლინებები 18,4

ოფისის ხარჯები 626,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები 12,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
31,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 920,4

სოციალური უზრუნველყოფა 9,0

სხვა ხარჯები 73,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1 473,8

ნაშთის ცვლილება -819,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 654,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 230,0

შემოსავლები 1 230,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 264,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 264,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 965,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 719,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 245,3

სულ გადასახდელები 1 166,4

ხარჯები 1 037,9

შრომის ანაზღაურება 677,4

საქონელი და მომსახურება 346,1

მივლინებები 9,7

ოფისის ხარჯები 256,6

სსიპ - გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
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წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
2,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
9,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66,8

სხვა ხარჯები 14,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 128,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 85,3

ნაშთის ცვლილება 63,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 148,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 845,9

შემოსავლები 1 845,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 128,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 128,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 717,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 629,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 88,4

სულ გადასახდელები 1 882,3

ხარჯები 1 590,5

შრომის ანაზღაურება 795,0

საქონელი და მომსახურება 622,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 345,2

მივლინებები 8,0

ოფისის ხარჯები 174,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 7,3

სამედიცინო ხარჯები 0,7

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
1,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
37,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 48,6

სხვა ხარჯები 172,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 291,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 399,6

ნაშთის ცვლილება -36,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 363,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სსიპ - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

სსიპ - ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - კოლეჯი
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სულ შემოსულობები 299,4

შემოსავლები 299,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 144,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 144,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 154,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 97,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 56,6

სულ გადასახდელები 273,2

ხარჯები 272,0

შრომის ანაზღაურება 183,4

საქონელი და მომსახურება 77,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 39,7

მივლინებები 2,2

ოფისის ხარჯები 28,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
5,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,0

სხვა ხარჯები 11,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 8,5

ნაშთის ცვლილება 26,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 34,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 815,7

შემოსავლები 3 815,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 807,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 120,3

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 1 686,7

გრანტები 0,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 008,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 959,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 48,5

სულ გადასახდელები 3 837,9

ხარჯები 3 289,4

შრომის ანაზღაურება 2 381,3

საქონელი და მომსახურება 828,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 67,9

მივლინებები 114,1

ოფისის ხარჯები 417,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 52,2

კვების ხარჯები 23,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
7,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 146,2

სხვა ხარჯები 79,7

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
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არაფინანსური აქტივების ზრდა 452,5

ვალდებულებების კლება 96,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 261,9

ნაშთის ცვლილება -22,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 239,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 15 609,4

შემოსავლები 15 609,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 15 473,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 15 473,4

გრანტები 136,0

სულ გადასახდელები 15 507,6

ხარჯები 15 234,6

შრომის ანაზღაურება 869,0

საქონელი და მომსახურება 857,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 144,0

მივლინებები 52,0

ოფისის ხარჯები 115,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 22,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
12,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
28,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 483,4

სუბსიდიები 356,0

გრანტები 107,0

სოციალური უზრუნველყოფა 17,0

სხვა ხარჯები 13 028,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 273,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 25,5

ნაშთის ცვლილება 101,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 127,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 225,6

შემოსავლები 225,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 222,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 222,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,7

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი
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სულ გადასახდელები 225,4

ხარჯები 224,6

შრომის ანაზღაურება 182,0

საქონელი და მომსახურება 42,6

ოფისის ხარჯები 1,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 30,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,8

ნაშთის ცვლილება 0,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 379,2

შემოსავლები 379,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 318,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 318,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 61,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 23,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 37,4

სულ გადასახდელები 375,8

ხარჯები 375,8

შრომის ანაზღაურება 82,7

საქონელი და მომსახურება 292,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,8

მივლინებები 1,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 115,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 172,7

სხვა ხარჯები 0,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 230,8

შემოსავლები 3 230,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 053,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 053,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 177,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 177,5

სულ გადასახდელები 3 172,5

ხარჯები 3 091,4

შრომის ანაზღაურება 1 616,8

საქონელი და მომსახურება 1 439,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 28,3

სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი

სსიპ - კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი

393



მივლინებები 1,8

ოფისის ხარჯები 517,8

კვების ხარჯები 456,6

სამედიცინო ხარჯები 14,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
262,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
72,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 86,1

სოციალური უზრუნველყოფა 35,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 81,1

ნაშთის ცვლილება 58,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 58,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 172 339,7

შემოსავლები 150 049,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 52 965,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 52 965,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 97 083,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 97 083,5

ვალდებულებების ზრდა 22 290,6

სულ გადასახდელები 116 921,9

ხარჯები 100 946,0

შრომის ანაზღაურება 40 550,2

საქონელი და მომსახურება 48 604,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 907,4

მივლინებები 709,9

ოფისის ხარჯები 33 702,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 206,9

კვების ხარჯები 3,5

სამედიცინო ხარჯები 1,9

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
54,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3 539,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9 478,5

პროცენტი 1 081,4

გრანტები 69,3

სოციალური უზრუნველყოფა 551,4

სხვა ხარჯები 10 089,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 975,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 2 975,1

ნაშთის ცვლილება 55 417,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 58 392,9

სსიპ - შემოსავლების სამსახური
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 844,5

შემოსავლები 3 844,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 844,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 844,5

სულ გადასახდელები 3 844,5

ხარჯები 3 155,7

შრომის ანაზღაურება 2 201,2

საქონელი და მომსახურება 951,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 282,3

მივლინებები 30,9

ოფისის ხარჯები 570,6

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
5,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
53,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,1

სხვა ხარჯები 2,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 688,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 10 377,0

შემოსავლები 10 377,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 10 377,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 10 377,0

სულ გადასახდელები 10 377,0

ხარჯები 9 305,7

შრომის ანაზღაურება 516,6

საქონელი და მომსახურება 8 773,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 103,9

მივლინებები 334,7

ოფისის ხარჯები 703,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 957,1

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
3,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
71,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6 598,8

სოციალური უზრუნველყოფა 15,2

სხვა ხარჯები 0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 071,3

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 846,7

შემოსავლები 4 846,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 038,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 038,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 808,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 808,3

სულ გადასახდელები 4 668,7

ხარჯები 4 532,9

შრომის ანაზღაურება 2 478,2

საქონელი და მომსახურება 1 843,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 122,3

მივლინებები 107,4

ოფისის ხარჯები 220,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,9

სამედიცინო ხარჯები 550,6

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
11,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
556,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 270,9

გრანტები 75,2

სოციალური უზრუნველყოფა 10,0

სხვა ხარჯები 126,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 135,8

ნაშთის ცვლილება 178,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 178,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 186,4

შემოსავლები 186,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 186,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 186,4

სულ გადასახდელები 186,4

ხარჯები 186,4

შრომის ანაზღაურება 128,5

საქონელი და მომსახურება 51,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 15,0

მივლინებები 10,1

ოფისის ხარჯები 10,0

სსიპ - სურსათის უვნებლობის სააგენტო

სსიპ - თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის სააგენტო
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წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
16,1

სხვა ხარჯები 6,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 14 235,8

შემოსავლები 14 235,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 8 512,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 8 512,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 5 723,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 5 601,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 122,8

სულ გადასახდელები 10 458,2

ხარჯები 9 529,1

შრომის ანაზღაურება 6 495,4

საქონელი და მომსახურება 2 217,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 63,2

მივლინებები 73,0

ოფისის ხარჯები 397,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1 017,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 664,6

სუბსიდიები 267,9

სოციალური უზრუნველყოფა 11,3

სხვა ხარჯები 537,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 915,8

ვალდებულებების კლება 13,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,8

ნაშთის ცვლილება 3 777,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 3 778,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 982,5

შემოსავლები 1 982,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 496,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 496,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 486,0

სსიპ - ბუნებრივი რესურსების სააგენტო

სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
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საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 468,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 17,4

სულ გადასახდელები 1 274,2

ხარჯები 1 118,4

შრომის ანაზღაურება 535,8

საქონელი და მომსახურება 435,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 37,3

მივლინებები 67,4

ოფისის ხარჯები 62,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები 21,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
18,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 228,6

გრანტები 3,6

სხვა ხარჯები 143,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 155,8

ნაშთის ცვლილება 708,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 708,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 114,0

შემოსავლები 3 114,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 074,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 074,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 039,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2 018,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 20,9

სულ გადასახდელები 2 310,8

ხარჯები 2 110,9

შრომის ანაზღაურება 1 068,8

საქონელი და მომსახურება 808,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 38,4

მივლინებები 158,2

ოფისის ხარჯები 95,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 46,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
22,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 447,8

სხვა ხარჯები 233,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 199,9

ნაშთის ცვლილება 803,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 803,2

სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტი სააგენტო

სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

398



დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 731,2

შემოსავლები 2 731,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 725,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 725,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2 005,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 999,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 6,1

სულ გადასახდელები 2 677,9

ხარჯები 2 390,7

შრომის ანაზღაურება 1 582,8

საქონელი და მომსახურება 552,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 137,3

მივლინებები 178,7

ოფისის ხარჯები 134,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 31,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
69,9

სხვა ხარჯები 255,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 287,2

ნაშთის ცვლილება 53,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 53,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 11 946,2

შემოსავლები 11 946,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 11 629,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 11 629,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 317,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 147,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 74,5

 იჯარა 95,6

სულ გადასახდელები 11 617,9

ხარჯები 11 380,0

შრომის ანაზღაურება 10 194,1

საქონელი და მომსახურება 833,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 388,0

მივლინებები 11,5

ოფისის ხარჯები 336,6

კვების ხარჯები 15,4

სამედიცინო ხარჯები 6,2

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
9,3

ქუთაისის საგანმანათლებლოს რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

399



ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64,5

სუბსიდიები 41,9

სოციალური უზრუნველყოფა 18,7

სხვა ხარჯები 292,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 237,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 218,6

ნაშთის ცვლილება 328,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 546,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 6 193,1

შემოსავლები 6 193,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 300,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 300,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 893,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 893,0

სულ გადასახდელები 5 918,3

ხარჯები 5 915,9

შრომის ანაზღაურება 3 692,6

საქონელი და მომსახურება 2 223,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 117,4

ოფისის ხარჯები 752,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 353,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 68,1

ნაშთის ცვლილება 274,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 342,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 19 431,2

შემოსავლები 19 431,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 18 587,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 18 587,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 843,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 141,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 702,1

სულ გადასახდელები 17 879,0

ხარჯები 17 606,3

შრომის ანაზღაურება 13 488,3

დიდუბე-ჩუღურეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული 

საჯარო სკოლები

გლდანი-ნაძალადევის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული 

საჯარო სკოლები
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საქონელი და მომსახურება 3 947,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 249,9

ოფისის ხარჯები 2 915,6

სამედიცინო ხარჯები 9,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 770,2

სოციალური უზრუნველყოფა 87,5

სხვა ხარჯები 82,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 272,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 363,9

ნაშთის ცვლილება 1 552,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 916,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 18 353,6

შემოსავლები 18 353,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 16 859,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 16 456,3

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 403,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1 494,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 653,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 841,1

სულ გადასახდელები 17 754,0

ხარჯები 16 785,0

შრომის ანაზღაურება 13 030,1

საქონელი და მომსახურება 3 264,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 538,4

მივლინებები 108,8

ოფისის ხარჯები 2 078,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 18,4

კვების ხარჯები 0,2

სამედიცინო ხარჯები 2,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
1,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 516,0

სუბსიდიები 1,3

სოციალური უზრუნველყოფა 18,2

სხვა ხარჯები 470,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 969,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 361,7

ნაშთის ცვლილება 599,6

ისანი-სამგორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 961,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 15 292,5

შემოსავლები 15 292,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 11 835,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 11 835,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3 457,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1 020,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2 437,0

სულ გადასახდელები 13 430,4

ხარჯები 13 256,6

შრომის ანაზღაურება 9 168,9

საქონელი და მომსახურება 3 752,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 397,2

ოფისის ხარჯები 2 156,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 60,9

კვების ხარჯები 1,8

სამედიცინო ხარჯები 12,8

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
7,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 116,5

სოციალური უზრუნველყოფა 18,8

სხვა ხარჯები 316,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 173,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 408,7

ნაშთის ცვლილება 1 862,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2 270,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 15 893,7

შემოსავლები 15 893,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 12 631,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 12 631,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3 262,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 874,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2 388,4

სულ გადასახდელები 14 500,4

ხარჯები 14 263,9

შრომის ანაზღაურება 7 214,5

საქონელი და მომსახურება 6 529,0

ძველი თბილისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული 

საჯარო სკოლები

ვაკე-საბურთალოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული 

საჯარო სკოლები
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შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1 533,1

მივლინებები 13,5

ოფისის ხარჯები 4 696,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,5

სამედიცინო ხარჯები 2,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
7,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 272,2

სოციალური უზრუნველყოფა 12,1

სხვა ხარჯები 508,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 236,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 272,7

ნაშთის ცვლილება 1 393,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1 666,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 110,9

შემოსავლები 1 110,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 049,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 049,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 61,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 61,1

სულ გადასახდელები 1 100,0

ხარჯები 1 100,0

შრომის ანაზღაურება 827,4

საქონელი და მომსახურება 223,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 16,2

მივლინებები 0,1

ოფისის ხარჯები 61,3

სამედიცინო ხარჯები 0,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 145,6

სოციალური უზრუნველყოფა 0,3

სხვა ხარჯები 48,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 8,7

ნაშთის ცვლილება 10,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 19,6

დიდგორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 946,6

შემოსავლები 4 946,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 928,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 928,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 18,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 18,6

სულ გადასახდელები 4 762,4

ხარჯები 4 611,3

შრომის ანაზღაურება 4 005,0

საქონელი და მომსახურება 446,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 65,3

მივლინებები 5,4

ოფისის ხარჯები 324,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,2

სამედიცინო ხარჯები 0,8

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
1,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
4,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 43,0

სუბსიდიები 142,8

სოციალური უზრუნველყოფა 8,8

სხვა ხარჯები 7,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 60,3

ნაშთის ცვლილება 184,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 244,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 187,5

შემოსავლები 3 187,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 178,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 178,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 9,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 7,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,3

სულ გადასახდელები 3 131,2

ხარჯები 3 070,7

შრომის ანაზღაურება 2 771,6

საქონელი და მომსახურება 282,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 60,4

მივლინებები 5,8

ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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ოფისის ხარჯები 201,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,7

სამედიცინო ხარჯები 0,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,1

სოციალური უზრუნველყოფა 13,4

სხვა ხარჯები 2,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 148,9

ნაშთის ცვლილება 56,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 205,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 784,4

შემოსავლები 4 784,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 778,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 778,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 5,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3,7

სულ გადასახდელები 4 710,1

ხარჯები 4 704,2

შრომის ანაზღაურება 4 248,3

საქონელი და მომსახურება 445,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 99,7

მივლინებები 4,7

ოფისის ხარჯები 311,8

სამედიცინო ხარჯები 1,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 27,7

სოციალური უზრუნველყოფა 10,5

სხვა ხარჯები 0,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 79,0

ნაშთის ცვლილება 74,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 153,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 119,5

ბოლნისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ჩოხატაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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შემოსავლები 3 119,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 106,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 096,2

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 10,2

გრანტები 3,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 9,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,8

სულ გადასახდელები 2 941,9

ხარჯები 2 921,3

შრომის ანაზღაურება 2 505,4

საქონელი და მომსახურება 406,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 62,1

მივლინებები 19,7

ოფისის ხარჯები 300,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,9

სამედიცინო ხარჯები 0,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
5,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 17,0

სოციალური უზრუნველყოფა 6,6

სხვა ხარჯები 2,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 62,0

ნაშთის ცვლილება 177,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 239,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 409,9

შემოსავლები 2 409,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 402,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 402,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 7,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 7,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,2

სულ გადასახდელები 2 339,8

ხარჯები 2 335,4

შრომის ანაზღაურება 2 128,7

საქონელი და მომსახურება 205,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 36,8

მივლინებები 5,4

ოფისის ხარჯები 151,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,0

სხვა ხარჯები 1,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 16,4

ჩხოროწყუს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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ნაშთის ცვლილება 70,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 86,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 726,0

შემოსავლები 3 726,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 687,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 687,7

გრანტები 23,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 15,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 5,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,7

 იჯარა 9,6

სულ გადასახდელები 3 692,3

ხარჯები 3 623,0

შრომის ანაზღაურება 3 021,2

საქონელი და მომსახურება 593,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 88,2

მივლინებები 13,7

ოფისის ხარჯები 438,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,2

სამედიცინო ხარჯები 0,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
9,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 44,2

სოციალური უზრუნველყოფა 7,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 100,3

ნაშთის ცვლილება 33,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 134,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 764,9

შემოსავლები 3 764,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 648,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 648,8

გრანტები 8,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 107,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 9,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 98,3

სულ გადასახდელები 3 506,2

გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

კასპის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
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ხარჯები 3 430,5

შრომის ანაზღაურება 2 969,2

საქონელი და მომსახურება 422,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 59,8

მივლინებები 14,8

ოფისის ხარჯები 320,8

სამედიცინო ხარჯები 0,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 20,1

სოციალური უზრუნველყოფა 23,6

სხვა ხარჯები 15,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 75,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 75,7

ნაშთის ცვლილება 258,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 334,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 10 833,2

შემოსავლები 10 833,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 10 346,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 10 346,1

გრანტები 2,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 484,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 450,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 34,8

სულ გადასახდელები 10 544,3

ხარჯები 10 067,7

შრომის ანაზღაურება 9 261,6

საქონელი და მომსახურება 773,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 89,2

მივლინებები 39,9

ოფისის ხარჯები 151,2

სამედიცინო ხარჯები 286,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
49,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 157,7

გრანტები 2,3

სოციალური უზრუნველყოფა 4,2

სხვა ხარჯები 26,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 476,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 187,6

ნაშთის ცვლილება 288,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 476,5

მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 453,5

შემოსავლები 2 453,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 407,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 407,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 46,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 21,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 24,7

სულ გადასახდელები 2 447,5

ხარჯები 2 444,9

შრომის ანაზღაურება 2 103,8

საქონელი და მომსახურება 332,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 62,7

მივლინებები 6,0

ოფისის ხარჯები 238,4

სამედიცინო ხარჯები 1,8

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
4,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 19,7

სოციალური უზრუნველყოფა 3,8

სხვა ხარჯები 4,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 37,9

ნაშთის ცვლილება 6,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 43,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 254,2

შემოსავლები 4 254,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 238,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 236,7

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 2,0

გრანტები 2,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 12,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 7,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5,4

სულ გადასახდელები 3 992,8

ხარჯები 3 978,8

შრომის ანაზღაურება 3 386,8

საქონელი და მომსახურება 550,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 77,1

ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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მივლინებები 22,0

ოფისის ხარჯები 335,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,2

კვების ხარჯები 0,3

სამედიცინო ხარჯები 0,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
28,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 86,7

სოციალური უზრუნველყოფა 12,5

სხვა ხარჯები 29,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 53,5

ნაშთის ცვლილება 261,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 314,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 645,1

შემოსავლები 5 645,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 631,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 623,5

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 8,2

გრანტები 3,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 10,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 10,3

სულ გადასახდელები 5 568,1

ხარჯები 5 557,6

შრომის ანაზღაურება 4 971,2

საქონელი და მომსახურება 578,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 110,8

მივლინებები 10,5

ოფისის ხარჯები 419,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,8

სამედიცინო ხარჯები 1,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 17,4

სოციალური უზრუნველყოფა 6,4

სხვა ხარჯები 1,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 23,4

ნაშთის ცვლილება 77,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 100,4

ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 924,2

შემოსავლები 924,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 922,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 922,6

გრანტები 1,6

სულ გადასახდელები 859,3

ხარჯები 859,3

შრომის ანაზღაურება 714,5

საქონელი და მომსახურება 143,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 20,8

მივლინებები 2,6

ოფისის ხარჯები 106,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,9

სამედიცინო ხარჯები 0,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
3,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,3

სოციალური უზრუნველყოფა 1,3

სხვა ხარჯები 0,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 11,9

ნაშთის ცვლილება 64,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 76,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 129,4

შემოსავლები 1 129,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 128,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 124,7

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 4,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 0,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,6

სულ გადასახდელები 1 035,5

ხარჯები 1 025,3

შრომის ანაზღაურება 839,7

საქონელი და მომსახურება 183,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,4

მივლინებები 6,2

ოფისის ხარჯები 75,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,1

სამედიცინო ხარჯები 0,1

ლენტეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 89,6

სოციალური უზრუნველყოფა 2,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 2,2

ნაშთის ცვლილება 93,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 96,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 826,7

შემოსავლები 1 826,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 825,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 825,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1,6

სულ გადასახდელები 1 661,5

ხარჯები 1 654,2

შრომის ანაზღაურება 1 347,4

საქონელი და მომსახურება 300,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 46,6

მივლინებები 6,4

ოფისის ხარჯები 232,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,9

სამედიცინო ხარჯები 0,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11,7

სოციალური უზრუნველყოფა 6,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 19,2

ნაშთის ცვლილება 165,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 184,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 773,4

შემოსავლები 4 773,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 708,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 706,7

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 2,0

გრანტები 2,5

ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 62,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 40,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 22,0

სულ გადასახდელები 4 521,6

ხარჯები 4 521,6

შრომის ანაზღაურება 3 940,1

საქონელი და მომსახურება 577,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 60,6

მივლინებები 21,4

ოფისის ხარჯები 454,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,5

სამედიცინო ხარჯები 3,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 33,3

სოციალური უზრუნველყოფა 4,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 74,5

ნაშთის ცვლილება 251,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 326,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 870,8

შემოსავლები 2 870,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 863,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 803,1

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 60,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 7,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 3,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3,9

სულ გადასახდელები 2 805,3

ხარჯები 2 786,9

შრომის ანაზღაურება 2 266,5

საქონელი და მომსახურება 512,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 83,2

მივლინებები 22,3

ოფისის ხარჯები 375,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,7

სამედიცინო ხარჯები 0,7

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
1,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 26,2

სოციალური უზრუნველყოფა 7,9

სხვა ხარჯები 0,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,4

ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 17,7

ნაშთის ცვლილება 65,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 83,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 222,8

შემოსავლები 5 222,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 196,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 193,5

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 2,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 26,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 11,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 15,4

სულ გადასახდელები 4 931,8

ხარჯები 4 927,2

შრომის ანაზღაურება 4 209,5

საქონელი და მომსახურება 496,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 71,4

მივლინებები 11,4

ოფისის ხარჯები 277,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,4

სამედიცინო ხარჯები 0,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
4,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 131,2

სუბსიდიები 210,3

სოციალური უზრუნველყოფა 10,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 41,4

ნაშთის ცვლილება 291,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 332,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 359,6

შემოსავლები 1 359,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 357,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 357,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,7

სულ გადასახდელები 1 318,2

ხარჯები 1 315,5

ჭიათურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

თიანეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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შრომის ანაზღაურება 1 102,0

საქონელი და მომსახურება 213,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 20,0

მივლინებები 7,3

ოფისის ხარჯები 183,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1,9

ნაშთის ცვლილება 41,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 43,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 972,6

შემოსავლები 2 972,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 967,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 967,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 5,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5,0

სულ გადასახდელები 2 821,0

ხარჯები 2 821,0

შრომის ანაზღაურება 2 486,2

საქონელი და მომსახურება 334,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 67,8

მივლინებები 19,2

ოფისის ხარჯები 243,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 32,2

ნაშთის ცვლილება 151,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 183,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 093,0

შემოსავლები 3 093,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 068,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 067,6

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 0,7

გრანტები 0,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 24,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 13,0

თეთრიწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

თერჯოლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 11,4

სულ გადასახდელები 3 022,3

ხარჯები 2 928,9

შრომის ანაზღაურება 2 618,6

საქონელი და მომსახურება 296,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 57,5

მივლინებები 3,8

ოფისის ხარჯები 206,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,6

სამედიცინო ხარჯები 0,1

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
9,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18,3

სოციალური უზრუნველყოფა 12,6

სხვა ხარჯები 1,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 93,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 31,5

ნაშთის ცვლილება 70,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 102,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 618,5

შემოსავლები 618,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 613,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 613,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 0,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,7

სულ გადასახდელები 580,0

ხარჯები 576,9

შრომის ანაზღაურება 486,2

საქონელი და მომსახურება 90,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,9

მივლინებები 2,1

ოფისის ხარჯები 78,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,4

სოციალური უზრუნველყოფა 0,3

სხვა ხარჯები 0,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 2,3

ნაშთის ცვლილება 38,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 40,8

ყაზბეგის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 229,5

შემოსავლები 2 229,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 216,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 216,6

გრანტები 10,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2,9

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,9

სულ გადასახდელები 2 184,6

ხარჯები 2 124,2

შრომის ანაზღაურება 1 743,1

საქონელი და მომსახურება 379,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 55,2

მივლინებები 10,3

ოფისის ხარჯები 284,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 12,0

სამედიცინო ხარჯები 1,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,9

სოციალური უზრუნველყოფა 1,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 42,6

ნაშთის ცვლილება 44,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 87,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 556,2

შემოსავლები 2 556,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 551,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 536,9

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 14,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 5,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 4,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,4

სულ გადასახდელები 2 474,4

ხარჯები 2 434,1

შრომის ანაზღაურება 2 059,8

საქონელი და მომსახურება 369,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 76,4

მივლინებები 11,8

ცაგერი საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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ოფისის ხარჯები 265,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3,8

კვების ხარჯები 0,6

სამედიცინო ხარჯები 0,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
5,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,1

სოციალური უზრუნველყოფა 4,1

სხვა ხარჯები 0,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 43,9

ნაშთის ცვლილება 81,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 125,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 791,2

შემოსავლები 3 791,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 780,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 780,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 11,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 3,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,1

სულ გადასახდელები 3 715,3

ხარჯები 3 655,0

შრომის ანაზღაურება 3 150,6

საქონელი და მომსახურება 481,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 102,1

მივლინებები 27,5

ოფისის ხარჯები 323,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,0

სამედიცინო ხარჯები 0,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 27,0

სოციალური უზრუნველყოფა 17,5

სხვა ხარჯები 5,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 885,9

ნაშთის ცვლილება 75,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 961,8

საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 576,7

შემოსავლები 2 576,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 572,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 572,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 4,4

სულ გადასახდელები 2 558,5

ხარჯები 2 489,2

შრომის ანაზღაურება 2 107,4

საქონელი და მომსახურება 379,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 63,9

მივლინებები 8,3

ოფისის ხარჯები 135,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
4,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 167,2

სოციალური უზრუნველყოფა 2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 69,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 40,8

ნაშთის ცვლილება 18,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 59,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 827,7

შემოსავლები 3 827,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 821,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 739,9

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 81,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 6,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 1,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,8

სულ გადასახდელები 3 854,7

ხარჯები 3 770,0

შრომის ანაზღაურება 3 395,4

საქონელი და მომსახურება 363,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 60,7

მივლინებები 13,9

ოფისის ხარჯები 265,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,1

სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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სამედიცინო ხარჯები 1,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
7,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,4

სოციალური უზრუნველყოფა 7,6

სხვა ხარჯები 3,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 78,1

ნაშთის ცვლილება -27,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 51,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 486,0

შემოსავლები 4 486,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 456,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 456,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 29,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 29,7

სულ გადასახდელები 4 451,3

ხარჯები 4 451,3

შრომის ანაზღაურება 3 976,1

საქონელი და მომსახურება 389,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 95,6

მივლინებები 5,1

ოფისის ხარჯები 273,6

სამედიცინო ხარჯები 0,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,6

სოციალური უზრუნველყოფა 23,0

სხვა ხარჯები 62,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 78,0

ნაშთის ცვლილება 34,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 112,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 780,0

შემოსავლები 2 780,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 774,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 766,0

თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ერედვის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ყვარლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

420



ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 8,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 6,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,0

სულ გადასახდელები 2 708,0

ხარჯები 2 661,1

შრომის ანაზღაურება 2 144,6

საქონელი და მომსახურება 516,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 84,4

მივლინებები 11,3

ოფისის ხარჯები 372,0

სამედიცინო ხარჯები 0,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 41,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 61,6

ნაშთის ცვლილება 72,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 133,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 556,5

შემოსავლები 3 556,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 451,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 429,5

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 22,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 104,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 104,6

სულ გადასახდელები 3 485,5

ხარჯები 3 485,5

შრომის ანაზღაურება 2 904,4

საქონელი და მომსახურება 571,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42,6

მივლინებები 4,2

ოფისის ხარჯები 486,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
11,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 24,2

სოციალური უზრუნველყოფა 3,4

სხვა ხარჯები 6,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 13,2

ნაშთის ცვლილება 71,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 84,2

წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

421



დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 087,3

შემოსავლები 5 087,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 049,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 001,4

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 47,8

გრანტები 6,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 31,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 12,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 18,3

სულ გადასახდელები 5 035,7

ხარჯები 4 940,1

შრომის ანაზღაურება 4 146,5

საქონელი და მომსახურება 774,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 116,0

მივლინებები 10,7

ოფისის ხარჯები 589,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,1

სამედიცინო ხარჯები 0,1

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
10,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
13,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 34,0

სოციალური უზრუნველყოფა 18,1

სხვა ხარჯები 1,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 39,2

ნაშთის ცვლილება 51,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 90,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 8 175,9

შემოსავლები 8 175,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 8 098,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 8 012,2

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 85,8

გრანტები 1,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 76,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 76,8

სულ გადასახდელები 8 092,5

ხაშურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

422



ხარჯები 8 068,9

შრომის ანაზღაურება 6 822,3

საქონელი და მომსახურება 1 225,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 170,1

მივლინებები 10,9

ოფისის ხარჯები 942,7

სამედიცინო ხარჯები 0,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
29,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 71,2

სოციალური უზრუნველყოფა 19,3

სხვა ხარჯები 2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 71,5

ნაშთის ცვლილება 83,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 154,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 931,5

შემოსავლები 2 931,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 903,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 883,4

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 20,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 27,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 19,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,9

სულ გადასახდელები 2 849,2

ხარჯები 2 839,7

შრომის ანაზღაურება 2 434,3

საქონელი და მომსახურება 403,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 41,7

მივლინებები 7,2

ოფისის ხარჯები 313,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 19,8

სამედიცინო ხარჯები 0,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 19,7

სხვა ხარჯები 1,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 36,8

ნაშთის ცვლილება 82,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 119,1

სენაკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

სამტრედიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

423



დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 667,1

შემოსავლები 4 667,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 659,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 659,6

გრანტები 1,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 6,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 6,5

სულ გადასახდელები 4 608,6

ხარჯები 4 506,6

შრომის ანაზღაურება 3 760,7

საქონელი და მომსახურება 734,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 84,5

მივლინებები 3,2

ოფისის ხარჯები 536,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,9

კვების ხარჯები 22,4

სამედიცინო ხარჯები 1,1

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
9,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
5,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 69,8

სოციალური უზრუნველყოფა 10,4

სხვა ხარჯები 0,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 67,8

ნაშთის ცვლილება 58,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 126,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 119,4

შემოსავლები 3 119,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 115,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 115,6

გრანტები 1,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,4

სულ გადასახდელები 3 020,6

ხარჯები 2 991,7

შრომის ანაზღაურება 2 565,6

საქონელი და მომსახურება 422,7

ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები

424



შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 43,2

მივლინებები 5,4

ოფისის ხარჯები 356,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18,1

სოციალური უზრუნველყოფა 1,3

სხვა ხარჯები 2,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 123,5

ნაშთის ცვლილება 98,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 222,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 445,7

შემოსავლები 2 445,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 442,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 442,0

გრანტები 1,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 0,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,1

სულ გადასახდელები 2 219,7

ხარჯები 2 215,1

შრომის ანაზღაურება 1 976,3

საქონელი და მომსახურება 229,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10,2

მივლინებები 1,9

ოფისის ხარჯები 212,3

კვების ხარჯები 0,1

სამედიცინო ხარჯები 0,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4,9

სუბსიდიები 0,7

სოციალური უზრუნველყოფა 6,8

სხვა ხარჯები 1,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 28,9

ნაშთის ცვლილება 226,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 254,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

ბაღდათის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები
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სულ შემოსულობები 10 144,9

შემოსავლები 10 144,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 10 076,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 10 076,1

გრანტები 2,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 66,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 66,3

სულ გადასახდელები 9 995,5

ხარჯები 9 881,5

შრომის ანაზღაურება 8 568,6

საქონელი და მომსახურება 1 282,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 240,7

მივლინებები 11,2

ოფისის ხარჯები 790,2

სამედიცინო ხარჯები 1,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
19,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 219,5

სოციალური უზრუნველყოფა 12,7

სხვა ხარჯები 17,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 114,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 276,4

ნაშთის ცვლილება 149,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 425,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 7 215,4

შემოსავლები 7 215,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 6 998,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 6 994,5

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 3,9

გრანტები 25,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 192,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 66,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 125,9

სულ გადასახდელები 7 066,6

ხარჯები 7 017,0

შრომის ანაზღაურება 5 827,8

საქონელი და მომსახურება 1 071,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 199,2

ოფისის ხარჯები 740,7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,5

სამედიცინო ხარჯები 6,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
24,0

რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

426



ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 99,1

სოციალური უზრუნველყოფა 22,8

სხვა ხარჯები 95,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 109,8

ნაშთის ცვლილება 148,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 258,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 986,3

შემოსავლები 3 986,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 954,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 930,6

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 23,6

გრანტები 5,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 26,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 26,5

სულ გადასახდელები 3 941,5

ხარჯები 3 922,8

შრომის ანაზღაურება 3 391,9

საქონელი და მომსახურება 516,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 88,0

მივლინებები 0,5

ოფისის ხარჯები 380,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 7,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38,8

სოციალური უზრუნველყოფა 9,2

სხვა ხარჯები 5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 42,0

ნაშთის ცვლილება 44,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 86,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 939,3

შემოსავლები 2 939,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 932,2

მცხეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 932,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 7,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,1

სულ გადასახდელები 2 639,1

ხარჯები 2 587,9

შრომის ანაზღაურება 2 276,5

საქონელი და მომსახურება 307,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 21,2

მივლინებები 7,6

ოფისის ხარჯები 235,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 40,5

სოციალური უზრუნველყოფა 4,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 143,8

ნაშთის ცვლილება 300,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 444,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 914,5

შემოსავლები 5 914,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 874,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 874,4

გრანტები 6,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 33,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 27,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 6,3

სულ გადასახდელები 5 858,9

ხარჯები 5 858,9

შრომის ანაზღაურება 5 260,8

საქონელი და მომსახურება 583,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 171,6

მივლინებები 16,2

ოფისის ხარჯები 284,1

სამედიცინო ხარჯები 0,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 110,6

გრანტები 5,3

სოციალური უზრუნველყოფა 7,3

სხვა ხარჯები 2,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 147,2

ნაშთის ცვლილება 55,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 202,8

გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

428



დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 706,8

შემოსავლები 2 706,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 706,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 706,8

სულ გადასახდელები 2 517,8

ხარჯები 2 514,7

შრომის ანაზღაურება 1 830,8

საქონელი და მომსახურება 673,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7,0

მივლინებები 17,4

ოფისის ხარჯები 585,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 63,0

სოციალური უზრუნველყოფა 10,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 78,7

ნაშთის ცვლილება 189,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 267,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 907,1

შემოსავლები 2 907,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 891,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 884,1

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 7,3

გრანტები 6,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 9,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 5,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3,6

სულ გადასახდელები 2 872,5

ხარჯები 2 869,4

შრომის ანაზღაურება 2 577,5

საქონელი და მომსახურება 291,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 45,3

მივლინებები 7,9

ოფისის ხარჯები 203,3

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,1

სამედიცინო ხარჯები 0,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 34,9

მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

429



არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 17,8

ნაშთის ცვლილება 34,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 52,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 066,0

შემოსავლები 4 066,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 062,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 038,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 24,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 4,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 3,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,0

სულ გადასახდელები 3 951,5

ხარჯები 3 951,5

შრომის ანაზღაურება 3 394,0

საქონელი და მომსახურება 545,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 88,0

მივლინებები 12,0

ოფისის ხარჯები 344,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,2

სამედიცინო ხარჯები 0,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 101,0

სოციალური უზრუნველყოფა 12,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 51,4

ნაშთის ცვლილება 114,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 165,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 719,4

შემოსავლები 3 719,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 708,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 661,7

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 46,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 10,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 7,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3,4

სულ გადასახდელები 3 543,1

ხარჯები 3 543,1

შრომის ანაზღაურება 3 139,4

მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

დუშეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

430



საქონელი და მომსახურება 400,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 51,0

მივლინებები 26,8

ოფისის ხარჯები 245,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 73,2

სოციალური უზრუნველყოფა 3,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 10,2

ნაშთის ცვლილება 176,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 186,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 498,9

შემოსავლები 2 498,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 487,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 481,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 6,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 11,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 10,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,9

სულ გადასახდელები 2 444,6

ხარჯები 2 430,4

შრომის ანაზღაურება 2 116,9

საქონელი და მომსახურება 310,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 20,7

მივლინებები 12,1

ოფისის ხარჯები 255,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,9

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
8,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,7

სოციალური უზრუნველყოფა 2,4

სხვა ხარჯები 0,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 12,1

ნაშთის ცვლილება 54,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 66,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 678,8

ადიგენის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

431



შემოსავლები 2 678,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 676,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 676,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,1

სულ გადასახდელები 2 595,3

ხარჯები 2 423,2

შრომის ანაზღაურება 2 180,0

საქონელი და მომსახურება 240,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 38,0

მივლინებები 3,0

ოფისის ხარჯები 191,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,3

სამედიცინო ხარჯები 0,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,0

სოციალური უზრუნველყოფა 2,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 24,5

ნაშთის ცვლილება 83,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 108,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 1 903,7

შემოსავლები 1 903,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 1 903,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 1 902,4

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 1,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 0,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 0,3

სულ გადასახდელები 1 892,7

ხარჯები 1 861,8

შრომის ანაზღაურება 1 558,2

საქონელი და მომსახურება 253,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 26,6

მივლინებები 8,1

ოფისის ხარჯები 197,7

სამედიცინო ხარჯები 1,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
6,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,3

სოციალური უზრუნველყოფა 10,6

სხვა ხარჯები 39,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 32,5

ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

432



ნაშთის ცვლილება 11,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 43,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 354,6

შემოსავლები 5 354,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 299,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 243,0

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 56,6

გრანტები 10,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 45,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 36,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,0

 იჯარა 2,0

სულ გადასახდელები 5 305,6

ხარჯები 5 161,6

შრომის ანაზღაურება 4 686,0

საქონელი და მომსახურება 457,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 108,0

მივლინებები 12,0

ოფისის ხარჯები 272,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,0

სამედიცინო ხარჯები 1,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
2,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
10,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 51,6

სოციალური უზრუნველყოფა 7,0

სხვა ხარჯები 11,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 144,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 29,0

ნაშთის ცვლილება 49,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 78,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 036,1

შემოსავლები 2 036,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 023,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 023,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 12,5

ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული 

საჯარო სკოლები

433



საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 6,7

 იჯარა 5,8

სულ გადასახდელები 2 023,5

ხარჯები 2 018,7

შრომის ანაზღაურება 1 739,5

საქონელი და მომსახურება 208,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 36,5

მივლინებები 19,1

ოფისის ხარჯები 139,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10,3

სოციალური უზრუნველყოფა 3,3

სხვა ხარჯები 67,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 21,1

ნაშთის ცვლილება 12,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 33,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 431,0

შემოსავლები 2 431,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 424,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 424,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 7,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3,0

 იჯარა 2,0

სულ გადასახდელები 2 355,0

ხარჯები 2 355,0

შრომის ანაზღაურება 2 113,0

საქონელი და მომსახურება 237,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42,0

მივლინებები 6,0

ოფისის ხარჯები 154,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,4

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 33,4

სოციალური უზრუნველყოფა 0,4

სხვა ხარჯები 4,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 24,7

ნაშთის ცვლილება 76,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 100,7

აბაშის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლები

434



დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 148,3

შემოსავლები 4 148,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 147,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 147,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 0,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,9

სულ გადასახდელები 3 752,1

ხარჯები 3 715,4

შრომის ანაზღაურება 3 291,9

საქონელი და მომსახურება 347,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 28,7

მივლინებები 19,9

ოფისის ხარჯები 285,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,3

სხვა ხარჯები 76,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 86,8

ნაშთის ცვლილება 396,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 482,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 4 280,6

შემოსავლები 4 280,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 4 280,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 280,6

სულ გადასახდელები 4 153,1

ხარჯები 4 153,1

შრომის ანაზღაურება 3 482,9

საქონელი და მომსახურება 670,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 47,2

მივლინებები 9,8

ოფისის ხარჯები 234,1

სამედიცინო ხარჯები 3,3

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
121,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 254,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 127,5

ნაშთის ცვლილება 127,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 255,0

ნინოწმინდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

შუახევის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

435



დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 6 761,1

შემოსავლები 6 761,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 6 731,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 6 584,1

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 126,8

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 20,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 29,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 5,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5,0

 იჯარა 19,3

სულ გადასახდელები 6 653,6

ხარჯები 6 595,6

შრომის ანაზღაურება 5 610,0

საქონელი და მომსახურება 970,6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 105,3

მივლინებები 40,9

ოფისის ხარჯები 668,5

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,6

კვების ხარჯები 66,9

სამედიცინო ხარჯები 1,9

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
6,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
11,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 69,1

სოციალური უზრუნველყოფა 15,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 96,7

ნაშთის ცვლილება 107,5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 204,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 7 256,3

შემოსავლები 7 256,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 7 253,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 7 245,4

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 8,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2,5

 იჯარა 2,5

სულ გადასახდელები 6 922,5

ხარჯები 6 915,2

შრომის ანაზღაურება 5 993,7

საქონელი და მომსახურება 881,4

ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

ახალქალაქის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

436



შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 183,9

მივლინებები 15,6

ოფისის ხარჯები 539,8

კვების ხარჯები 0,3

სამედიცინო ხარჯები 0,3

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
7,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 134,4

სოციალური უზრუნველყოფა 40,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 192,6

ნაშთის ცვლილება 333,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 526,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 242,2

შემოსავლები 5 242,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 190,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 876,0

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 314,1

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 0,7

გრანტები 2,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 48,5

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 16,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 32,3

სულ გადასახდელები 5 204,6

ხარჯები 5 168,0

შრომის ანაზღაურება 4 219,6

საქონელი და მომსახურება 930,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 100,6

მივლინებები 4,4

ოფისის ხარჯები 467,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,9

კვების ხარჯები 314,1

სამედიცინო ხარჯები 0,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
3,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 30,5

გრანტები 2,7

სოციალური უზრუნველყოფა 15,3

სხვა ხარჯები 0,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 86,1

ნაშთის ცვლილება 37,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 123,7

ხელვაჩაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

437



დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 8 453,0

შემოსავლები 8 453,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 8 249,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 8 180,4

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 69,5

გრანტები 22,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 180,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 159,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 20,6

სულ გადასახდელები 8 460,3

ხარჯები 8 262,8

შრომის ანაზღაურება 6 923,4

საქონელი და მომსახურება 1 309,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 222,7

მივლინებები 8,0

ოფისის ხარჯები 852,4

წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,8

სამედიცინო ხარჯები 1,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 211,3

სოციალური უზრუნველყოფა 30,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 197,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 233,6

ნაშთის ცვლილება -7,3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 226,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 859,4

შემოსავლები 3 859,4

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 702,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 702,2

გრანტები 148,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 8,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,4

 იჯარა 7,4

სულ გადასახდელები 3 730,2

ხარჯები 3 721,3

შრომის ანაზღაურება 3 115,3

საქონელი და მომსახურება 452,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 67,4

მივლინებები 6,5

ოფისის ხარჯები 302,4

ბათუმის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

საჩხერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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სამედიცინო ხარჯები 0,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,4

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 69,5

სოციალური უზრუნველყოფა 4,9

სხვა ხარჯები 148,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 116,6

ნაშთის ცვლილება 129,2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 245,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 5 159,1

შემოსავლები 5 159,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 5 150,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 5 150,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 8,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,9

 იჯარა 0,6

სულ გადასახდელები 4 928,2

ხარჯები 4 928,2

შრომის ანაზღაურება 4 366,6

საქონელი და მომსახურება 560,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 55,0

მივლინებები 19,8

ოფისის ხარჯები 214,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,7

კვების ხარჯები 1,2

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
6,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
14,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 246,9

სოციალური უზრუნველყოფა 1,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 86,1

ნაშთის ცვლილება 230,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 317,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 032,1

შემოსავლები 3 032,1

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 013,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 013,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 18,2

 ხულოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

 ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 12,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,0

 იჯარა 3,6

სულ გადასახდელები 2 948,5

ხარჯები 2 944,6

შრომის ანაზღაურება 2 519,3

საქონელი და მომსახურება 421,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 77,3

მივლინებები 4,9

ოფისის ხარჯები 289,8

სამედიცინო ხარჯები 0,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
20,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 28,4

სოციალური უზრუნველყოფა 2,1

სხვა ხარჯები 2,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 24,7

ნაშთის ცვლილება 83,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 108,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 403,3

შემოსავლები 3 403,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 368,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 368,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 35,3

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 34,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,3

სულ გადასახდელები 3 122,9

ხარჯები 3 080,7

შრომის ანაზღაურება 2 659,4

საქონელი და მომსახურება 419,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 62,4

მივლინებები 20,4

ოფისის ხარჯები 320,6

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3,8

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
0,6

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10,6

სოციალური უზრუნველყოფა 1,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 40,6

ნაშთის ცვლილება 280,4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 321,0

 წალკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

440



დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 3 151,2

შემოსავლები 3 151,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 3 149,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 993,7

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 155,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 1,8

 იჯარა 1,8

სულ გადასახდელები 3 107,1

ხარჯები 3 083,1

შრომის ანაზღაურება 2 592,1

საქონელი და მომსახურება 491,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 8,5

მივლინებები 2,3

ოფისის ხარჯები 323,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 156,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 11,2

ნაშთის ცვლილება 44,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 55,3

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 2 734,6

შემოსავლები 2 734,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 2 723,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 723,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 11,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5,7

 იჯარა 5,9

სულ გადასახდელები 2 640,0

ხარჯები 2 576,7

შრომის ანაზღაურება 2 224,4

საქონელი და მომსახურება 350,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 47,5

მივლინებები 8,9

ოფისის ხარჯები 263,1

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 29,5

სოციალური უზრუნველყოფა 1,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 63,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 14,8

 ქედის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები

 ხონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო 

სკოლები
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ნაშთის ცვლილება 94,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 109,4

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 598,6

შემოსავლები 598,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 403,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 403,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 195,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 132,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 51,8

 იჯარა 11,0

სულ გადასახდელები 571,7

ხარჯები 557,7

შრომის ანაზღაურება 431,2

საქონელი და მომსახურება 125,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,5

ოფისის ხარჯები 81,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
9,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 31,5

სხვა ხარჯები 1,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 8,6

ნაშთის ცვლილება 26,9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 35,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 596,7

შემოსავლები 596,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 353,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 353,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 242,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 168,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 74,4

სულ გადასახდელები 616,4

ხარჯები 609,7

შრომის ანაზღაურება 263,6

საქონელი და მომსახურება 346,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 143,8

მივლინებები 0,5

ოფისის ხარჯები 67,2

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მერმისი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბალავარი“
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წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,2

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
10,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 124,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 20,2

ნაშთის ცვლილება -19,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 847,5

შემოსავლები 847,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 707,3

სახელმწიფო ბიუჯეტი 707,3

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 140,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 108,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 32,2

სულ გადასახდელები 851,0

ხარჯები 676,4

შრომის ანაზღაურება 518,1

საქონელი და მომსახურება 158,3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 14,4

ოფისის ხარჯები 102,7

სამედიცინო ხარჯები 0,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
16,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 23,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 154,6

ვალდებულებების კლება 20,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 3,5

ნაშთის ცვლილება -3,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 320,0

შემოსავლები 320,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 320,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 320,0

სულ გადასახდელები 320,0

ხარჯები 320,0

შრომის ანაზღაურება 208,6

საქონელი და მომსახურება 111,4

მივლინებები 68,0

ოფისის ხარჯები 34,4

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მარგი"
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რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
3,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
6,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 815,7

შემოსავლები 815,7

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 690,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 690,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 125,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 125,0

სულ გადასახდელები 813,6

ხარჯები 698,9

შრომის ანაზღაურება 198,5

საქონელი და მომსახურება 500,4

მივლინებები 3,5

ოფისის ხარჯები 494,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა 114,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 3,6

ნაშთის ცვლილება 2,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 5,7

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 602,2

შემოსავლები 602,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 531,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი 531,5

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 70,7

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 38,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 32,4

სულ გადასახდელები 602,1

ხარჯები 558,6

შრომის ანაზღაურება 349,3

საქონელი და მომსახურება 209,3

ოფისის ხარჯები 113,8

წარმომადგენლობითი ხარჯები 6,9

კვების ხარჯები 6,5

სამედიცინო ხარჯები 0,5

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
12,2

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „იბერია"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „აისი"
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ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
27,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 41,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,1

ნაშთის ცვლილება 0,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 528,0

შემოსავლები 528,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 191,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 191,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 336,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 54,3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 281,9

სულ გადასახდელები 522,3

ხარჯები 522,3

შრომის ანაზღაურება 275,5

საქონელი და მომსახურება 246,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10,7

მივლინებები 8,0

ოფისის ხარჯები 208,5

კვების ხარჯები 1,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
10,8

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 7,9

ნაშთის ცვლილება 5,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 13,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 327,2

შემოსავლები 327,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 269,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 269,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 57,4

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 55,1

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,3

სულ გადასახდელები 325,2

ხარჯები 318,0

შრომის ანაზღაურება 178,6

საქონელი და მომსახურება 139,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 64,3

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“
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ოფისის ხარჯები 52,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
2,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
3,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 17,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,2

ნაშთის ცვლილება 2,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 2,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 131,8

შემოსავლები 131,8

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 92,2

სახელმწიფო ბიუჯეტი 92,2

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 39,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 20,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 19,1

სულ გადასახდელები 131,1

ხარჯები 130,4

შრომის ანაზღაურება 90,5

საქონელი და მომსახურება 39,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3,5

მივლინებები 0,8

ოფისის ხარჯები 16,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
7,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
5,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,5

ნაშთის ცვლილება 0,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,2

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 87,0

შემოსავლები 87,0

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 68,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი 68,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 19,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 16,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2,8

სულ გადასახდელები 86,0

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ორიენტი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“
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ხარჯები 86,0

შრომის ანაზღაურება 64,5

საქონელი და მომსახურება 21,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,1

მივლინებები 2,0

ოფისის ხარჯები 18,3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,1

ნაშთის ცვლილება 1,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 795,6

შემოსავლები 795,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 608,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 608,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 186,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 186,9

სულ გადასახდელები 772,0

ხარჯები 723,5

შრომის ანაზღაურება 428,7

საქონელი და მომსახურება 294,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 14,3

მივლინებები 6,7

ოფისის ხარჯები 64,9

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
2,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
12,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 194,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 2,9

ნაშთის ცვლილება 23,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 26,5

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 386,6

შემოსავლები 386,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 328,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 328,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 58,0

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 58,0

სულ გადასახდელები 392,7

ხარჯები 385,0

შრომის ანაზღაურება 281,4

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ახალი ტალღა“

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი"
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საქონელი და მომსახურება 102,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9,6

მივლინებები 2,6

ოფისის ხარჯები 57,5

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32,3

სხვა ხარჯები 0,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 13,1

ნაშთის ცვლილება -6,1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 7,0

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 91,6

შემოსავლები 91,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 88,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 83,8

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 5,0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 2,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 2,8

სულ გადასახდელები 92,3

ხარჯები 92,3

შრომის ანაზღაურება 68,8

საქონელი და მომსახურება 23,5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7,1

მივლინებები 2,4

ოფისის ხარჯები 11,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
0,5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 1,3

ნაშთის ცვლილება -0,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 263,6

შემოსავლები 263,6

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 256,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი 256,8

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 6,8

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 6,8

სულ გადასახდელები 263,0

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი"
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ხარჯები 254,0

შრომის ანაზღაურება 184,0

საქონელი და მომსახურება 70,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 14,4

მივლინებები 3,5

ოფისის ხარჯები 34,9

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,7

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,0

ნაშთის ცვლილება 0,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 0,6

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 682,9

შემოსავლები 682,9

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 275,7

სახელმწიფო ბიუჯეტი 275,7

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 407,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 348,4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 58,8

სულ გადასახდელები 678,3

ხარჯები 444,5

შრომის ანაზღაურება 216,8

საქონელი და მომსახურება 227,7

მივლინებები 2,7

ოფისის ხარჯები 91,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
1,6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 131,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა 233,8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 9,3

ნაშთის ცვლილება 4,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 13,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 80,3

შემოსავლები 80,3

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 63,1

სახელმწიფო ბიუჯეტი 63,1

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 17,2

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 10,7

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 6,5

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ფაზისი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"
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სულ გადასახდელები 79,3

ხარჯები 79,3

შრომის ანაზღაურება 63,1

საქონელი და მომსახურება 15,9

მივლინებები 2,6

ოფისის ხარჯები 4,8

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
2,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,3

სხვა ხარჯები 0,3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 0,1

ნაშთის ცვლილება 1,0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 1,1

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 342,5

შემოსავლები 342,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 204,9

სახელმწიფო ბიუჯეტი 204,9

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 137,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 125,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 11,7

სულ გადასახდელები 342,5

ხარჯები 342,5

შრომის ანაზღაურება 265,6

საქონელი და მომსახურება 76,9

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,4

მივლინებები 1,9

ოფისის ხარჯები 17,4

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენისა და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები
4,1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 49,1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 19,8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 19,8

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 680,2

შემოსავლები 680,2

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 414,6

სახელმწიფო ბიუჯეტი 414,6

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 265,6

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 212,6

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 53,0

სულ გადასახდელები 744,8

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "აიტი"
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ხარჯები 636,0

შრომის ანაზღაურება 530,6

საქონელი და მომსახურება 105,4

მივლინებები 0,6

ოფისის ხარჯები 94,1

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები
10,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა 91,3

ვალდებულებების კლება 17,5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 79,5

ნაშთის ცვლილება -64,6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 14,9

დასახელება
საანგარიშო პერიოდის 

საკასო შესრულება (ათას 

ლარობით)

სულ შემოსულობები 412,5

შემოსავლები 412,5

ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 237,4

სახელმწიფო ბიუჯეტი 237,4

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 175,1

საქონლისა და რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები 99,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 75,9

სულ გადასახდელები 385,9

ხარჯები 382,3

შრომის ანაზღაურება 287,2

საქონელი და მომსახურება 93,7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3,1

ოფისის ხარჯები 74,9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15,7

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის 5,2

ნაშთის ცვლილება 26,7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსათვის 31,9

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „პროფესიონალი“
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