თავი I
საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
მაჩვენებლები
ათას ლარებში

დასახელება

შემოსავლები

2012 წლის
დამტკიცებული გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის
შესრულება

შესრულება %-ში

7,158,280.0

7,158,280.0

7,115,329.3

99.4%

6,300,000.0

6,300,000.0

6,311,078.1

100.2%

გრანტები

318,280.0

318,280.0

269,634.9

84.7%

სხვა შემოსავლები

540,000.0

540,000.0

534,616.4

99.0%

6,882,998.7

6,746,906.8

6,566,316.0

97.3%

1,133,441.9

1,051,739.7

1,049,425.4

99.8%

საქონელი და მომსახურება

999,100.2

1,093,999.7

1,060,947.4

97.0%

პროცენტი

249,266.1

248,870.4

248,338.3

99.8%

სუბსიდიები

246,461.1

267,176.8

253,101.3

94.7%

გრანტები

1,337,871.8

1,238,247.1

1,210,722.1

97.8%

სოციალური უზრუნველყოფა

1,721,908.1

1,727,502.3

1,710,301.4

99.0%

სხვა ხარჯები

1,194,949.5

1,119,370.9

1,033,480.0

92.3%

საოპერაციო სალდო

275,281.2

411,373.2

549,013.3

133.5%

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

648,048.6

708,667.1

648,241.8

91.5%

ზრდა

723,048.6

783,667.1

728,465.6

93.0%

კლება

75,000.0

75,000.0

80,223.8

107.0%

-372,767.4

-297,293.9

-99,228.5

33.4%

357,511.4

443,250.6

509,614.8

115.0%

397,511.4

483,250.6

569,858.5

117.9%

66,500.0

66,500.0

197,204.3

296.5%

255,151.4

251,614.3

210,182.9

83.5%

75,160.0

165,136.3

162,471.3

98.4%

40,000.0

60,243.7

150.6%

გადასახადები

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

მთლიანი სალდო
ფინასური აქტივების ცვლილება
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
კლება

700.0
40,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები

18,658.6
40,000.0

40,000.0

41,548.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

26.6

სხვა დებიტორული დავალიანებები

10.0

ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა

103.9%

730,278.8

740,544.5

608,843.2

82.2%

884,720.0

884,720.0

748,209.3

84.6%

დასახელება

საგარეო

2012 წლის
დამტკიცებული გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის
შესრულება

შესრულება %-ში

784,720.0

784,720.0

689,894.3

87.9%

784,720.0

784,720.0

689,894.3

87.9%

100,000.0

100,000.0

58,315.0

58.3%

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

100,000.0

100,000.0

58,315.0

58.3%

კლება

154,441.2

144,175.5

139,366.1

96.7%

99,926.0

97,219.1

96,113.7

98.9%

99,926.0

96,326.0

95,220.6

98.9%

893.1

893.1

100.0%

54,515.2

46,956.5

43,252.4

92.1%

35,000.0

35,000.0

35,000.0

100.0%

3,382.9

2,535.2

2,535.2

100.0%

16,132.3

9,421.3

5,717.2

60.7%

0.0

0.0

0.0

სესხები
საშინაო

საგარეო
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
ბალანსი

შენიშვნა: ვალუტა და დეპოზიტების კლებაში გათვალისწინებულია საანგარიშო პერიოდში წინა წელს გამოუყენებელი
საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხული დასაზუსტებელი სახსრები და იაპონური
გრანტის პროგრამა 2KR-ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდის შესავსებად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე აკუმულირებული თანხა
ათას ლარებში

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის
შესრულება

შესრულება %-ში

შემოსულობები

8,158,000.0

8,158,000.0

8,004,006.1

98.1%

შემოსავლები

7,158,280.0

7,158,280.0

7,115,329.3

99.4%

75,000.0

75,000.0

80,223.8

107.0%

40,000.0

40,000.0

60,243.7

150.6%

884,720.0

884,720.0

748,209.3

84.6%

8,091,500.0

8,091,500.0

7,806,801.8

96.5%

6,882,998.7

6,746,906.8

6,566,316.0

97.3%

723,048.6

783,667.1

728,465.6

93.0%

331,011.4

416,750.6

372,654.2

89.4%

154,441.2

144,175.5

139,366.1

96.7%

66,500.0

66,500.0

197,204.3

296.5%

არაფინანსური აქტივების კლება
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება

შენიშვნა: ფინანსური აქტივების კლებაში (ნაშთის გამოკლებით) გათვალისწინებულია საანგარიშო პერიოდში წინა წელს
გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხული დასაზუსტებელი
სახსრები და იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR-ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდის შესავსებად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე
აკუმულირებული თანხა

თავი II

2012 წლის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები

1.1 ეკონომიკური ზრდა

2012 წელს წინა წელთან შედარებით რეალური მშპ 6.1 პროცენტით გაიზარდა

და

ნომინალურ გამოხატულებაში 26.1 მლრდ ლარი შეადგინა. 2011 წელს 7.2 პროცენტიანი ზრდა
დაფიქსირდა, ხოლო 2010 წელს 6.3 პროცენტიანი.
2012 წელს მშპ-ს ზრდაში ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ვაჭრობის,
გადამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტის და მშენებლობის დარგებმა. ამ დარგებმა
განაპირობეს მშპ-ის 3.5 პროცენტიანი ზრდა, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის საერთო ზრდის
57.5 პროცენტს შეადგენს.
2012 წელს 2011 წელთან შედარებით წარმოების მოცულობის ყველაზე მეტი ზრდა
დაფიქსირდა დამამაუშავებელი მრეწველობის, საფინანსო საქმიანობის, სასტუმროები და
რესტორნები, მშენებლობის, კავშირგაბმულობის და ვაჭრობის დარგებში. ამ დარგებში შექმნილი
დამატებითი

ღირებულება

გაიზარდა:

დამამუშვებელ

მრეწველობაში

16.4

პროცენტით,

საფინანსო საქმიანობაში 15.0 პროცენტით, სასტუმროები და რესტორნებში 11.8 პროცენტით,
მშენებლობაში 11.4 პროცენტით, კავშირგაბმულობაში 9.6 პროცენტით და

ვაჭრობაში 7.3

პროცენტით.
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ცალკეულ დარგში შექმნილი დამატებული
ღირებულების ზრდის ტემპი
ცხრილი N1
2010 წელი
დასახელება

2011 წელი

2012 წელი

რეალური ზრდის ტემპი (%)

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა;
თევზჭერა, მეთევზეობა

-4.8

8.0

-3.3

სამთომოპოვებითი მრეწველობა

4.6

-8.5

2.0

გადამამუშავებელი მრეწველობა
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და
განაწილება
პროდუქციის გადამუშავება შინამეურნეობების მიერ

20.2

13.9

16.4

2.0

7.2

-0.9

-4.6

7.1

-2.0

მშენებლობა

6.5

7.1

11.4

ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა
და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი

14.1

5.6

7.3

სასტუმროები და რესტორნები

13.1

8.0

11.8

ტრანსპორტი

13.0

6.7

5.9

კავშირგაბმულობა

10.4

8.1

9.6

საფინანსო საქმიანობა

14.7

24.3

15.0

ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა

10.1

11.3

4.2

საკუთარი საცხოვრისის გამოყენების პირობითი რენტა

2.6

2.9

3.7

სახელმწიფო მმართველობა

0.8

3.3

3.2

განათლება

3.1

2.7

2.4

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
კომუნალური, სოციალური და პერსონალური
მომსახურების გაწევა
შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობების
საქმიანობა, დაკავშირებული საქონლისა და
მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი
მოხმარებისათვის
ფინანსური შუამავლობის მომსახურების არაპირდაპირი
შეფასება

2.9

1.3

1.0

11.6

7.8

8.2

9.5

15.3

7.0

9.6

20.5

10.3

5

მთლიანი შიდა პროდუქტის სტრუქტურა
დამატებული ღირებულების მიხედვით

დასახელება

ცხრილი N2
(პროცენტი ჯამის მიმართ)
2010
2011
2012
წელი
წელი
წელი

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა; თევზჭერა,
მეთევზეობა

7.3

7.6

7.7

მრეწველობა

12.1

12.0

13.2

2.6

2.7

2.6

5.5

5.8

6.7

14.5

14.6

15.3

2.1

1.9

2.3

6.9

6.5

7.0

3.2

2.6

2.8

2.3

2.2

2.6

4.7

5.0

11.3

10.0

10.4

4.2

4.3

4.6

5.8

5.2

5.5

5.3

6.0

6.5

13.1

13.8

15.0

100.0

100.0

100.0

პროდუქციის გადამუშავება შინამეურნეობების მიერ
მშენებლობა
ვაჭრობა
სასტუმროები და რესტორნები
ტრანსპორტი
კავშირგაბმულობა
საფინანსო საქმიანობა
ოპერაციები უძრავი ქონებით,
კვლევები კომერციული საქმინაობა
სახელმწიფო მმართველობა
განათლება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება
სხვა დარგები
წმინდა არაპირდაპირი გადასახადები
მთლიანი შიდა პროდუქტი

3.9

1.2 ფასები და ინფლაცია
2012 წელს, წლიურმა ინფლაციამ (დეკემბერი-დეკემბერთან) -1.4 პროცენტი, ხოლო
საშუალო წლიურმა ინფლაციამ -0.9 პროცენტი შეადგინა.
2012 წლის ფასებზე მნიშვნელოვანი გავლენა სამომხმარებლო კალათის ორმა სასაქონლო
ჯგუფმა მოახდინა. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელებმა სამომსხმარებლო ფასები 1.09
პროცენტით შეამცირა, ხოლო ჯანმრთელობის დაცვამ 0.21 პროცენტით გაზარდა.
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სამომხმარებლო და მწარმოებლის ფასების დონე 2012 წელს
(ცვლილება წინა წლის შესაბამის თვესთან)

2012 წლის დეკემბერში 2011 წლის დეკემბერთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის
მწარმოებელთა ფასები 2.4 პროცენტით გაიზარდა. მრეწველობის ცალკეული სფეროების
მიხედვთ ფასების ცვლილება უმნიშვნელოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. სამთომომპოვებელ
მრეწველობაში ფასების დონე 2.1 პროცენტით, გადამამუშავებელ მრეწველობაში 3.3 პროცენტით
გაიზარდა, ხოლო ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოებასა და განაწილების სფეროში
ფასები 1.6 პროცენტით შემცირდა.

1.3 ვალუტის კურსი
2012 წლის მანძილზე ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ უმნიშვნელო
რყევებით ხასიათდებოდა. 2012 წლის ბოლოს ლარის საშუალო თვიური კურსი 0.02 პროცენტით
გამყარდა და 1.66 ლარი/აშშ დოლარის დონეზე დაფიქსირდა. ლარის საშუალო წლიური კურსი
კი 2.1 პროცენტით გამყარდა და 1.65 ლარი/აშშ დოლარის დონეზე დაფიქსირდა.
2012 წლის ბოლოს ლარის საშუალო თვიური კურსი ევროს მიმართ 0.74 პროცენტით
გამყარდა და 2.17 ლარი/ევრო დონეზე დაფიქსირდა. ხოლო რაც შეეხება ლარის საშუალო წლიურ
კურსს 9.5 პროცენტით გამყარდა და 2.12 ლარი/ევრო შეადგინა.
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ლარის საშუალო თვიური ნომინალური სავალუტო კურსის დინამიკა 2012 წელს
(ცვლილება 2011 წლის დეკემბერთან)

1.4 მონეტარული მაჩვენებლები
ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2012 წელს წინა წელთან შედარებით სარეზერვო ფულის
მასა 12.2 პროცენტით გაიზარდა და 3 255.3 მლნ ლარი შეადგინა. M3 ფართო ფულის აგრეგატის
11.5 პროცენტიან ზრდას ჰქონდა ადგილი და 7 903.7 მლნ ლარის ექვივალენტი შეადგინა,
აგრეთვე M2 ფულის მასა 7.6 პროცენტით გაიზარდა და 4 069.2 მლნ ლარის დონეზე
დაფიქსირდა.
2012 წელს

დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 7.5 პროცენტით, ხოლო დეპოზიტები

უცხოურ ვალუტაში 15.7 პროცენტით გაიზარდა. 2012 წლის განმავლობაში იცვლება ფულის
მულტიპლიკატორებიც, 2012 წლის დეკემბერში 2011 წლის დეკემბერთან

შედარებით M3-ს

მულტიპლიკატორი 0.02 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 2.43 დაფიქსირდა, ხოლო M2-ს
მულტიპლიკატორი 0.05 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 1.25 შეადგინა.
დოლარიზაციის კოეფიციენტი ამავე პერიოდისთვის, 2011 წლის დეკემბერთან შედარებით
1.8 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 60.4 პროცენტს გაუტოლდა.
2012 წელს წინა წელთან შედარებით საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე
ეროვნულ ვალუტაში 0.13 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 22.04 პროცენტს გაუტოლდა,
ხოლო უცხოურ ვალუტაში 0.01 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 15.5 პროცენტს
გაუტოლდა. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა დეპოზიტებზე არსებულ საპროცენტო განაკვეთზე
ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო უცხოურ ვალუტაში უმნიშვნელო ზრდას ჰქონდა ადგილი,
კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში საშუალო

საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე ეროვნულ

ვალუტაში 0.1 პროცენტული პუნქტით შემცირდა, ხოლო უცხოურ ვალუტაში 0.02 პროცენტული
პუნქტით გაიზარდა და შესაბამისად 10.8 და 8.2 პროცენტი შეადგინა.
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1.5 საგარეო სექტორი
2012 წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, წინა წელთან შედარებით 11 პროცენტით გაიზარდა
და 10 220 მლნ დოლარი შეადგინა, აქედან ექსპორტი 2 377 მლნ დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი −
7 842 მლნ დოლარი, რაც, შესაბამისად, 9 პროცენტით და 11 პროცენტით აღემატება წინა წლის
ანალოგიურ მაჩვენებლებს.
საქონელბრუნვის მიხედვით საქართველოს უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყნებს შორის
პირველი ადგილი თურქეთს უკავია, რომლის წილი 2012 წლის მონაცემებით, მთლიანი
საქონელბრუნვის 15.0 პროცენტს შეადგენს. მას მოსდევს აზერბაიჯანი 12.3 პროცენტით, უკრაინა
7.5 პროცენტით და აშ.
ექსპორტში პირველ ადგილზე 26.4 პროცენტით აზერბაიჯანია, მეორეზე − 11.0
პროცენტით სომხეთი, მესამეზე − 9.5 პროცენტით აშშ და ა.შ. იმპორტში პირველი ადგილი 17.8
პროცენტით თურქეთს უჭირავს, შემდეგ მოდიან 8.1 პროცენტით აზერბაიჯანი, 7.6 პროცენტით
უკრაინა, 7.2 პროცენტით ჩინეთი და აშ.
სასაქონლო

ჯგუფების

მიხედვით

ექსპორტში

პირველ

ადგილზე

მსუბუქი

ავტომობილებია 24.7 პროცენტით, შემდეგ მოდის: ფეროშენადნობები 11.0 პროცენტით,
აზოტოვანი სასუქები 5.8 პროცენტით, ოქრო დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული 3.7
პროცენტით, თხილი და სხვა კაკალი 3.5 პროცენტით და აშ.
იმპორტის

სასაქონლო

სტრუქტურაში

პირველ

ადგილზე

ნავთობი

და

ნავთობპროდუქტებია მთლიან იმპორტში 12.1 პროცენტული წილით. შემდეგ მოდის: მსუბუქი
ავტომობილები 8.5 პროცენტით, ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები 3.2
პროცენტით და აშ.

ინფორმაცია საქართველოს 2012 წლის ნაერთი ბიუჯეტის
საშემოსავლო ნაწილის შესრულების შესახებ
საქართველოს 2012 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი
განისაზღვრა 7 698 280.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 7 673 039.5
ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 99.7%.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 6 660 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 6 670 969.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო
მაჩვენებლის 100.2%.
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 318 280.0 ათასი საანგარიშო პერიოდში
მობილიზებულ იქნა 270 854.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 85.1%.
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 720 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 731 215.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო
მაჩვენებლის 101.6%.
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საქართველოს 2012 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
ნაერთი ბიუჯეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გეგმა

შემოსავლები

ფაქტი

+/-

%

7,698,280.0

7,673,039.5

-25,240.5

99.7

6,660,000.0

6,670,969.5

10,969.5

100.2

1,750,000.0

1,764,754.3

14,754.3

100.8

844,000.0

850,995.0

6,995.0

100.8

3,070,000.0

3,040,331.8

-29,668.2

99.0

644,000.0

659,606.1

15,606.1

102.4

90,000.0

90,079.0

79.0

100.1

232,000.0

229,970.3

-2,029.7

99.1

30,000.0

35,232.9

5,232.9

117.4

გრანტები

318,280.0

270,854.8

-47,425.2

85.1

სხვა შემოსავლები

720,000.0

731,215.2

11,215.2

101.6

გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების გადასახადი
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
ქონების გადასახადი
სხვა გადასახადი

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 168 976.1 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (160 000.0 ათასი ლარი) 105.6%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან (ვალუტა და დეპოზიტების გარეშე) მობილიზებულ
იქნა 43 054.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (41 500.0 ათასი ლარი) 103.7%-ია.

ინფორმაცია საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
საშემოსავლო ნაწილის შესრულების შესახებ
საქართველოს 2012 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო
მაჩვენებელი განისაზღვრა 7 158 280.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ
იქნა 7 115 329.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 99.4%.
საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
სახელმწიფო ბიუჯეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

გეგმა

ფაქტი

+/-

%

7,158,280.0

7,115,329.3

-42,950.7

99.4

6,300,000.0

6,311,078.1

11,078.1

100.2

გრანტები

318,280.0

269,634.9

-48,645.1

84.7

სხვა შემოსავლები

540,000.0

534,616.4

-5,383.6

99.0

შემოსავლები
გადასახადები
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გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 6 300 000.0 ათასი ლარით,
საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 6 311 078.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო
მაჩვენებლის 100.2%.
საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
+/%
გეგმა
ფაქტი
6,300,000.0

6,311,078.1

11,078.1

100.2

1,623,000.0

1,636,356.0

13,356.0

100.8

844,000.0

850,995.0

6,995.0

100.8

3,070,000.0

3,040,331.8

-29,668.2

99.0

644,000.0

659,606.1

15,606.1

102.4

იმპორტის გადასახადი

90,000.0

90,079.0

79.0

100.1

სხვა გადასახადი

29,000.0

33,710.1

4,710.1

116.2

გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
აქციზი

გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 318 280.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 269 634.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 84.7%, მათ
შორის ხარჯებზე მიბმული გრანტები - 164.4 მლნ ლარი და ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები
- 105.0 მლნ ლარი.
ათას ლარებში
დასახელება
გრანტები
EC
IFAD

საანგარიშო
პერიოდის ფაქტი

269,634.9
105,053.8
59.4

WB

2,401.4

WB - SIDA - ნიდერლანდები - DFID

1,661.4
924.3
345.6
1,185.3

CPAF
EC
GIZ
UNDP
WB
MCC
Government of the French Republic
KfW
USAID
სხვადასხვა დონორები

346.6
2,562.2
173.1
829.2
43,987.2
89,865.5
20,240.0
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სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 540 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 534 616.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 99.0%.
საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული
სახეების მიხედვით შემდეგია:
 საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 261 664.5 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (285 500.0 ათასი ლარი) 91.7%-ია. აქედან,

პროცენტები - 16 117.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (16 000.0
ათასი ლარი) 100.7%-ს შეადგენს.

დივიდენდების სახით მობილიზებულია 126 283.1 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (150 500.0 ათასი ლარი) 83.9%-ია. აქედან, სს „საქართველოს
რკინიგზის“ მიერ წინა წლების (2011 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) გაუნაწილებელი
წმინდა მოგებიდან გადახდილი დივიდენდი შეადგენს 100 000,0 ათას ლარს.

რენტის სახით მობილიზებულია 119 264.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (119 000.0 ათასი ლარი) 100.2%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსების სასარგებლო
წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია შეადგენს 110 500,0 ათასს ლარს.
 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 74 471.8 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (61 540.0 ათასი ლარი) 121.0%-ია. აქედან,
 ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 68 587.0 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (56 040.0 ათასი ლარი) 122.4%-ია.
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 5 884.8 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (5 500.0 ათასი ლარი) 107.0%-ია.
სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 136 981.8 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (133 000.0 ათასი ლარი) 103.0%-ია.
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა - მობილიზებულია 1 760.2 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 650.0 ათასი ლარი) 106.7%-ია.
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია
59 738.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (58 310.0 ათასი ლარი) 102.4%-ია.

საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები
სალიცენზიო მოსაკრებლები
საბებართვო მოსაკრებლები

გეგმა
540,000.0
285,500.0
16,000.0
150,500.0
119,000.0
61,540.0
56,040.0
700.0
39,000.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი
ფაქტი
+/534,616.4
-5,383.6
261,664.5
-23,835.5
16,117.1
117.1
126,283.1
-24,216.9
119,264.3
264.3
74,471.8
12,931.8
68,587.0
903.0
50,745.5

12,547.0
203.0
11,745.5

%
99.0
91.7
100.7
83.9
100.2
121.0
122.4
129.0
130.1
12

დასახელება
სახელმწიფო სერთიფიკატის მოსაკრებლები
სარეგისტრაციო მოსაკრებლები
სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებლები
სახელმწიფო ბაჟი
საკონსულო მოსაკრებელი
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონლიდან და მომსახურებიდან

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები

გეგმა
30.00
1,000.0
10.0
11,500.0
1,300.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი
ფაქტი
+/32.26
2.26
975.9
-24.1
6.9
-3.1
11,969.0
469.0
1,348.5
48.5

%
107.52
97.6
68.7
104.1
103.7

2,000.0
500.0

2,093.6
512.3

93.6
12.3

104.7
102.5

5,500.0
3,500.0
2,000.0

5,884.8
3,473.6
2,189.0

384.8
-26.4
189.0

107.0
99.2
109.5

133,000.0
1,650.0

222.2
136,981.8
1,760.2

222.2
3,981.8
110.2

103.0
106.7

58,310.0

59,738.1

1,428.1

102.4

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 80 223.8 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებელის (75 000.0 ათასი ლარი) 107.0%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან (ვალუტა და დეპოზიტების გარეშე) მობილიზებულ
იქნა 41 585.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (40 000.0 ათასი ლარი) 104.0%-ია.
გარდა ამისა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე
აღრიცხულია 18 658.6 ათასი ლარი, საიდანაც 10 524.7 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების
გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებას, 775.1 ათასი ლარი – გაურკვეველ თანხებს,
რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ, ხოლო 7 358.8 ათასი ლარი
წარმოადგენს იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR-ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდის
შესავსებად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე აკუმულირებულ თანხას. საქართველოს მთავრობის 2011
წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული 7 358.8 ათასი ლარი
მიმართულია სსიპ - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის საბანკო ანგარიშზე სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის შესაძენად და ასახულია როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებში,
ასევე გადასახდელებში.
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თავი III
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

2012 წლის განმავლობაში „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილება შეტანილი იქნა ოთხჯერ. მაისში განხორციელებული
კანონის პირველი ცვლილების შესაბამისად, გაიზარდა როგორც ბიუჯეტის შემოსულობები
(226.6 მლნ ლარი), ასევე გადასახდელები (204,6 მლნ ლარი). აღნიშნული ცვლილება
ძირითადად უკავშირდებოდა ბიუჯეტში დამატებითი საფინანსო რესურსის ასახვას და
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ზრდას. დასაქმების საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნამ განაპირობა სახელმწიფო ბიუჯეტში
მეორედ ცვლილების შეტანის აუცილებლობა. იმის გათვალისწინებით, რომ ახალი მხარჯავი
დაწესებულებისათვის სათანადო ასიგნებების განსაზღვრა განხორციელდა ლარის გაცვლითი
კურსის

გამყარების

შედეგად

წარმოქმნილი

ეკონომიის

ხარჯზე,

ბიუჯეტის

არც

შემოსულობების, არც გადასახდელების მოცულობა არ შეცვლილა. 2012 წლის ივლისში
მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციიისათვის (კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი
და

მცხეთა-მთიანეთი)

და

კახეთის

რეგიონის

აღდგენა-განვითარებისათვის

საჭირო

ფინანსური რესურსების მობილიზება გახდა მიზეზი წლიურ საბიუჯეტო კანონში მესამედ
ცვლილების შეტანისა. სხვადასხვა სამინისტროების ადმინისტრაციული და მიმდინარე
ხარჯების

და

საქართველოს

რეგიონებში

პროექტების

განსახორციელებლად

გათვალისწინებული ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, აგრეთვე საგარეო სახელმწიფო
ვალდებულებების

მომსახურებისათვის

გათვალისწინებულ

ასიგნებებში

წარმოქმნილი

ეკონომიის გათვალისწინებით მობილიზებულ იქნა 162,3 მლნ ლარი, მათ შორის 82,3 მლნ
ლარი საბიუჯეტო სახსრებში, ხოლო 80,0 მლნ ლარი დონორების დაფინანსებაში. შესაბამისად
კანონის ამ ცვლილებით ბიუჯეტის არც შემოსულობების და არც გადასახდელების მოცულობა
არ შეცვლილა.
2012 წლის დეკემბერში განხორციელებული ცვლილებები შემოსულობების ნაწილში
ძირითადად

დაკავშირებულია

სხვადასხვა

საინვესტიციო

ტენდენციის

გათვალისწინებით

გრძელვადიანი

კრედიტების

პროექტების

ათვისების

შემცირებასთან,

ხოლო

გადასახდელების ნაწილში - სხვადასხვა სამინისტროების (საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო) ზოგიერთი პროგრამის
დეფიციტის დაფინანსებასთან. აღნიშნული დეფიციტები გამოწვეული იყო იმ გარემოებით,
რომ

არჩევნებამდე

ყოფილი

ხელისუფლების

გადაწყვეტილებებით

განხორციელდა

ზოგიერთი პროგრამის იმაზე მეტი მოცულობით დაფინანსება, ვიდრე ეს გათვალისწინებული
იყო ბიუჯეტით, რის გამოც შემცირდა სხვადასხვა პროგრამებისთვის გათვალისწინებული
თანხები და შესაბამისად მათთვის დარჩენილი ასიგნებები არ იყო საკმარისი აღნიშნული
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პროგრამების წლის ბოლომდე სრულყოფილად დასაფინანსებლად. გარდა ამისა, ბიუჯეტში
ცვლილებების დროს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის მიზნით დამატებითი
ასიგნებები გამოეყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ამასთან, ბიუჯეტში
აისახა წლის განმავლობაში სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციებისგან მიღებული მიზნობრივი
გრანტები. ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები თავდაპირველ ბიუჯეტთან შედარებით
გაიზარდა 176 070.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 8 091 500.0 ათასი ლარი. საანგარიშო
პერიოდის საკასო შესრულებამ შეადგინა 7 806 801.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
96.5%-ია.

საქართველოს 2011-2012 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების
გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები
(ათას ლარებში)
10,000,000.0
9,000,000.0

8,091,500.0
7,569,732.2

7,459,279.5

2011 წლის გეგმა

2011 წლის
შესრულება

8,000,000.0

7,806,801.8

7,000,000.0

6,000,000.0
5,000,000.0
4,000,000.0
3,000,000.0
2,000,000.0
1,000,000.0
2012 წლის

გეგმა

2012 წლის
შესრულება

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 6 882 998.7 ათასი ლარით. საანგარიშო
პერიოდში ხარჯების დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 746 906.8 ათასი ლარი, რაც
ბიუჯეტით დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 98.0%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა
შეადგინა 6 566 316.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.3%-ია.

სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 723 048.6 ათასი
ლარით. საანგარიშო პერიოდში არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა
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ასიგნებებმა შეადგინა 783 667.1 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტით დამტკიცებული შესაბამისი
მაჩვენებლის 108.4%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 728 465.6 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 93.0%-ია.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდით გათვალისწინებული ასიგნებები
განისაზღვრა 331 011.4 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ზრდის
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 416 750.6 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტით დამტკიცებული
შესაბამისი მაჩვენებლის 125.9%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 372 654.2 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89.4%-ია.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 154 441.2 ათასი ლარით.
საანგარიშო პერიოდში ვალდებულების კლების დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა
144 175.5 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტით დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 93.4%-ია.
გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 139 366.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.7%ია.

2012 წლის ასიგნებების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)

xarjebi
84.1%

valdebulebis
kleba
1.8%
finansuri
aqtivebis zrda
4.8%

arafinansuri
aqtivebis zrda
9.3%
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 „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, 2012 წლის 1 სექტემბრიდან შემოღებულ იქნა საპენსიო პაკეტი, რომელიც
განკუთვნილია მხოლოდ ასაკით პენსიონერებისათვის. საპენსიო პაკეტით განსაზღვრული
ნომინალური ფულადი კომპონენტი 67 წლამდე პენსიონერთათვის შეადგენდა 110, ხოლო 67
წლის ზემოთ ასაკის პენსიონერთათვის - 125 ლარს, ამასთან საპენსიო პაკეტი მოიცავდა
საპენსიო ასაკის მქონე პირთა 15 ლარიან დაზღვევას, რომელიც ფინანსდება „ჯანმრთელობის
დაზღვევის“ პროგრამიდან. სექტემბერში საპენსიო პაკეტი გაიცა - 681.3 ათასზე მეტ პირზე,
ოქტომბერში საპენსიო პაკეტი მიიღო - 682,1 ათასზე მეტმა, ნოემბერში - 684,3 ათასზე მეტმა
პირმა, ხოლო დეკემბერში - 682,8 ათასზე მეტმა პირმა. სულ საანგარიშო პერიოდში საპენსიო
უზრუნველყოფის პროგრამული კოდიდან გადარიცხულ იქნა 1 061.4 მლნ ლარი.
 განხორციელდა 1.2 მილიონზე მეტი ოჯახის უზრუნველყოფა ელექტროენერგიის (20
ლარის ოდენობით) ვაუჩერებით, რაზედაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 25.7
მლნ ლარი;
 სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ღატაკი
და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა
ინსტიტუციებიდან
ბიოლოგიურ
ოჯახებში
დაბრუნებასთან
დაკავშირებული
რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა, ასევე ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით
უზრუნველყოფა. სულ ამ მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული იქნა 271.2 მლნ
ლარი; „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, 2012 წლის 1 სექტემბრიდან შემოღებულ იქნა სოციალური პაკეტი, რომლის
დანიშვნის საფუძველია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა ან/და
მარჩენალის გარდაცვალება. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა წრე და ოდენობები
განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. სოციალური პაკეტი მოიცავს
ყოველთვიურ ფულად გასაცემელს (პენსიას, საოჯახო დახმარებას, სახელმწიფო დახმარებას,
საყოფაცხოვრებო სუბსიდიას). სექტემბერში სოციალური პაკეტი გაიცა 174.5 ათასზე მეტ
პირზე, ოქტომბერში-166.5 ათასზე მეტ პირზე, ნოემბერში - 166.8 ათასზე მეტ პირზე და
დეკემბერში - 166.5 ათასამდე პირზე.
 „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, 2012 წლის 1 სექტემბრიდან გაფართოვდა სახელმწიფო დაზღვევით
მოსარგებლე ბენეფიციართა წრე, კერძოდ, არსებულ ბენეფიციართა გარდა (სიღარიბის
ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა, სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები და
რუსთაველის პრემიის ლაურეატები, დევნილი მოსახლეობა, მზრუნველობამოკლებული
ბავშვები, საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგები
და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი
პირები), სადაზღვევო პაკეტი გავრცელდა 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვებზე, საპენსიო
ასაკის მოსახლეობაზე, სტუდენტებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე და
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე. საანგარიშო პერიოდში
ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეებისათვის სამედიცინო დაზღვევის ფინანსური
ხელმისაწვდომობის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 153.3 მლნ ლარი.
 2012 წლის ივლისში და აგვისტოში საქართველოს რეგიონებში განვითარებული
სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციოდ საანგარიშო პერიოდში მიმართული
იქნა 80.2 მლნ ლარი, მათ შორის: სტიქიის შედეგად დაზარალებული 23 465 ოჯახის
კომპენსაციების გასაცემად - 29.1 მლნ ლარი (I კატეგორია - 1 500 ლარი, II - 1 000 ლარი, III –
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500 ლარი), ხოლო მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრის მიზნით
სხვადასხვა ღონისძიებების (დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა, დაზარალებული
მოსახლეობის სურსათით,
პესტიციდებით და საწვავით უზრუნველყოფა და სხვა)
დასაფინანსებლად 51.1 მლნ ლარი.
 უწყებათშორის ერთი სივრცის პრინციპის სერვისის წარმოებისა და მიწოდების მიზნით
ფუნქციონირება დაიწყო ოზურგეთის, გურჯაანის, მარნეულის, ახალციხის, თელავის,
ყვარელის, გორის, ლაზიკას (ადმინისტრაციული შენობა) და თბილისის იუსტიციის
სახლებმა, რომლებიც წარმოადგენენ მომსახურებაზე ორიენტირებულ ყველა სტრუქტურის
სისტემურ გაერთიანებას.
 პენიტენციურ სისტემაში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის მკურნალობის
ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დასრულდა 2010 წელს
დაწყებული №19 ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სამკურნალო
დაწესებულების ახალი ხუთსართულიანი კორპუსის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს
ინფექციის კონტროლის, ტუბერკულოზის პრევენციისა და მკურნალობის კურსის ეფექტურ
განხორციელებას.
 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებთან ამოქმედდა საზოგადოებრივი მისაღებები,
სადაც სხვადასხვა სერვისთან ერთად ხელმისაწვდომია უფასო იურიდიული კონსულტაცია.
 მიმდინარეობდა ოზურგეთის რაიონის სოფ. ლაითურის ახალი დაწესებულების
სამშენებლო სამუშაოები;
 გარემონტდა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დაქვემდებარებაში არსებული
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების მთავარი საცხოვრებელი ბლოკი, საკონტროლო
გამშვები პუნქტი, დამხმარე შენობა-ნაგებობები და კეთილმოეწყო ეზოს ტერიტორიის
ნაწილი
 საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროების
მიერ დაფინანსებულ იქნა მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები;
 საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა დევნილთა 200
კომპაქტური განსახლების ობიექტის (109 ქ. თბილისში და 91 რეგიონში) საკუთრებაში
გადაცემის პროცესი იქ ფაქტიურად მცხოვრებ და დამისამართებულ დევნილებზე (7 700
ოჯახი), ხოლო იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერის პროგრამით
(დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია
დასავლეთ საქართველოში (KFW)) მიმართულ იქნა 18.2 მლნ ლარი;
 დევნილთათვის საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთების მიზნით, სარებილიტაციო
სამუშაოები განხორციელდა 11 ობიექტზე, ელექტრომომარაგების სამუშაოები ჩაუტარდა 5
ობიექტს, სახურავის შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 9 ობიექტს, ხოლო სხვადასხვა სახის
სამშენებლო-სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდა 23 ობიექტზე;
 განხორციელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა განსახლების
ღონისძიებებთან დაკავშირებული ტრანსპორტირების მომსახურების და დევნილთა
გრძელვადიანი განსახლების მიზნით 200-მდე ობიექტის საკადასტრო-აზომვითი, შენობანაგებობების შიდა აზომვითი ნახაზების მომსახურების შესყიდვა; ასევე დევნილთა
ჩასახლებებში ანაზღაურდა ბუნებრივი აირის მიწოდებისა და მომსახურების მიზნით
აბონენტად რეგისტრაციისა და ქსელზე მიერთების საფასური (წყალტუბოში – 352; გორში -14;
ფოთში 1168 და ბათუმში – 608 ინდივიდუალური საცხოვრებელი ბინა).
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 განხორციელდა მესტიის რაიონში მცხოვრები, ბუნებრივი კატასტროფებით
დაზარალებული 17 ოჯახის კახეთის რეგიონში ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა,
სადაც „საქართველოს ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული სოფლის მოსახლეობის
უსაფრთხო ადგილებზე განსახლებისა და ინტეგრირების ხელშეწყობის“ მიზნობრივი
გრანტის ფარგლებში მათთვის შეძენილ იქნა და კენჭისყრის წესით გადაეცათ საცხოვრებელი
სახლები;
 დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფრეზეთში მიმავალი გზის აღდგენითი სამუშაოები;
 დაფინანსდა რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული და
ორგანიზებულად განსახლებული ოჯახების ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი
აირის საფასური, აგრეთვე კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების კომუნალური
ხარჯები.
 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერების მიზნით
პროგრამის „ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად“ ფარგლებში საანგარიშო
პერიოდში
ჩამოყვანილ იქნა 750 უცხოელი მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც
გადანაწილდნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლებში და სხვა საჯარო
დაწესებულებებში.
 მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით გრძელდებოდა ზოგად საგანმანათლებლო
სკოლებში და პროფესიულ კოლეჯებში მანდატურების განთავსება. საანგარიშო პერიოდის
ბოლოსათვის მანდატურის ინსტიტუტის არეალმა მოიცვა 439 სკოლა და 13 პროფესიული
სასწავლებელი. ამ მიზნით სულ მიიმართა 9.6 მლნ. ლარი;
 სახელმწიფოს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, ასევე სამ და მეტშვილიანი
ოჯახების მოსწავლეების და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე
შვილების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის მიზნით 142 000-მდე მოსწავლეს
დაურიგდათ 995 ათასზე მეტი სახელმძღვანელო და 589 ათასზე მეტი სასწავლო რვეული;
 საზღვარგარეთ განათლების მიღების სურვილის მქონე ნიჭიერი ქართველი
ახალგაზრდებისათვის პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში
სასწავლო სამაგისტრო და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასური დაუფინანსდა
107 ბენეფიციარს. სახელმწიფოს წილმა შეადგინა 2.9 მლნ. ლარი;
 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სტანდარტების
შესაბამისი გარემოს ჩამოყალიბებისა და პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების
მიზნით, პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“ და პროფესიული კოლეჯი „ახალი ტალღა“
აღიჭურვა თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ხოლო გლდანში აშენდა
თანამედროვე ტიპის შენობა, სადაც განთავსებულია „საზოგადოებრივი კოლეჯი გლდანის
პროფესიული მომზადების ცენტრი“;
 პროგრამის „სტუდენტური დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე“
ფარგლებში
სხვადასხვა
სამინისტროებთან,
თვითმმართველობებთან,
ბიზნესის
წარმომადგენლებთან შეხვედრებისა და კონსულტაციების შედეგად, თითოეული
ორგანიზაციიდან მიღებულ იქნა სამუშაო ადგილების შეთავაზება. შეიქმნა სარეგისტრაციო
ბაზა, სადაც 20 მარტიდან განხორციელდა მსურველი სტუდენტების რეგისტრირება მათი
ინტერესის სფეროების და კომპეტენციების გათვალისწინებით. საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოყოფილ ვაკანსიებზე II-დან IV კურსის ჩათვლით
ბაკალავრიატის 25.0 ათასი სტუდენტი დარეგისტრირდა. იმის გათვალისწინებით, რომ 23.4
ათასმა სტუდენტმა ხელი მოაწერა შრომით ხელშეკრულებას, ხოლო
დანარჩენი
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დამსაქმებელთან არ გამოცხადებული სტუდენტი ავტომატურად გამოეთიშა პროგრამას.
სულ 23 ათასამდე სტუდენტმა მიიღო კუთვნილი ანაზღაურება.
 პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერის“ ფარგლებში საჯარო სკოლების 42 062
პირველ კლასელ მოსწავლეს და 2 803 დამრიგებელს დაურიგდათ საბავშო სასწავლო
პორტატული კომპიუტერი, რომელშიც ჩატვირთულია სპეციალურად შემუშავებული
სასწავლო პროგრამები.
 საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა წინა წლებში გამარჯვებული მიმდინარე
სამეცნიერო პროექტი, ასევე ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსში გამარჯვებული პროექტები
და მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამეცნიერო სამოგზაურო გრანტები;
 „სპორტსმენათა სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში
სტიპენდიები გაეცა 490
სპორტსმენზე, მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის
მუშაკთა სოციალური დამხმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 200-ზე მეტმა ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის
მუშაკმა მიიღო დახმარება. „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში
სტიპენდიები დანიშნული აქვს 31 სახელოვან სპორტსმენს, თითოეულს
1000 ლარის
ოდენობით.
 სპორტულ სახეობათა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
დაფინანსდა 191
ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი და 175 სასწავლო - საწვრთნო შეკრება სპორტის 45
სახეობაში. ქართველმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 245 საერთაშორისო სპორტულ
ასპარეზობაში და მოიპოვეს 472 მედალი (141 ოქროს, 150 ვერცხლის და 181 ბრინჯაოს),
 ოლიმპიური მოძრაობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში
ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებში მონაწილეობა მიიღო 35 სპორტსმენმა
სხვადასხვა სახეობებში (ძიუდო, ბატუტზე ხტომა, მშვილდოსნობა, ძალოსნობა, კრივი,
ცურვა, ჭიდაობა, მძლეოსნობა, ჩოგბურთი, ველოსპორტი, ტყვიის სროლა), სადაც მოიპოვეს 1
ოქროს, 3 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოს მედალი. საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 7
სექტემბრის N1711 განკარგულების თანახმად ფულადი პრიზებით დაჯილდოვდნენ: ოქროს
მედალოსანი ლაშა შავდათუაშვილი - 2 000.0 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო დანარჩენი
პრიზიორები, მწვრთნელები, საექიმო პერსონალი და ადმინისტრაციული ჯგუფის წევრები 2 224.8 ათ. ლარის ოდენობით;
 საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარების
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სპორტული სატელევიზიო პროგრამის „გუნდი“ (საჯარო
სკოლებს შორის გამართული სპორტული, გასართობი თამაშების სერია) საორგანიზაციო
ღონისძიებები, ხოლო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში
განხორციელდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტები. ასევე, საგრანტო კონკურსის
ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მიერ
წარმოდგენილი და შესაბამისად გამარჯვებული 78 პროექტი.
 ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან
სოფლებში (სეთურნი, ჯაღმიანი, ზაქანი, ხადი და კაიშაური) მცხოვრები მოსახლეობის მიერ
მოხმარებული 9.5 მლნ მ3 ბუნებრივი აირის ღირებულება 4.3 მლნ ლარის ოდენობით.
 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის
პროექტის (KfW, EIB, EBRD) სამუშაოები, რომელზეც მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 194.5
მლნ ლარი.
 ეროვნულ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე გარემოსდაცვითი განათლებისა და
ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით 2012 წლის 6-7 სექტემბერს თბილისში
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ჩატარდა მთავრობათაშორისი კონფერენცია „თბილისი+35, გარემოსდაცვითი განათლება
მდგრადი განვითარებისათვის“. კონფერენცია ორგანიზებული იყო საქართველოს მთავრობის
მიერ იუნესკოსა და გაეროს გარემოსდაცვით პროგრამასთან თანამშრომლობით.
 შეძენილ იქნა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდისათვის
აუცილებელი 2 463 ერთეული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და ტექნოლოგიური
მოწყობილობები, რისთვისაც მიიმართა 74.7 მლნ ლარი;
 თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ხილისა და ბოსტნეულის წარმოების
განვითარებისათვის,
სასათბურე
მეურნეობის
რეაბილიტაციისათვის,
ექსტენციის
სადგურების/კვლევითი ცენტრების დაფუძნების, მექანიზაციის სერვის ცენტრების
დაარსების, მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ფერმების შექმნის და მარცვლეულის
წარმოების ინტენსიფიკაციის ღონისძიებების დაფინანსებისათვის მიიმართა 47.0 მლნ
ლარამდე;
 სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოსახლეობისათვის სასოფლოსამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის ფარგლებში განხორციელებული და მიმდინარე
პროექტების გაცნობა-დათვალიერების, ექსტენციის სადგურებში ფერმერთათვის ახალი
ტექნოლოგიების შესახებ კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით მიიმართა 2.2
მლნ ლარი;
 სამელიორაციო
სისტემების
აღდგენა-რეაბილიტაციის
პროექტირების
უზრუნველსაყოფად, სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციის, საექსპლუატაციო
ღონისძიებების განხორციელების, საპროექტო და შესრულებული სამუშაოების საექპერტიზო
მომსახურების შესყიდვისათვის მიიმართა 16,6 მლნ ლარამდე;
 ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით მოეწყო საერთაშორისო
გამოფენები ქ. მეხიკოში, ქ. ბერლინსა და ქ. ლონდონში, მოეწყო ტრადიციული
ტკბილეულისა და სუნელ-სანელებლების გამოფენა-დეგუსტაცია, ჩატარდა ქართული
ყველის ფესტივალი, უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების გამოფენა,
ქართული ყველის სახეობების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია გაიმართა
სასტუმრო „ჰოლიდეი ინნ“-ში;
 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციისა და ახალი სამომხმარებლო ბაზრების
ათვისების მიზნით მოეწყო ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი
დეგუსტაცია-კონკურსები და გამოფენები ქ. დიუსელდორფში, ქ. შანხაისა და ქ. ლონდონში,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ქართულმა კომპანიებმა. ქ. ლონდონში ღვინის კონკურსზე
ვერცხლისა და ბრინჯაოს 24 მედალი აიღო ოთხმა ქართულმა ღვინის მწარმოებელმა
კომპანიამ;
 ღვინოპროდუქციის მწარმოებელი ქართული კომპანიების მიერ ათვისებული იქნა
ახალი ბაზრები, კერძოდ: კორეის, ნორვეგიის, სამხრეთ აფრიკისა და სლოვაკეთის;
 საანგარიშო პერიოდში რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის სულ მიიმართა
47.0 მლნ ლარი, მათ შორის ყურძნის შესყიდვის, გადამუშავებისა და თანმდევი ღონისძებების
დაფინანსების მიზნით მიიმართა 28.0 მლნ ლარი, განაღდებულ იქნა საფერავის ჯიშის 15.0
ათას ტონა ყურძენზე 5.2 მლნ ლარის ღირებულების 6 154 ვაუჩერი, ხოლო რქაწითელის
ჯიშის 37.6 ათას ტონა ყურძენზე 9.4 მლნ ლარის ღირებულების 13 379 ვაუჩერი. ააიპ
„სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის“ შვილობილი კომპანიების მიერ შესყიდულ
იქნა და გადამუშავდა სულ 25.7 მლნ ლარის 35. 5 ათასი ტონა ყურძენი;
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 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე
ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე
დახარჯული იქნა 369.4 მლნ ლარი. მათ შორის:
 გზების პერიოდული შეკეთებაზე და რეაბილიტაციაზე-78.7 მლნ ლარი.
 გზების მიმდინარე შეკეთებაზე და შენახვაზე ზამთრის პერიოდში -32.0 მლნ ლარი.
 ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობაზე - 193.6 მლნ ლარი.
 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 208.3 მლნ ლარი.
 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა
72.9 მლნ ლარი.
 მიმდინარე წლის 22 ივნისს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა
„უნიკრედიტ ბანკ ავსტრია“-სთან გაფორმებული ექსპორტის საკრედიტო ხელშეკრულება
გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობასათან დაკავშირებით. საანგარიშო
პერიოდში დონორის მიერ გამოყოფილი სახსრებიდან პირდაპირი ჩარიცხვის წესით
ათვისებულია 13.5 მლნ ლარი. გარდა აღნიშნულისა საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 12.9 მლნ ლარი მიიმართა გოდერძის
უღელტეხილზე სამთო-სათხილამურო კურორტის განვითარების და თანამედროვე
სტანდარტების სათხილამურო კომპლექსის მშენებლობის პირველი ეტაპის სამუშაოებთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებისათვის და 2.8 მლნ ლარი - აღნიშნული საკურორტო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებით ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო
გზის კმ 105-106 მონაკვეთზე სარეკონსტრუქციო პირველი რიგის სამუშაოების
განხორციელებისათვის და მასთან დაკავშირებული საპროექტო და საზედამხედველო
მომსახურებების შესყიდვისათვის.
 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის
მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს გადაეცათ 2308-მდე ერთეული უძრავმოძრავი ქონება და კომპანიების წილები, ხოლო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას
საკუთრებაში გადაეცა 87-მდე ერთეული უძრავ - მოძრავი ქონება;
 სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესის დაჩქარების ხელშეწყობისა და ქვეყნის
ეკონომიკაში კერძო სექტორის გაძლიერების მიზნით გაყიდულ იქნა 39 საწარმო,
ელექტრონული აუქციონისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებული იქნა
35 405 ობიექტი (წილები, აქციები და უძრავ-მოძრავი ქონება);
 სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმოების ოპტიმიზაციისა და მათი
რენტაბელობის ამაღლების მიზნით განხორციელდა 215 საწარმოს შერწყმა და მათ ბაზაზე 39
საწარმოს შექმნა, 6 საწარმოს (შპს/სს) და 1 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის დაფუძნება, 92 საწარმოს ლიკვიდირება, მართვის უფლებით 7 საწარმოს გადაცემა.
 ღვინის ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით „ღვინის ტურიზმის პოტენციალის
კვლევა“ პროექტის განხორციელება გაგრძელდა კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის,
იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, სამეგრელოს, გურიის, სამცხე-ჯავახეთის და ზემო აჭარის
რეგიონებში;
 საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ღონისძიებებისათვის საანგარიშო პერიოდში
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა 27,8 მლნ ლარი;
 2012 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების მიზნით
ჩატარდა პროექტი „კარდაკარი“, რომლის ფარგლებშიც ტრენინგი გაიარა 11.1 ათასმა
რეგისტრატორმა; შეიქმნა 11 რეგიონალური წარმომადგენლობა, რომელიც აღიჭურვა
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სათანადო ტექნიკით; საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არსებულ საარჩევნო ოლქებსა და
საარჩევნო უბნებში გადამოწმდა და დაზუსტდა ამომრჩეველთა ერთიანი სია.
 ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება ძალაში შევიდა 5
სახელმწიფოსთან, ხელი მოეწერა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ
შეთანხმებას 4 ქვეყანასთან და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებაში
ცვლილებების შეტანის ოქმს 2 სახელმწიფოსთან, შეთანხმების დადების მიზნით გაიმართა
მოლაპარაკებები და პარაფირებული იქნა პროექტები 5 ქვეყანასთან, ორმაგი დაბეგვრის
თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებები ინიცირებული იქნა 8 სახელმწიფოსთან, საბაჟო
სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 1
ქვეყანასთან, ხოლო შეთანხმების გაფორმების მიზნით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს 10
სახელმწიფოსთან, ხელი მოეწერა შეთანხმებას 2 ქვეყანასთან და საგადასახადო საკითხებში
ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმების დადების მიზნით მიმდინარეობს
მოლაპარაკებები 2 ქვეყანასთან.
 „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების
დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და „საქართველოს ეროვნული
ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების
შესაბამისად 2012 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2011 წლის
15 მარტს გამოშვებული 560 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება
520 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 6 პროცენტი სარგებლის გადახდით და
შესაბამისად, 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის
ოპერაციებისათვის - წლიური 12 პროცენტი სარგებლის გადახდით. ასევე, ზემოთ
აღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2012 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2008 წლის 15
მარტს გამოშვებული 48 თვის ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციების დაფარვა 7 000.0
ათასი ლარის ოდენობით, 2012 წლის 15 ივნისს მოხდა 2009 წლის 15 მარტს გამოშვებული 39
თვის ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციების გადახდა 10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით,
2012 წლის 17 სექტემბერს განხორციელდა 2010 წლის 15 მარტს გამოშვებული 30 თვის ვადის
მქონე სახელმწიფო ობლიგაციების დაფარვა 11 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და 2012 წლის
17 დეკემბერს შესრულდა 2009 წლის 15 მარტს გამოშვებული 45 თვის ვადის მქონე
სახელმწიფო ობლიგაციების თანხის გადახდა 7 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
 საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული
ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 460 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა
314.2 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური
კლასიფიკაციის მიხედვით
„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა
განისაზღვრა 1 051 739.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 049 425.4
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს. „შრომის
ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება ხარჯების საკასო შესრულების 16.0%-ია, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 13.4%-ს შეადგენს.
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„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა
განსაზღვრულ იქნა 1 093 999.7 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა
1 060 947.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.0%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის
საკასო შესრულება ხარჯების საკასო შესრულების 16.2%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 13.6 %-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის
მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:
_ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 99 614.4 ათასი ლარი;
_ მივლინებები - 53 551.8 ათასი ლარი;
_ ოფისის ხარჯები - 177 696.2 ათასი ლარი;
_ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 20 049.8 ათასი ლარი;
_ კვების ხარჯები - 108 503.2 ათასი ლარი;
_ სამედიცინო ხარჯები - 17 768.3 ათასი ლარი;
_ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული
ხარჯები - 53 181.6 ათასი ლარი;
_ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის
ხარჯები - 159 892.8 ათასი ლარი;
_ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 68 976.8 ათასი ლარი;
_ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 301 712.5 ათასი ლარი.
„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 248 338.3
ათასი ლარი (დაზუსტებული გეგმის 99.8%), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული
მთლიანი ხარჯების 3.8%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო
ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 132 627.1 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო
სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 115 706.9 ათასი ლარი.
„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა
267 109.3 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 253 101.3 ათასი ლარი, რაც
გეგმის 94.8%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების 3.9%-ს
შეადგენს.
სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი
პროგრამები, როგორიცაა:
 პროფესიული განათლების ხელმისაწვრომობის და ხარისხის გაუმჯობესების,
უმაღლესი

საგანმანათლებლო/კვლევითი

დაწესებულებების

ხელშეწყობისა

და

სამეცნიერო კვლევების პროგრამები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე სანგარიშო პერიოდში ჯამურად
მიიმართა 20 881.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.5%-ს შეადგენს;


კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, სახელოვნებო განათლებისა და ხელოვნების
განვითარების ღონისძიებები - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად
მიიმართა 44 253.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;



რეგიონებში
ხელშეწყობის

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების

სავარგულების

ათვისების

და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების ღონისძიებები 24

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე
სანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 25 185.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 97.3%-ს შეადგენს;


სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო
პერიოდში ჯამურდ მიიმართა 37 765.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
97.4%-ს შეადგენს;



სასულიერო განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 11 111.1 ათასი ლარი.

„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 210 722.1
ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (1 238 247.1 ათასი ლარი) 97.8%-ს,
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების 18.4%-ს შეადგენს.
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ
შეადგინა 1 710 301.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 727 502.3
ათასი ლარი) 99.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების
26.0%-ს შეადგენს.
სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:
 საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 061 393.9 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;


სოციალური დახმარებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 271 217.8 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;



მოსახლეობის

ზოგიერთი

კატეგორიის

(სიღარიბის

ზღვარს

ქვემოთ

მყოფი

მოსახლეობის, სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრები და რუსთაველის პრემიის
ლაურეატები, დევნილი მოსახლეობა, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, საჯარო
სკოლების

და

ზოგიერთი

საგანმანათლებლო

დაწესებულების

პედაგოგები

და

ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი
პირები ასევე, მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან 0-5 წლის /ჩათვლით/ ასაკის ბავშვები,
60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალები და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცები /საპენსიო
ასაკის მოსახლეობა/, სტუდენტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები) ჯანმრთელობის
დაზღვევა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 153 304.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 97.7%-ს შეადგენს;


საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სამედიცინო მომსახურების პროგრამები აღნიშნული მიზნით მიიმართა 165 267.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
93.2%-ს შეადგენს;



მოსახლეობის

ელექტროენერგიის

და

სურსათის

ვაუჩერით

უზრუნველყოფა

-

აღნიშნული მიზნით მიიმართა 25 756.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
100.0%-ს შეადგენს.
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„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა
1 119 438.4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 1 033 480.0 ათასი
ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 92.3%-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი
გადასახდელების 13.2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების 15.7%-ს შეადგენს.
2012 წლის „სხვა ხარჯების” მუხლის სტრუქტურა
ენერგეტიკული
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობარეაბილიტაცია
9.6%

სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
(მ.შ.სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის
განახლება,სასოფლოსამეურნეო წარმოების
ინტენსიფიკაცია
11.8%

უმაღლესი
საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო კვლევების
პროგრამა
5.9%

სტიქიის შედეგების
ლიკვიდაცია
3.5%
საგანმანათლებლო
დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
4.0%
იძულებით
გადაადგილებული
პირების მხარდაჭერა
5.1%

სხვადასხვა
ღონისძიებები
8.9%

წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
3.6%

რეგიონული და
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
12.2%
ზოგადი განათლება
32.6%

კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის
სრულყოფა
1.2%

მევენახეობა-მეღვინეობის
განვითარება
1.6%

2012 წლის ხარჯების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)

socialuri
uzrunvelyofa
26.0%

sxva xarjebi
15.7%

grantebi
18.4%
subsidiebi
3.9%
procenti
3.8%

saqoneli da
momsaxureba
16.2%

Sromis
anazRaureba
16.0%

26

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური
აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით 2012 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის 12 თვის შესრულება შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება:
 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ
შეადგინა 1 848 255.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1 896 577.5 ათასი ლარი) 97.5%,
ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 25.3%-ს
შეადგენს. მათ შორის:
 აღმასრულებელი

და

წარმომადგენლობითი

ორგანოების

საქმიანობის

უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების
დაფინანსებამ შეადგინა 338 993.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (357 797.9 ათასი ლარი)
94.7%-ია;
 საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 29 822.3 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (33 061.1 ათასი ლარი) 90.2%-ია;
 ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევების დაფინანსების მოცულობამ შეადგინა
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955.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17 023.6 ათასი ლარი) 99.6%-ია;
 ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 248 334.0
ათასი ლარი, რაც გეგმის (248 866.1 ათასი ლარი) 99.8%-ია;
 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
დაფინანსებამ შეადგინა 1 151 956.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 176 146.1 ათასი ლარი)
97.9%;
 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 62 195.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(63 682.7 ათასი ლარი) 97.7%-ია.
 თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 711 917.9 ათასი ლარის
გამოყოფა. საკასო შესრულებამ შეადგინა 712 024.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის
100%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების –
9.8%;
 შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 671 018.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის
(670 889.9 ათასი ლარი) 100%;
 საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 2 980.0 ათასი ლარი, რაც
დაგეგმილი მაჩვენებლის (3 000.0 ათასი ლარი) 99.3%-ია;
 თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 38 026.9 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (38 028.0 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.
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 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 872 187.8
ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 861 620.1 ათასი ლარი, ანუ
გეგმიური მაჩვენებლის 98.8%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის
საკასო შესრულების – 11.8%; მათ შორის:
 პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა

626 333.8

ათასი ლარი, ანუ გეგმის (629 648.4 ათასი ლარი) 99.5%;
 სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 66 919.6 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (70 108.7 ათასი ლარი) 95.5%-ს შეადგენს.
 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 116 415.9
ათასი ლარი, რაც გეგმის (119 712.3 ათასი ლარი) 97.2%-ს შეადგენს.
 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 51 950.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(52 718.4 ათასი ლარი) 98.5%-ს შეადგენს.
 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 078 075.8
ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 958 523.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური
მაჩვენებლის 88.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო
შესრულების – 13.1%. მათ შორის:
 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 54 298.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (57 254.5 ათასი
ლარი) 94.8%;
 სოფლის

მეურნეობის,

სატყეო

მეურნეობის,

მეთევზეობისა

და

მონადირეობის

დაფინანსებამ შეადგინა 212 830.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (219 038.8 ათასი ლარი)
97.2%-ს შეადგენს.
 სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 99 521.1 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (114 464.0 ათასი ლარი) 86.9%-ს შეადგენს.
 სამთომომპოვებელ

და

გადამამუშავებელ

მრეწველობაზე

და

მშენებლობაზე

მიმართული იყო 684.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (684.4 ათასი ლარი) 100%;
 ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 385 073.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (431 231.0
ათასი ლარი) 89.3%;
 ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 191 518.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის
(240 017.0 ათასი ლარი) 79.8%;
 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა
352.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (352.0 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.
 ეკონომიკური

საქმიანობის

სფეროში

სხვა

არაკლასიფიცირებული

ასიგნებების

დაფინანსებამ შეადგინა 14 245.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15 034.0 ათასი ლარი)
94.8%-ს შეადგენს.
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 გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 25 172.3 ათასი ლარი,
ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 21 783.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 86.5%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.3%. მათ
შორის:
 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 10 059.7
ათასი ლარი, რაც გეგმის (12 450.6 ათასი ლარი) 80.8%-ს შეადგენს.
 გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ
შეადგინა 11 723.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (12 721.7 ათასი ლარი) 92.2%-ს შეადგენს.
 საბინაო-კომუნალური

მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად

დაგეგმილი

იყო

68 603.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 52 522.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური
მაჩვენებლის 76.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო
შესრულების – 0.7%. მათ შორის:
 კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 1 712.7 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (2 853.5 ათასი ლარი) 60.0%-ს შეადგენს;
 წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 50 810.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (65 750.0
ათასი ლარი) 77.3%-ს შეადგენს.
 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 397 296.7 ათასი
ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 373 830.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის
94.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5.1%.
მათ შორის:
 სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა
5 268.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (6 240.7 ათასი ლარი) 84.4%;
 ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 30 376.7 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (30 820.9 ათასი ლარი) 98.6%-ს შეადგენს.
 საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 116 769.7 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (126 946.9 ათასი ლარი) 92.0%;
 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 36 871.4 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (39 383.4 ათასი ლარი) 93.6%-ს შეადგენს.
 ჯანმრთელობის

დაცვის

სფეროში

სხვა

არაკლასიფიცირებული

საქმიანობის

ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 184 543.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (193 904.8 ათასი
ლარი) 95.2%-ს შეადგენს.
 დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო
199 656.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 196 132.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური
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მაჩვენებელის 98.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო
შესრულების – 2.7%. მათ შორის:
 დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 58 805.4
ათასი ლარი, ანუ გეგმის (60 296.7 ათასი ლარი) 97.5%;
 კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 84 193.8 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (86 171.2 ათასი ლარი) 97.7 %-ს შეადგენს.
 ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 47
516.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (47 517.1 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.
 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა
1 083.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 083.0 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.
 დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4 533.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4
588.3 ათასი ლარი) 98.8%-ს შეადგენს.
 განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 662 941.4 ათასი ლარი, საკასო
შესრულებამ კი - 652 500.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.4%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 8.9%. მათ შორის:
 ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 451 626.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(455 178.7 ათასი ლარი) 99.2%-ს შეადგენს.
 პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 9 337.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის
(9 384.0 ათასი ლარი) 99.5%;
 უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 79 617.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(82 592.9 ათასი ლარი) 96.4%-ს შეადგენს.
 განათლების სფეროში უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 14.2
ათასი ლარი, რაც გეგმის (384,0 ათასი ლარი) 3,7%-ს შეადგენს.
 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 17 776.6 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (18 119.0 ათასი ლარი) 98.1%-ს შეადგენს.
 განათლების

სფეროში

სხვა

არაკლასიფიცირებული

საქმიანობის

ასიგნებების

დაფინანსებამ შეადგინა 94 127.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (97 282.8 ათასი ლარი) 96.8%-ს
შეადგენს.
 სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 618 144.8
ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 617 588.9 ათასი ლარი, ანუ
გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის
საკასო შესრულების – 22.2%. მათ შორის:
 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის
დაფინანსებამ შეადგინა 5 239.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5 848.1 ათასი ლარი) 89.6%;
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 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 076 873.0 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (1 077 342.0 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს;
 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 295 094.6 ათასი
ლარი, ანუ გეგმის (296 287.1 ათასი ლარი) 99.6%;
 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 6 536.4 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (6 579.7 ათასი ლარი) 99.3%;
 სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას,
დაფინანსებამ შეადგინა 77 503.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის

(69 170.0 ათასი ლარი)

112.0%;
 სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების
დაფინანსებამ შეადგინა 156 341.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (162 917.9 ათასი ლარი)
96.0%-ს შეადგენს.

2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 12 თვის
დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში
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საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
2012 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 67 238.5 ათასი ლარი, ხოლო
საკასო შესრულებამ - 65 268.4 ათასი ლარი.
ლარებში
გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

50,000.0

49,990.4

9,6

50,000.0

49,990.4

1,966,001.7

1,965,953.4

48.2

საიდუმლო

63,420.0

63,419.0

1.0

საიდუმლო

63,420.0

63,419.0

1.0

საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N10, 17.01.12.

კომპანია „GOOGLE“-ის სარეკლამო სერვის
„AdWords“-ისა და სოციალურ ქსელ
„Facebook“-ის მეშვეობით სამთავრობო
ვებგვერდის სარეკლამო კომპანიის
საწარმოებლად საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

59,038.4

59,038.4

0.0

საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N06-ს, 02.02.12.

საიდუმლო

93,402.2

93,402.2

0.0

7,626.9

7,626.7

0.2

173,000.0

173,000.0

0.0

1,514.2

1,512.2

2.0

334.5

334.5

0.0

40,641.8

40,641.8

0.0

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი

თანხის გაცემის მიზანი

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N484, 05.04.12.

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ
შესასრულებელი პროექტების (მათ შორის,
„ელექტრონული კანცელარია“,
„ელექტრონული ადამიანური მართვის
სისტემები“ და სხვ.) შეუფერხებლად
განხორციელების მიზნით

საქართველოს მთავრობის კანცელარია
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N01-ს, 11.01.12.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N02-ს, 11.01.12.

საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N15, 20.01.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N53, 18.01.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N137 10.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N264 14.02.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში
მონაწილეობის მისაღებად შვეიცარიის
კონფედერაციაში სამუშაო ვიზიტის დროს
ტელეკომპანია „იმედი“-ს ჟურნალისტების
თვითმფრინავით მგზავრობის, სასტუმროში
განთავსებისა და სადღეღამისო ხარჯების
ასანაზღაურებლად
სოციალურად დაუცველი ზოგიერთი ოჯახის
დახმარების მიზნით (100 ლარიანი ვაუჩერი)
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის 2012 წლის 15 თებერვლიდან 17
თებერვლის ჩათვლით უნგრეთის
რესპუბლიკაში სამუშაო ვიზიტის დროს
საზოგადოებრივი მაუწყებლის
ჟურნალისტების თვითმფრინავით
მგზავრობის, სასტუმროში განთავსებისა და
სადღეღამისო ხარჯების ასანაზღაურებლად
ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის
(MCC) მეორე კომპაქტის ფარგლებში
განათლების სფეროში განსახორციელებელ
პროექტთან დაკავშირებული ხარჯების
დასაფინანსებლად
აშშ-ში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის

9,6
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ბრძანება N227 29.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N20-ს 23.03.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N470 30.03.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N325 19.04.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N611 26.04.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N617 30.04.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N621 08.05.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N655 14.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N932 14.05.12.

თანხის გაცემის მიზანი

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

48,654.0

48,654.0

0.0

13,753.7

13,753.5

0.2

1.3

0.0

1.3

85,308.3

85,308.3

0.0

97,059.9

97,059.9

0.0

3,414.7

3,414.7

0.0

47,988.0

47,987.3

0.7

218,285.6

218,284.9

0.7

წარმატებით დაგეგმვისა და
განხორციელებისათვის გაწეული
საქმიანობისათვის აშშ-ში საქართველოს
საელჩოს თანამშრომელთა ფულადი
ჯილდოსათვის
საიდუმლო
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის 13-19 აპრილს ბრაზილიის
ფედერაციულ რესპუბლიკასა და 19-21
აპრილს აშშ-ში სამუშაო ვიზიტის დროს
საჩუქრების, ვიზიტთან დაკავშირებული
გაუთვალისწინებელი ხარჯების და
ტელეკომპანია „რუსთავი2“-ის
ჟურნალისტების თვითმფრინავით
მგზავრობის, სასტუმროში განთავსებისა და
სადღეღამისო ხარჯების ასანაზღაურებლად
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის ლიბანის რესპუბლიკაში სამუშაო
ვიზიტის დროს ტელეკომპანია „რუსთავი2“-ის
ჟურნალისტების თვითმფრინავით
მგზავრობის, სასტუმროში განთავსებისა და
სადღეღამისო ხარჯების ასანაზღაურებლად
ბულგარეთის რესპუბლიკის პრემიერმინისტრის ბოიკო ბორისოვის საქართველოში
ოფიციალური ვიზიტის დროს
გათვალისწინებული ღონისძიებების
დაფინანსების მიზნით
2012 წლის ნოემბერ-დეკემბერში
საფრანგეთში, ქალაქ სტრასბურგში
ტრადიციულ საშობაო ბაზრობაში
საქართველოს მონაწილეობასთან
დაკავშირებით მოსამზადებელი სამუშაოების
განხორციელებისა და სსიპ - საერთაშორისო
თანამშრომლობის საქართველოს სააგენტოს
ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის ნორვეგიის სამეფოსა და დიდი
ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის
გაერთიანებულ სამეფოში ოფიციალური
ვიზიტის დროს ტელეკომპანია „იმედი“-ს
ჟურნალისტების თვითმფრინავით
მგზავრობის, სასტუმროში განთავსებისა და
სადღეღამისო ხარჯების ასანაზღაურებლად
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის ბრაზილიის ფედერაციულ
რესპუბლიკასა და აშშ-ში სამუშაო ვიზიტის
დროს სპეციალური რეისის ხარჯების
ანაზღაურება
საქართველოს მთავრობის კანცელარიასა და
ქალაქ ნიუ-იორკის კოლუმბიის
უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის
თაობაზე შეთანხმების თანახმად კოლუმბიის
უნივერსიტეტიდან მოწვეული პროფესორების
საქართველოში განთავსებისა და მათი
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თანხის გაცემის მიზანი

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

82,531.5

82,531.5

0.0

117,287.8

117,287.8

0.0

8,000.0

8,000.0

0.0

74,959.5

74,959.5

0.0

1,606.4

1,567.3

39.1

33,973.0

33,973.0

0.0

28,179.6

28,179.6

0.0

58,924.0

58,923.6

0.4

35,919.0

35,918.4

0.6

14,422.0

14,422.0

0.0

36,302.6

36,302.6

0.0

13,779.9

13,779.9

0.0

საქართველოს ტერიტორიაზე
გადაადგილებისათვის
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N12-ს 16.05.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1079 08.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N666 25.05.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N804 14.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N716 30.05.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N736 14.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N879 18.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N885 21.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N960 26.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N959 26.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N1056 05.07.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის

საიდუმლო
ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის
ანდრიუს კუბილიუსისა და რასა კულიბიანეს
საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის დროს
დაგეგმილი ღონისძიებების დაფინანსება
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მე-4
რეგიონალურ შეხვედრასთან დაკავშირებით
2012 წლის 28 მაისს ქ. თბილისში თბილისის
შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
დრამატულ თეატრში ჩასატარებელ ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ „რუსთავის“
კონცერტის ხარჯები
საქართველოს მთავრობის კანცელარიასა და
შპს „აი-პი-არ-საზოგადოებრივი კვლევების
ინსტიტუტს“ შორის გაფორმებული
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების დაფინანსება
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის ქ. სტამბულში სამუშაო ვიზიტის
დროს ტელეკომპანია „რუსთავი2“-ის
ჟურნალისტების თვითმფრინავით
მგზავრობის, სასტუმროში განთავსებისა და
სადღეღამისო ხარჯების ასანაზღაურებლად
საქართველოს მთავრობის კანცელარიასა და
შპს „თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტს“
შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ღონისძიებების
დაფინანსება
ქ.ბრიუსელში 2012 წლის 26-28 ივნისს
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების მე-2
რაუნდში მონაწილეობისათვის საქართველოს
მთავრობის კანცელარიის თანამშრომელთა
სამივლინებო ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის იაპონიაში ვიზიტის დროს
საჩუქრებისა და სპეციალური ავიარეისის
ხარჯები
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ნიკა
გილაურის ქ.სტამბულში სამუშაო ვიზიტთან
დაკავშირებით სპეციალური ავიარეისის
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
აშშ სახელმწიფო მდივნის ჰილარი
კლინტონის საქართველოში ვიზიტთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერმინისტრის მოადგილის ბულენტ არინჩის
საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებული
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
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ბრძანება N1116 13.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N46-სს 31.08.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N47-ს 05.09.12.

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

საიდუმლო

331,400.0

331,400.0

0.0

საიდუმლო

223,516.5

185,460.3

38,056.2

4,230,000.0

3,785,940.2

444,059.8

2,230,000.0

1,785,940.2

444,059.8

2,000,000.0

2,000,000.0

0.0

13,000.0

3,994.5

9,005.5

1,000.0

994.5

5.5

12,000.0

3,000.0

9,000.0

42,000.0

31,495.1

10,504.9

30,000.0

29,993.7

6.4

12,000.0

1,501.5

10,498.5

თანხის გაცემის მიზანი
გრიგოლ ვაშაძის 2012 წლის 14 ივლისს
სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური
ვიზიტთან დაკავშირებით სპეციალური
ავიარეისის ხარჯების ანაზღაურება

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
30-ე მუხლის მე-12 პუნქტის მოთხოვნებიდან
საქართველოს მთავრობის
გამომდინარე, საარჩევნო წელს პოლიტიკური
განკარგულება N1363 13.07.12.
პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური
მხარდაჭერის მიზნით სატელევიზიო
რეკლამის განთავსების ხარჯების
დასაფინანსებლად
საქართველოს ორგანული კანონის
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 56-ე
მუხლის პირველი ნაწილის მოთხოვნებიდან
გამომდინარე, 2012 წლის 1 ოქტომბრის
საქართველოს მთავრობის
საპარლამენტო არჩევნებში ორი საარჩევნო
განკარგულება N1914 31.10.12.
სუბიექტის - „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული
ოცნება“ და „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს“
საარჩევნო კამპანიის ხარჯების
დასაფინანსებლად
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა
და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში
სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის
საქართველოს მთავრობის
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
განკარგულება N1000 24.05.12.
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვის მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
საქართველოს მთავრობის
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
განკარგულება N1380 13.07.12.
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის
საქართველოს მთავრობის
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
განკარგულება N1000 24.05.12.
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვის მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
საქართველოს მთავრობის
თვითმმართველი ერთეულების
განკარგულება N1380 13.07.12.
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
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შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,
ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ
ქუთაისში
სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის
საქართველოს მთავრობის
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
განკარგულება N1000 24.05.12.
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვის მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
საქართველოს მთავრობის
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
განკარგულება N1380 13.07.12.
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის
მუნიციპალიტეტებში
სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის
საქართველოს მთავრობის
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
განკარგულება N1000 24.05.12.
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვის მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
საქართველოს მთავრობის
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
განკარგულება N1380 13.07.12.
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
ქ. თელავში მდებარე ადმინისტრაციული

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

17,000.0

5,000.0

12,000.0

5,000.0

5,000.0

0.0

12,000.0

0.0

12,000.0

115,500.0

60,705.3

54,794.7

3,500.0

3,496.0

4.0

12,000.0

2,942.3

9,057.7

100,000.0

54,267.0

45,733.0

27,000.0

14,996.8

12,003.2

15,000.0

14,996.8

3.2

12,000.0

0.0

12,000.0

შენობის (ერეკლე მეორის გამზირი N16)
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1441 11.10.12.

ინტერიერის რემონტისა და სახელმწიფო
რწმუნებულის-გუბერნატორის
ადმინისტრაციისათვის ინვენტარისა და
ტექნიკის განახლების მიზნით

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის,
მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის
საქართველოს მთავრობის
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
განკარგულება N1000 24.05.12.
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვა
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
საქართველოს მთავრობის
თვითმმართველი ერთეულების
განკარგულება N1380 13.07.12.
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
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შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის
საქართველოს მთავრობის
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
განკარგულება N1000 24.05.12.
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვის მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
საქართველოს მთავრობის
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
განკარგულება N1380 13.07.12.
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის,
ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვის მიზნით
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
რეგიონის განვითარების ხელშეწყობის
ბრძანება N717 01.06.12.
მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
საქართველოს მთავრობის
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
განკარგულება N1380 13.07.12.
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში
სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის
საქართველოს მთავრობის
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
განკარგულება N1000 24.05.12.
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვის მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
საქართველოს მთავრობის
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
განკარგულება N1380 13.07.12.
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის,
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1000 24.05.12.

საქართველოს მთავრობის

სოციალური ჭრის ტყეკაფებზე მოსახლეობის

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

22,000.0

11,489.1

10,510.9

10,000.0

9,982.0

18.0

12,000.0

1,507.1

10.492.9

125,000.0

111,143.2

15,446.8

13,000.0

12,996.0

4.0

100,000.0

98,147.2

1,852.8

12,000.0

0.0

12,000.0

14,500.0

5,406.1

9,093.9

2,500.0

2,480.4

19.6

12,000.0

2,925.7

9,074.3

136,000.0

123,999.0

12,001.0

24,000.0

23,999.0

1.0
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საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1380 13.07.12.

თანხის გაცემის მიზანი
მისვლის უზრუნველსაყოფად, პირველი
ეტაპის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო
საწვავის შესყიდვის მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ავტომანქანის შესაძენად
ბრძანება N1151 28.07.12.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
პოლონეთის აღმოსავლეთის კვლევების
ინსტიტუტთან ერთად თბილისში
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ევროკავშირ-აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ბრძანება N468 28.03.12.
პირველი ფორუმის გამართვასთან
დაკავშირებული ხარჯები
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
2012 წლის 11-16 ივნისს ნატოს კვირეულის
ბრძანება N730 08.06.12.
მაღალ დონეზე ჩატარების მიზნით
ქ. ბათუმში მიმდინარე წლის 10-12 ივლისს
„საქართველოს ევროპული გზა - ევროკავშირი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
და მისი ევროპელი მეზობლები“
ბრძანება N883 18.06.12.
საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარებასთან
დაკავშირებული ხარჯების ნაწილობრივი
დაფინანსების მიზნით
ევროპულ და ევროატლანტიკურ

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

12,000.0

0.0

12,000.0

100,000.0

100,000.0

0.0

198,983.0

198,584.3

398.7

65,983.0

65,982.2

0.8

13,000.0

12,902.0

98.0

95,000.0

94,700.0

300.0

25,000.0

25,000.0

0.0

1,035,000.0

924,592.3

110,407.7

535,000.0

476,728.0

58,272.0

500,000.0

447,864.3

52,135.7

სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N1612 24.12.12.

საქართელოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N380 07.03.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1465 28.07.12.

ქართული დიასპორის დღის აღნიშვნასთან
დაკავშირებული ღონისძიებების
დასაფინანსებლად (265.0 ათასი ლარი) და
რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქეზი ხალხის
მიმართ განხორციელებული გენოციდის
მსხვერპლთა ხსოვნის უკვდავმყოფი
მემორიალის გახსნასთან დაკავშირებული
ხარჯების დასაფინანსებლად (270.0 ათასი
ლარი)
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად (100.0
ათასი ლარი) და უცხოეთში მცხოვრები
თანამემამულეების, დიასპორული
ორგანიზაციების, ქართული საკვირაო
სკოლებისა და შემოქმედებითი
კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების
დასაფინანსებლად (400.0 ათასი ლარი)
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რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N215 21.02.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N321 15.03.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N473 03.04.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N1115 12.07.12.

ა(ა)იპ - მშვიდობისა და რეინტეგრაციის
რეგიონალური ქსელის მიერ საქართველოში
განსახორციელებელი პროექტის „ნაბიჯი
მშვიდობისაკენ“ სრულფასოვნად
განხორციელების მიზნით
პედაგოგთა კავშირ „განათლება და სამყაროს“
მიერ საქართველოში განსახორციელებელი
პროექტის „პედაგოგი - მშვიდობის რესურსი“
სრულფასოვნად განხორციელების მიზნით
ა(ა)იპ - მშვიდობისა და რეინტეგრაციის
რეგიონალური ქსელის მიერ საქართველოში
განსახორციელებელი პროექტის „ჯანდაცვის
სისტემის პოპულარიზაცია“ განხორციელების
მიზნით
პროექტ „კულტურული დიალოგის“
ფარგლებში ჩეხეთის რესპუბლიკაში
ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების
ერთობლივი საგანმანათლებლო-შემეცნებითი
ვიზიტის ხელშეწყობის მიზნით, ა(ა)იპ მშვიდობისა და რეინტეგრაციის
რეგიონალური ქსელისათვის გადასაცემად

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N130 30.01.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N135 02.02.12.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ
გამოშვებული ევროობლიგაციის
ტრანზაქციასთან დაკავშირებით სარეიტინგო
სააგენტო “Moody's “-თვის სარეიტინგო
მომსახურების ანაზღაურების მიზნით
„Citibank N.A.“-თვის იურიდიული
მომსახურების ანაზღაურების მიზნით

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N322 15.03.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N498 23.03.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N714 30.05.12.

ა(ა)იპ - სვანეთის სამაშველო
სამსახურისათვის საფრანგეთში ნაჩუქარი
სამაშველო ავტომანქანის ტრანსპორტირების
და განბაჟების, აგრეთვე მაშველებისათვის
სპეციალური ეკიპირების შეძენის და
სამსახურის ფუნქციონირებისათვის საჭირო
ხარჯების დასაფინანსებლად
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატისათვის გადასაცემად - ATA
საერთაშორისო საბაჟო საგარანტიო ქსელში
გაწევრიანებასთან, TIR უფლებამოსილი
პარტნიორის სტატუსის მიღებასა და
სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული სერვისების
დანერგვასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის
სამოქმედო გეგმის შეუფერხებლად
განხორციელების მიზნით

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

180,146.0

180,145.0

1.0

45,875.0

45,875.0

0.0

51,823.0

51,822.6

0.4

34,400.0

34,400.0

0.0

48,048.0

48,047.4

0.6

118,369.8

118,364.5

5.3

94,028.9

94,026.9

2.0

24,340.9

24,337.6

3.3

3,446,948.0

3,446,948.0

0.0

21,595.0

21,595.0

0.0

330,480.0

330,480.0

0.0

100,000.0

100,000.0

0.0
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გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1364 13.07.12.

საქართველოს ტრანსპორტისა და
კავშირგაბმულობის დარგების პოლიტიკის
შემმუშავებელი კომისიის გადაწყვეტილებით
- შპს „საქართველოს აეროპორტების
გაერთიანებისათვის“ გადასაცემად, მესტიასა
და ბათუმში ფრენებისათვის დაქირავებული
კანადური კომპანიის მომსახურების
ანაზღაურება

2,473,773.0

2,473,773.0

0.0

95,000.0

95,000.0

0.0

426,100.0

426,100.0

0.0

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

120,000.0

120,000.0

0.0

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1418 21.07.12.

120,000.0

120,000.0

0.0

1,640,912.6

1,604,746.7

36,165.9

საიდუმლო

7,195.9

7,194.5

1.3

საიდუმლო

573,492.7

573,491.8

0.9

1,060,224.0

1,024,060.4

36,163.6

4,688,000.0

4,682,697.6

5,302.4

188,000.0

188,000.0

0.0

4,500,000.0

4,494,697.6

5,302.4

1,634,034.5

1,509,041.1

124,993.4

საიდუმლო

667,640.0

667,640.0

0.0

საიდუმლო

58,387.0

58,387.0

0.0

საიდუმლო

58,387.0

58,387.0

0.0

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1474 23.10.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N2026 14.12.12.

შპს „წყნეთის აგარაკების“ კაპიტალის
გასაზრდელად, მისი შეუფერხებელი
ფუნქციონირების მიზნით
საქართველოს ტრანსპორტისა და
კავშირგაბმულობის დარგების
პოლიტიკისშემმუშავებელი კომისიის
გადაწყვეტილების საფუძველზე კანადური
ავიაკომპანიასა და შპს „საქართველოს
აეროპორტების გაერთიანებას“ შორის
გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად

ავტომანქანის შეძენის მიზნით

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N18-ს 27.07.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N43-ს 13.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1920 02.11.12.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
შერჩეული იურიდიული კომპანიისაგან
იურიდიული მომსახურების შესყიდვისა და
საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისიწინებული გადასახადის
დაფინანსების მიზნით; „ Karmer Marble
Tourism Construction Industry and Commerce
LLC საქართველოს წინააღმდეგ“ საქმესთან
დაკავშირებით გახსნილ აკრედიტივზე
თანხის დამატების მიზნით.

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტრო
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის
საქართველოს მთავრობის
ავტოპარკის განახლებასთან დაკავშირებული
განკარგულება N1416 20.07.12.
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს მთავრობის
საიდუმლო
განკარგულება N50-ს 20.09.12.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N01-ს 04.01.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N03-ს 18.01.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N04-ს 31.01.12.
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საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N05-ს 31.01.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N23-ს 12.04.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N15-ს 12.06.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N725 06.06.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N36-ს 08.06.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N48-ს 05.09.12.

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

საიდუმლო

66,728.0

66,728.0

0.0

საიდუმლო

328,293.3

328,293.3

0.0

საიდუმლო

81,840.0

0.0

81,840.0

იაპონიაში, ქ.ოსაკაში გარდაცვლილი
საქართველოს მოქალაქის საქართველოში
გადმოსვენებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

28,340.7

26,237.0

2,103.7

საიდუმლო

71,855.0

39,064.8

32,790.2

საიდუმლო

272,563.5

264,304.0

8,259.5

50,000.0

50,000.0

0.0

50,000.0

50,000.0

0.0

3,113,790.0

3,113,708.8

81.2

900,000.0

900,000.0

0.0

2,213,790.0

2,213,708.8

81.2

2,241,995.0

2,101,178.7

140,816.3

165,973.0

165,950.7

22.3

915,000.0

914,893.0

107.0

242,498.0

242,498.0

0.0

549,504.0

408,817.0

140,687.0

369,020.0

369,020.0

0.0

თანხის გაცემის მიზანი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N552 25.04.12.

აიპ - საქართველოს ომის, შრომისა და
სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური
კავშირისათვის გადასაცემად, აღნიშნული
კავშირის შეუფერხებელი ფუნქციონირების
მიზნით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1379 13.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N2068 24.12.12.

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემისათვის, ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებისათვის და
საგანმანათლებლო რესურსცენტრებისათვის
ინტერნეტის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდების
მიზნით
საჯარო სკოლების პერსონალისა და
პედაგოგების მატერიალური
წახალისებისათვის

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N106 24.01.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N353 29.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N584 05.04.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1942 19.11.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N2069 28.12.12.

სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის
ცენტრის ფუნქციონირებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს
მუზეუმში დაგეგმილი ქრისტიანული
საგანძურის განახლებული ექსპოზიციის
გახსნასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
2012 წლის 18 მაისს ქ. პარიზში ფონდ
„იავნანას“ მიერ ჩასატარებელი
საქველმოქმედო კონცერტის ნაწილობრივი
დაფინანსების მიზნით, ფონდ „იავნანასათვის“
გადასაცემად
2012 წლის 24 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით ქ. სტრასბურგში საშობაო
ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის სტატუსით
საქართველოს მონაწილეობასთან
დაკავშირებული საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
სრულიად საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის
ილია II აღსაყდრებიდან 35 წლისთავისა და
დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს
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გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

58,788.0

58,788.0

0.0

58,788.0

58,788.0

0.0

1,338,400.0

805,520.0

532,880.0

615,000.0

605,520.0

9,480.0

523,400.0

0.0

523,400.0

200,000.0

200,000.0

0.0

342,168.0

336,356.8

5,811.2

81,549.0

81,549.0

0.0

80,000.0

75,300.8

4,699.2

საიდუმლო

40,665.0

40,665.0

0.0

საიდუმლო

34,497.0

34,497.0

0.0

საიდუმლო

19,310.0

19,310.0

0.0

საიდუმლო

12,041.0

11,162.0

879.0

საიდუმლო

10,986.0

10,753.0

233.0

45,120.0

45,120.0

0.0

18,000.0

18,000.0

0.0

11,510,000.0

11,437,344.6

72,655.4

360,000.0

360,000.0

0.0

თანხის გაცემის მიზანი

აღნიშვნასთან დაკავშირებით საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის
სამხედრო აგრესიის შემდგომ სწრაფი
ჰუმანიტარული დახმარების ფარგლებში
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
ბრძანება N180 21.02.12.
საზოგადოების (GIZ) მიერ განხორციელებულ
პროექტზე დღგ-ს დასაბრუნებელი თანხის
ანაზღაურების მიზნით
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N290 21.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N787 26.04.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1219 25.06.12.

მოსახლეობის მიერ მოხმარებული
ელექტროენერგიის საფასურზე შეღავათის
გაწევის მიზნით
ფაშიზმზე გამარჯვების 67-ე წლისთავთან
დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის
მონაწილეებისათვის ერთჯერადი ფულადი
სოციალური დახმარების გაცემის
უზრუნველყოფის მიზნით
ღვიძლის ციროზით დაავადებული
პაციენტების ღეროვანი უჯრედების
ინტრაჰეპატური იმპლანტაციის გზით
მკურნალობის უზრუნველსაყოფად
განსახორციელებელი კვლევისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N08-ს 15.03.12.

საიდუმლო

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N472 03.04.12.

იურიდიული მომსახურებისა და მასთან
დაკავშირებული სხვა ხარჯების (კომპანიის
წარმომადგენლების მგზავრობა და
სასტუმროში განთავსება) დასაფინანსებლად

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N10-ს 03.04.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N13-ს 30.05.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N14-ს 31.05.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N16-ს 11.07.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N19-ს 22.08.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N23-ს 05.12.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N1604 18.12.12.

საიდუმლო
იურიდიული მომსახურების და მასთან
დაკავშირებული სხვა ხარჯებისათვის

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N935 14.05.12.

გერმანიაში, ქ. ბერლინში ქართული
აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და
სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაციის
ღონისძიებების გამართვის მიზნით
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საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1218 25.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N890 25.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1366 13.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1466 28.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1379 13.07.12.

თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში
განსაკუთრებით საშიში მავნებლების
წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების
დაფინანსების მიზნით
ქ.ლონდონში აგროსასურსათო პროდუქციის,
ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენადეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობის
დაფინანსების მიზნით, ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის განვითარების ფონდისათვის
გადასაცემად
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის
შენარჩუნების და განსაკუთრებით საშიში
დაავადებების (თურქული, ჯილეხი, ცოფი და
ა.შ.) საწინააღმდეგო ღონისძიებების
დასაფინანსებლად და ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის განვითარების ფონდისათვის
გადასაცემად, სოფლის მეურნეობის სფეროში
დასაქმებული მოსახლეობისათვის სასოფლოსამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის
ფარგლებში განსახორციელებელი და
მიმდინარე პროექტების გაცნობადათვალიერების და ექსტენციის სადგურებში
ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდების
ღონისძიებების დასაფინანსებლად
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით
ხილისა და ბოსტნეულის წარმოების
განვითარების, სასათბურე მეურნეობის
რეაბილიტაციის, ექსტენციის სადგურების
კვლევითი ცენტრების დაფუძნების,
მექანიზაციის სერვისცენტრების დაარსების,
მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის
ფერმების შექმნისა და მარცვლეულის
წარმოების ინტენსიფიკაციის ღონისძიებების
დაფინანსების მიზნით, ა(ა)იპ - სოფლის
მეურნეობის განვითარების ფონდისათვის
გადასაცემად
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებების
შეუფერხებელი ჩატარებისათვის და შპს
„საქართველოს გაერთიანებული
სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“
კაპიტალის გასაზრდელად, კომპანიის
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N134 02.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N441 15.03.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1010 30.05.12.

2011 წელს ჭადრაკში მსოფლიოს ქალთა
გუნდურ ჩემპიონატზე მიღწეული შედეგების
მიხედვით, საქართველოს ქალთა ეროვნული
ნაკრები გუნდის წევრთა და მისი მთავარი
მწვრთნელის ფულადი პრიზებით
დაჯილდოების მიზნით
ლონდონის ზაფხულის 30-ე ოლიმპიურ
თამაშებზე გულშემატკივართა ჯგუფის
გამგზავრებასა და დასწრებასთან
დაკავშირებული ხარჯები
17 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე
წარმატებული ასპარეზობისათვის - გუნდის

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

300,000.0

299,990.0

10.0

100,000.0

100,000.0

0.0

3,640,000.0

3,567,354.6

72,645.4

1,000,000.0

1,000,000.0

0.0

6,110,000.0

6,110,000.0

0.0

10,794,614.5

10,625,035.7

169,578.8

19,939.2

19,939.2

0.0

656,540.0

649,030.6

7,509.4

400,000.0

304,888.8

95,111.2
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საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N665 25.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1189 18.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1298 05.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1309 06.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1711 07.09.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N2055 24.12.12.

თანხის გაცემის მიზანი
წევრების, მწვრთნელებისა და სხვა
პერსონალის წახალისებისათვის და მინი
ფეხბურთში სამინისტროს თასის გათამაშების
ჩატარებისათვის
1981 წლის 13 მაისს უეფას თასების
მფლობელთა თასის მოპოვების თარიღთან
დაკავშირებით საფეხბურთო კლუბ „დინამოს“
ვეტერანი ფეხბურთელებისა და
პერსონალისათვის (39.0 ათასი ლარი) და
ფარიკაობაში მსოფლიო და ოლიმპიური
თამაშების ჩემპიონ ვლადიმერ აფციაურის
ოჯახისათვის, მის გარდაცვალებასთან
დაკავშირებით (5.0 ათასი ლარი)
2012 წელს ვეტერანი სპორტსმენებისა და
სპორტის მუშაკებისათვის სოციალური
დახმარების გაცემის, სპორტსმენების,
მწვრთნელების, საქართველოს ნაკრები
გუნდების საექიმო და ადმინისტრაციული
პერსონალისათვის სტიპენდიების გაცემის,
სპორტის სხვადასხვა სახეობაში
ღონისძიებების დაფინანსების (მათ შორის,
სხვადასხვა ფედერაციებში
კოორდინატორების ანაზღაურება და
წყალბურთის განვითარებასთან
დაკავშირებული ხარჯები) და სპორტული
ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან
დაკავ|შირებული სამუშაოების ჩატარების
მიზნით
სპორტის ცალკეულ ოლიმპიურ (მათ შორის,
ზამთრის) და არაოლიმპიურ სახეობებში
საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრთა,
მწვრთნელთა და საექიმო პერსონალის
ფულადი პრიზებით დაჯილდოებისათვის
2012 წელს FIRA-IRB-ის ეგიდით ჩატარებულ
ოფიციალურ-სარეიტინგო შეხვედრებში
მოპოვებული თითოეული გამარჯვებისათვის,
რაგბში საქართველოს ეროვნული ნაკრები
გუნდის (წევრების, მწვრთნელებისა და სხვა
პერსონალის) ფულადი პრიზებით
დაჯილდოებისათვის
ლონდონის ზაფხულის 30-ე ოლიმპიურ
თამაშებზე საქართველოს სპორტსმენთა
წარმატებულ ასპარეზობასთან დაკავშირებით
საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები გუნდის
წევრთა, მწვრთნელთა, საექიმო პერსონალისა
და ადმინისტრაციული ჯგუფის წევრების
ფულადი დაჯილდოების მიზნით
სპორტის ცალკეულ ოლიმპიურ და
არაოლიმპიურ სახეობებში ნაკრები გუნდების
წევრთა, მწვრთნელთა და საექიმო
პერსონალის ფულადი პრიზებით
დაჯილდოებისათვის

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1379 13.07.12.

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახურის ახალი
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობასთან

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

44,000.0

40,335.0

3,665.0

3,000,000.0

2,936,739.4

63,260.6

1,067,695.7

1,067,663.2

32.5

313,709.0

313,709.0

0.0

4,224,803.3

4,224,803.3

0.0

1,067,927.2

1,067,927.2

0.0

1,000,000.0

1,000,000.0

0.0

1,000,000.0

1,000,000.0

0.0

44

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი

თანხის გაცემის მიზანი

დაკავშირებული სამუშაოებისა და
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება #1379 13.07.12.

სსიპ-საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის
მეორე არხის საპარლამენტო მაუწყებლობის
აღჭურვის პროექტის ფარგლებში ბიუჯეტის
მიმართ წარმოქმნილი საგადასახადო
ვალდებულებების დასაფარავად

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N5 04.01.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N118 24.01.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N129 30.01.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N131 30.01.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N216 21.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N343 29.02.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N622 08.05.12.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N663 24.06.12.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N1125 20.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1329 12.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1380 13.07.12.

2012 წლის 2-3 იანვარს ქ. ახმეტაში მომხდარი
ძლიერი ქარიშხლის შედეგად დაზიანებული
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
სახურავის რეაბილიტაციისათვის და
შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენის
მიზნით
თეთნულდის სათხილამურო კურორტისა და
შპს „MESTIA RESORTS“-ის
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
ქ. გურჯაანში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
კომპლექსის სრული რეაბილიტაციის
სახარჯთაღრიცხვო-საპროექტო სამუშაოების
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
დაბა მესტიაში გამგეობის სტუმრების მიღებამომსახურების ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დიდთოვლობის
გამო ტრანზიტული მგზავრებისათვის
დახმარებისა და სატრანსპორტო მიმოსვლის
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
ხარჯებისათვის
სენაკის მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობისათვის საომარი მოქმედებების
შედეგად მიყენებული ზიანის საკომპენსაციო
თანხების ანაზღაურების მიზნით
აწვალის საბაგირო გზის ელექტროენერგიის
საფასურის გადახდის მიზნით
მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალი
შენობის დაცვის უზრუნველყოფის, ასევე
გამგეობის მიმდინარე ხარჯების
დასაფინანსების მიზნით
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ობუჯის
თემში 2012 წლის 29 ივნისს სტიქიის შედეგად
დაზარალებული მოსახლეობისათვის
საცხოვრებელი სახლების შეძენის მიზნით
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით (ქ. ქუთაისი - 2 მლნ
ლარი, ქ. რუსთავი - 1.5 მლნ ლარი, ქ. ფოთი 1.5 მლნ ლარი, გორის მუნიციპალიტეტი - 1.5
მლნ ლარი)
სახელმწიფო რწმუნებულების გუბერნატორების, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

1,000,000.0

999,870.2

129.8

1,000,000.0

999,870.2

129.8

14,899,495.0

14,732,699.3

166,795.7

20,000.0

20,000.0

0.0

400,000.0

400,000.0

0.0

44,000.0

44,000.0

0.0

14,490.0

14,490.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

170,000.0

170,000.0

0.0

64,000.0

64,000.0

0.0

80,000.0

80,000.0

0.0

53,088.0

53,088.0

0.0

6,500,000.0

6,500,000.0

0.0

1,008,000.0

841,204.3

166,795.7
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საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1378 13.07.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1857 10.10.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1990 11.12.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1995 11.12.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N2056 24.12.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N2063 24.12.12.

თანხის გაცემის მიზანი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ
საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა
შეხვედრის ორგანიზების, სტუმრების
მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სარწყავი არხების სატუმბი სადგურების
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული
ხარჯები
გორის მუნიციპალიტეტს - გორის
მუნიციპალიტეტის თენგიზ ბურჯანაძის
სახელობის საფეხბურთო კლუბ დილასათვის
გადასაცემად
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012
წლის ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების
ღონისძიებათა ხელშეწყობის და
მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების (თვითმმართველი ქალაქი
ფოთი, თელავის მუნიციპალიტეტი,
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, ასპინძის
მუნიციპალიტეტი) აღებული
ვალდებულებებისა და მიმდინარე
ხარჯებისათვის
ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის
2012 წლის ციტრუსის სეზონის მოსავლის
აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობის და
მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით
2012 წლის ციტრუსის სეზონის მოსავლის
აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობის და
მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანება N222 27.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1379 13.07.12.

სულ

“SIMON ANHOLT“-ის მასტერკლასის
ჩატარების მომსახურებისა და მასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
სარეკლამო კომპანია „M&C SAATCHI (UK)
LIMITED“-ის მიერ დამატებითი სარეკლამო
მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებისა
და საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადების
დაფარვის მიზნით

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

718,317.0

718,317.0

0.0

1,500,000.0

1,500,000.0

0.0

480,000.0

480,000.0

0.0

2,150,000.0

2,150,000.0

0.0

177,600.0

177,600.0

0.0

1,500,000.0

1,500,000.0

0.0

1,068,825.6

1,052,689.5

16,136.1

97,626.6

81,490.5

16,136.1

971,199.0

971,199.0

0.0

67,238,471.6

65,268,424.2

1,970,047.4
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საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
2012 წლის განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა
49 799.8 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 48 780.7 ათასი ლარი.

ლარებში

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი

თანხის გამოყოფის მიზანი

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
საქართველოს პარლამენტთან არსებული
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს ოფისის
რემონტისა და განთავსების, ასევე 2012 წლის
საქართველოს პრეზიდენტის
სექტემბერში ნიდერლანდების სამეფოში
განკარგულება N31/07/06 31.07.12.
გასამართ საერთაშორისო კონგრესზე
დასასწრებად და გენეალოგიისა და
ჰერალდიკის საერთაშორისო კონფედერაციაში
საქართველოს გასაწევრიანებლად
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა
საქართველოს პრეზიდენტის
და მთავრობასთნ არსებული სამუშაო ჯგუფის
განკარგულება N03/01/10 03.01.12.
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის
საქართველოს ანტიკრიზისული საბჭოს
საქართველოს პრეზიდენტის
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისა და მასზე
განკარგულება N03/01/11 03.01.12.
დაკისრებული ამოცანების ჯეროვანი
შესრულების მიზნით
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების საქართველოს პრეზიდენტის
ღირსების ორდენის (4000 ცალი) და ღირსების
განკარგულება N03/01/12 03.01.12.
მედლის (1000 ცალი) ეტაპობრივად
შეძენისათვის
ფიზიკური პირის გოჩა კუჭავასათვის
საქართველოს პრეზიდენტის
საჩუქრად გადასაცემად ლეპტოპის
განკარგულება N06/01/05 06.01.12.
შეძენისათვის
სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან
საქართველოს პრეზიდენტის
გათავისუფლებული მეზღვაურების
განკარგულება N10/01/11 10.01.12.
საქართველოში ტრანსპორტირებისათვის
სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან
საქართველოს პრეზიდენტის
გათავისუფლებული მეზღვაურების
განკარგულება N11/01/01 11.01.12.
საქართველოში ტრანსპორტირებისათვის
ფიზიკური პირის მარინე გაბურისათვის
საქართველოს პრეზიდენტის
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით
განკარგულება N12/01/03 12.01.12.
(თვეში 1 000 ლარის ოდენობით)
საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და
საქართველოს პრეზიდენტის
შესაბამისი რეკომენდაციების
განკარგულებაN13/01/02 13.01.12.
შემუშავებისათვის
საქართველოს პრეზიდენტის
შეწყალების საკითხთა კომისიის
განკარგულება N19/01/01 19.01.12.
თავმჯდომარის შრომის ანაზღაურებისათვის
საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და
საქართველოს პრეზიდენტის
შესაბამისი რეკომენდაციების
განკარგულებაN01/02/12 01.02.12.
შემუშავებისათვის
სოციალურად დაუცველი პირებისათვის
საქართველოს პრეზიდენტის
საჩუქრებად გადასაცემი ნივთების
განკარგულებაN14/02/06 14.02.12.
შეძენისათვის
საქართველოს პრეზიდენტის
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

235,000.0

219,769.5

15,230.5

235,000.0

219,769.5

15,230.5

6,882,576.5

6,839,435.5

43,141.0

30,000.0

30,000.0

0.0

132,000.0

132,000.0

0.0

1,689,954.2

1,686,257.4

3,696.7

795.0

795.0

0.0

168,000.0

168,000.0

0.0

111,439.0

111,439.0

0.0

12,000.0

12,000.0

0.0

497,144.3

497,143.0

1.3

30,000.0

30,000.0

0.0

236,302.6

219,435.1

16,867.5

3,016.0

3,016.0

0.0

17,500.0

17,500.0

0.0
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განკარგულება N14/02/07 14.02.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N23/03/06 23.03.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N28/03/01 28.03.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N28/03/02 28.03.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N05/04/01 05.04.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N07/05/06 07.05.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N07/05/07 07.05.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N08/05/03 08.05.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N14/05/04 14.05.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N04/06/05 04.06.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N04/06/06 04.06.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N01/07/01 01.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულებაN11/07/02 11.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N17/07/07 17.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N06/08/01 06.08.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N19/09/07 19.09.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
საქართველოს ანტიკრიზისული საბჭოს
ექსპერტთა ჯგუფის იძულებით
გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურად
ჩასახლების ადგილებში მივლინებისათვის
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
სოციალურად დაუცველი პირებისათვის
საჩუქრებად გადასაცემად ნივთების
შეძენისათვის
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ჭერემისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის
სოფლების - ყვარელწყლისა და ნადუქნარის
საჯარო სკოლებისათვის წიგნების
გადასაცემად
სოციალურად დაუცველი პირებისათვის
საჩუქრებად გადასაცემი ნივთების
შეძენისათვის
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოს ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენის (50
ცალი) შეძენისათვის
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის (1
ცალი) შეძენისათვის
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის
საჩუქრებად გადასაცემად შესაბამისი ნივთების
შეძენისათვის
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
საზოგადოებრივი აზრის კვლევისათვის
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა
კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში
საქართველოს ანტიკრიზისული საბჭოს
ექსპერტთა ჯგუფის მივლინებისათვის
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის
სამხედრო აგრესიის შედეგად გმირულად
დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების
ოჯახის წევრებისათვის - ირმა
ჯაფარიძისათვის 3 000 (სამი ათასი) ლარისა და
ლალი ბაწილაშვილისათვის 3 000 (სამი ათასი)
ლარის ოდენობით ერთჯერადი ფინანსური
დახმარების გაწევის მიზნით
2012 წლის სექტემბერში ლოპოტას ხეობაში
ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს
დაღუპული მეომრების ვლადიმერ

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

7,860.0

7,771.5

88.5

18,500.0

18,500.0

0.0

1,178.0

1,120.0

58.0

677.0

677.0

0.0

1,415.0

1,365.0

50.0

19,000.0

19,000.0

0.0

67,398.7

67,396.7

2.0

97,500.0

97,278.0

222.0

3,860.2

3,859.5

0.7

26,200.0

26,200.0

0.0

70,800.0

70,800.0

0.0

7,182.0

7,181.0

1.0

25,500.0

25,500.0

0.0

6,000.0

6,000.0

0.0

30,000.0

30,000.0

0.0
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საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №18/10/01 18.10.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №06/11/02 06.11.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №30/11/01 30.11.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №06/12/02 06.12.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №10/12/02 10.12.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №18/12/02 18.12.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №21/12/01 21.12.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №21/12/02 21.12.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №21/12/03 21.12.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №22/12/01 22.12.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №25/12/05 25.12.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №26/12/02 26.12.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
ხვედელიძის, სოლომონ წიკლაურისა და
არჩილ ჩოხელის ოჯახის წევრებისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
ფუნქციური დატვირთვის გათვალისწინებით,
მასზე დაკისრებული უფლებამოსილებების
ჯეროვანი შესრულების ხელშეწყობისათვის
2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ფედერაციის
სამხედრო აგრესიის შედეგად გმირულად
დაღუპული კაპრალის, რევაზ ალავედაშვილის
მამისათვის ერთჯერადი ფინანსური
დახმარების გაწევის მიზნით
ფიზიკური პირის ანა ბერიკაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის - საქართველოს
ახალგაზრდული პარლამენტის მიერ
დაგეგმილი ღონისძიების „ახალგაზრდული
პარლამენტის ზამთრის ფესტივალი 2012“
ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად
საერთაშორისო ურთიერთობის სფეროში
საკონსულტაციო მომსახურების შეძენისათვის
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
ფიზიკური პირის დიმიტრი ცინცაძისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
სამშვიდობო მისიის შესრულებებისას
ავღანეთში გმირულად დაღუპული სამხედრო
მოსამსახურის ვალერიან ხუჯაძის ოჯახის
ერთჯერადი ფინანსური დამხარების გაწევის
მიზნით.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და
შესაბამისი რეკომენდაციების
შემუშავებისათვის
ფიზიკური პირის ნინო დვალიშვილისათვის
საჩუქრად გადასაცემი ტელევიზორის
შესაძენად
სამოქალაქო სექტორისა და თავისუფალი
მედიის განვითარების ხელშესაწყობად
მედიასაშუალებებზე ან/და სხვა შესაბამის
ორგანიზაციებზე გრანტების კონკურსის წესით
გაცემის მიზნით - ა(ა)იპ -მშვიდობის,
დემოკრატიისა და განვიტარების კავკასიურ
ინსტიტუტს - 800 ათასი და ა(ა)იპ - ზაზა
დარასელის სახ. ჟურნალისტიკის
განვითარებისა და ხელშეწყობის
საქველმოქმედო ფონდის „სიცოცხლე
მშვენიერიასთვის“ - 200 ათასი ლარი
შეწყალების საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის შრომის ანაზღაურებისათვის

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

655,000.0

636,925.0

18,075.0

15,000.0

15,000.0

0.0

7,595.1

7,595.1

0.0

150,644.0

150,644.0

0.0

121,500.0

119,997.4

1,502.6

435,212.4

434,597.4

615.0

30,000.0

30,000.0

0.0

20,000.0

20,000.0

0.0

435,133.5

434,525.4

608.1

400.0

369.0

31.0

1,000,000.0

1,000,000.0

0.0

2,500.0

2,500.0

0.0
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საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №26/12/04 26.12.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №26/12/06 26.12.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №26/12/07 26.12.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N27/12/01 27.12.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება №28/12/03 28.12.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სპორტის
ზამთრის სახეობათა განვითარების
ხელშესაწყობად, ა(ა)იპ-ს - აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტის
ზამთრის სახეობათა ფედერაციის სპორტული
ინვენტარით უზრუნველყოფისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინასების მიზნით.
ფიზიკური პირებისათვის ერთჯერადი
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით
ფიზიკური პირებისათვის ერთჯერადი
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით
ფიზიკური პირებისათვის ერთჯერადი
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით

საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში
საკონსულტაციო მომსახურების შეძენისათვის
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების
საქართველოს პრეზიდენტის
უზრუნველყოფის კომისიის
განკარგულება N20/12/07 20.12.11.
ფუნქციონირებისათვის
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების
საქართველოს პრეზიდენტის
უზრუნველყოფის კომისიის
განკარგულება N30/01/01 30.01.12.
ფუნქციონირებისათვის
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა
და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში
ქალაქ ლაზიკაში დაგეგმილი ღონისძიების
უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს პრეზიდენტის
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
განკარგულება N31/07/05 31.07.12.
ეკლესიის მშენებლობის დასამთავრებლად
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
გურიის რეგიონში საგზაო, წყალმომარაგებისა
საქართველოს პრეზიდენტის
და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
განკარგულება N18/06/03 18.06.12.
პროექტების განსახორციელებლად
საქართველოს პრეზიდენტის
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
განკარგულება N13/07/08 13.07.12.
პროექტების განსახორციელებლად
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სახელმწიფოს 100 %-იანი წილობრივი
საქართველოს პრეზიდენტის
მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების
განკარგულება N09/03/02 09.03.12.
სტიმულირებისა და შეუფერხებელი
მუშაობისათვის
BRAND NEW GEORGIA-ს შესახებ
საქართველოს მოსახლეობისა და
საქართველოში ჩამოსული ინვესტორების
საქართველოს პრეზიდენტის
ინფორმირების მიზნით შესაბამისი
განკარგულება N06/06/03 06.06.12.
ინფორმაციის ამსახველი სარეკლამო
ზედაპირების (შენობების შესაფუთი
პლაკატების) დამზადებისა და საქართველოს
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N27/07/02 27.07.12.

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

67,819.0

67,819.0

0.0

7,600.0

7,600.0

0.0

23,253.0

23,253.0

0.0

25,700.0

25,700.0

0.0

573,997.5

572,676.0

1,321.5

227,000.0

224,115.8

2,884.2

27,000.0

26,507.1

492.9

200,000.0

197,608.7

2,391.3

705,000.0

312,870.0

392,130.0

600,000.0

207,870.0

392,130.0

105,000.0

105,000.0

0.0

1,700,000.0

1,646,793.1

53,206.9

500,000.0

499,977.6

22.4

1,200,000.0

1,146,815.5

53,184.5

1,884,450.0

1,883,842.0

608.0

700,000.0

700,000.0

0.0

102,450.0

102,417.0

33.0
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თანხის გამოყოფის მიზანი

მასშტაბით განთავსებისათვის
საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირების
მიზნით სახელმწიფოს მიერ სტრატეგიული
საქართველოს პრეზიდენტის
ობიექტების მშენებლობისა და ინვესტირების
განკარგულება N25/07/03 25.07.12.
ამსახველი საილუსტრაციო მასალის შემცველი
სარეკლამო ბანერების დამზადებისა და
საქართველოს მასშტაბით განთავსებისათვის
სახელმწიფოს 100%-იანი წილობრივი
საქართველოს პრეზიდენტის
მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების
განკარგულება N26/07/01 26.07.12.
სტიმულირებისა და შეუფერხებელი
მუშაობისათვის
სახელმწიფოს 100%-იანი წილობრივი
საქართველოს პრეზიდენტის
მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების
განკარგულება N24/08/08 24.08.12.
სტიმულირებისა და შეუფერხებელი
მუშაობისათვის
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ადგილობრივი თვითმმართველობის
ტერიტორიულ ორგანოთა ადმინისტრაციულ
შენობებში დამატებით იუსტიციის სახლის
საქართველოს პრეზიდენტის
დარბაზის, მაჟორიტარისა და რწმუნებულის
განკარგულება N07/06/03 07.06.12.
ოთახების, საკონფერენციო დარბაზის,
არქივისა და სანიტარული წერტილების
მოწყობის სამუშაოებისათვის
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N03/01/09 03.01.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N30/03/01 30.03.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N17/05/03 17.05.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N04/07/05 04.07.12.

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
საქართვველოს საელჩოს შტატგარეშე
მოსამსახურის შრომითი ანაზღაურებისათვის
2012 წლის პირველი აპრილიდან 8 აპრილის
ჩათვლით გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციაში აფრიკის ქვეყნებსა და
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის
საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტის მაღალ
დონეზე ორგანიზებისათვის
საქართველოსა და აშშ-ს შორის
დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების
მე-20 წლისთავის და საქართველოს
დამოუკიდებლლობის დღის აღნიშვნასთან
დაკავშირებით ქალაქ ვაშინგტონსა და ქალაქ
ლოს-ანჯელესში დაგეგმილი ღონისძიებების
უზრუნველსაყოფად
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში
აკრედიტებული სხვადასხვა ქვეყნის
წარმომადგენლების, საქართველოს მუდმივი
წარმომადგენლის, ასევე გაეროს სამდივნოს
წაემომადგენლის 2012 წლის 7 ივლისიდან 15
ივლისის ჩათვლით საქართველოში დაგეგმილ
ვიზიტში მონაწილეობის მიღებისა და
აღნიშნული ვიზიტის მაღალ დონეზე
ორგანიზებისათვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N20/06/03 20.06.12.

სსიპ - კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და
ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ოფისის
რემონტისათვის

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

82,000.0

81,425.0

575.0

500,000.0

500,000.0

0.0

500,000.0

500,000.0

0.0

400,000.0

167,058.1

232,941.9

400,000.0

167,058.1

232,941.9

710,704.0

18,036.4

47,740.4

47,686.5

53.9

148,605.0

148,604.3

0.7

406,900.0

388,918.3

17,981.7

125,495.0

125,494.9

0.1

350,000.0

350,000.0

0.0

150,000.0

150,000.0

0.0

728,740.4
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საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N05/12/03 05.12.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
ვლადიმერ კომაროვის თბილისის ფიზიკამათემატიკის საჯარო სკოლაში ფიზიკის
ულტრათანამედროვე ლაბორეტორიების
შეძენისა და დამომტაჟების, ელექტრონული
ბიბლიოთეკის შესაბამისი ელექტრონული
წიგნების ფონდის გამართვისა და სხვა
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისათვის

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N02/02/04 02.02.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N20/06/02 20.06.12.

საქველმოქმედო ფონდის „ხელოვანები
თანადგომისათვის“ ფუნქციონირებისათვის
გაზეთების „გურჯისტანი“-სა და „ვრასტანი“-ს
დაფინანსების მიზნით
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

200,000.0

200,000.0

0.0

1,126,010.0

1,100,250.0

25,760.0

300,000.0

300,000.0

0.0

90,000.0

90,000.0

0.0

369,225.0

343,465.0

25,760.0

230,565.0

230,565.0

0.0

136,220.0

136,220.0

0.0

597,500.0

592,032.0

5,468.0

412,500.0

412,500.0

0.0

185,000.0

179,532.0

5,468.0

3,953,500.0

3,770,959.5

182,540.5

პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N15/08/02 15.08.12.

ილია II-ის აღსაყდრებიდან 35 წლისათავის
აღნიშვნასთან დაკავშირებით დაგეგმილი
ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით.
სრულიად საქართველოს კათალიკოსპატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N17/10/07 17.10.12.

ილია მეორის აღსაყრდებიდან 35 წლისთავისა
და დაბადებიდან 80 წლის აღნიშვნასთან
დაკავშირებით დაგეგმილი საერთაშორისო
კონფერენციის „შემობრუნება
სულიერებისაკენ“ უზრუნველსაყოფად
სრულიად საქართველოს კათალიკოსპატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის
ილია მეორის აღსაყდრებიდან 35 წლისთავისა

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N24/10/13 24.10.12.

და დაბადებიდან 80 წლის აღნიშვნასთან
დაკავშირებით დაგეგმილი ათონის ივერთა
მონასტერში შექნმილი ქართულ-ბერძნული
ხელნაწერის ფაქსიმილური ვარიანტისა და
ალბომის გამოცემისათვის

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო
საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები
საქართველოს პრეზიდენტის
გუნდის წევრების, მწვრთნელებისა და სხვა
განკარგულება N28/03/09 28.03.12.
პერსონალის (მენეჯერები, მასაჟისტი) ფულადი
პრიზებით დაჯილდოების მიზნით
2012 წლის 10-17 მაისს დაგეგმილი
საქართველოს პრეზიდენტის
ველოტურის მაღალ დონეზე ორგანიზებისა და
განკარგულებაN08/05/02 08.05.12.
ჩატარებისათვის
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს პრეზიდენტის
საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის
განკარგულება N20/03/10 20.03.12.
სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად
საიდუმლო
საქართველოს პრეზიდენტის

50,000.0

47,703.9

2,296.1

600,000.0

600,000.0

0.0
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თანხის გამოყოფის მიზანი

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

1,200,000.0

1,165,252.0

34,748.0

1,000,000.0

876,800.4

123,199.6

900,000.0

877,868.7

22,131.3

13,500.0

13,334.5

165.5

190,000.0

190,000.0

0.0

31,010,000.0

30,962,872.8

47,127.2

800,000.0

800,000.0

0.0

450,000.0

450,000.0

0.0

60,000.0

60,000.0

0.0

650,000.0

650,000.0

0.0

500,000.0

500,000.0

0.0

1,600,000.0

1,600,000.0

0.0

განკარგულება N014-ს 27.09.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N05/10/014 05.10.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N016-ს 17.10.12.

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახურის შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის
საიდუმლო
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახურის სახელმწიფო

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება #19/10/02 19.10.12.

კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის
სააგენტოს მიმდინარე საჭიროებისა და მასზე
გადაცემული ქონების ექსპლუატაციისათვის
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N10/12/02 10.12.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N017-ს 26.12.12.

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად
საიდუმლო

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N04/04/02 04.04.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N21/05/01 21.05.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N27/06/02 27.06.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N02/07/01 02.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N03/07/05 03.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N12/07/02 12.07.12.

ქალაქ რუსთავის კულტურისა და დასვენების
პარკის საწყისი სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისათვის
2012 წლის 26 მაისს ქალაქ ქუთაისში
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი
მიძღვნილი ღონისძიების უზრუნველსაყოფად
თბილისის მთავარანგელოზ მიქაელის
სახელობის ეკლესიის გარე ფასადის
მოპირკეთებისა და ეზოს მოწესრიგებისათვის
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით (გორის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 410.0 ათასი
ლარი, კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 80.0 ათასი ლარი, ქარელის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა -80.0 ათასი ლარი, ხაშურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 80.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით (ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 250.0 ათასი
ლარი, ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 250.0 ათასი ლარი)
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით (გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 108.0 ათასი
ლარი., მარნეულის მუნიციპალიტეტის
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საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N13/07/03 13.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N13/07/04 13.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N13/07/05 13.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N13/07/06 13.07.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
გამგეობა - 150.0 ათასი ლარი, დმანისის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 100.0 ათასი
ლარი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 142.0 ათასი ლარი, წალკის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 100.0 ათასი
ლარი, ქალაქ რუსთავის მერია - 1.0 მლნ ლარი)
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით (დუშეთის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 400.0 ათასი
ლარი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 300.0 ათასი ლარი, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი, თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
- 200.0 ათასი ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (გორის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 300.0, ათასი
ლარი, ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 400.0, ათასი ლარი, კასპის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 300.0 ათასი ლარი, ხაშურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 600.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ადიგენის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 100.0 ათასი
ლარი, ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 100.0 ათასი ლარი, ახალციხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 500.0 ათასი
ლარი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 200.0 ათასი ლარი, ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 100.0 ათასი ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ქ.ქუთაისის
მერია - 600.0 ათასი ლარი, სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 360.0 ათასი
ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 190.0 ათასი ლარი, წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 210.0 ათასი
ლარი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
- 790.0 ათასი ლარი, ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 180.0 ათასი
ლარი, ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 90.0 ათასი ლარი, ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 150.0 ათასი
ლარი, ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 150.0 ათასი ლარი, საჩხერის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 70.0 ათასი
ლარი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
- 160.0 ათასი ლარი, თერჯოლის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 150.0 ათასი

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

1,100,000.0

1,100,000.0

0.0

1,600,000.0

1,600,000.0

0.0

1,200,000.0

1,200,000.0

0.0

3,100,000.0

3,099,579.2

420.8
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საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N13/07/07 13.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N13/07/09 13.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/03 26.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/04 26.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/05 26.07.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით (ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 570.0 ათასი
ლარი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 300.0 ათასი ლარი, სენაკის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 300.0 ათასი
ლარი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 200.0 ათასი ლარი, წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი, აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 180.0 ათასი ლარი, ხობის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 200.0 ათასი ლარი, მესტიის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 150.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით (ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 280.0 ათასი
ლარი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 280.0 ათასი ლარი, ონის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 220.0 ათასი ლარი, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 220.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 300.0 ათასი
ლარი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 500.0 ათასი ლარი, ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
(ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 100.0
ათასი ლარი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 200.0 ათასი ლარი,
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 100.0 ათასი ლარი, თელავის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 100.0 ათასი ლარი, საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 100.0 ათასი
ლარი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 100.0 ათასი ლარი, ყვარლის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 100.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (დუშეთის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 500.0 ათასი
ლარი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 400.0 ათასი ლარი, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

2,100,000.0

2,078,981.8

21,018.2

1,000,000.0

1,000,000.0

0.0

1,000,000.0

1,000,000.0

0.0

1,000,000.0

999,466.5

533.5

1,100,000.0

1,100,000.0

0.0
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საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/06 26.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/07 26.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/08 26.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/09 26.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/10 26.07.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ადიგენის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 50.0 ათასი
ლარი, ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 50.0 ათასი ლარი, ახალციხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 250.0 ათასი
ლარი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 80.0 ათასი ლარი, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 70.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული, სოციალური და
სპორტული პროექტების
განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით (ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 280.0 ათასი
ლარი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 280.0 ათასი ლარი, ონის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 220.0 ათასი ლარი, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 220.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ქ. ქუთაისის
მერია - 320.0 ათასი ლარი, სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 500.0 ათასი
ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 400.0 ათასი ლარი, წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 500.0 ათასი
ლარი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
- 200.0 ათასი ლარი, ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი, ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 200.0 ათასი ლარი, ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი, ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 200.0 ათასი ლარი, საჩხერის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 30.0 ათასი
ლარი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
- 230.0 ათასი ლარი, თერჯოლის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 220.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ქ. რუსთავის
მერია - 1 200.0 ათასი ლარი, მარნეულის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 300.0 ათასი ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (აჭარის ა.რ. –
200.0 ათასი ლარი, ქ. ბათუმის მერია - 300.0
ათასი ლარი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 200.0 ათასი ლარი, ხელვაჩაურის

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

500,000.0

500,000.0

0.0

1,000,000.0

1,000,000.0

0.0

3,200,000.0

3,193,004.7

6,995.3

1,700,000.0

1,700,000.0

0.0

1,000,000.0

985,600.0

14,400.0
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დოკუმენტის თარიღი და ნომერი

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/11 26.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N26/07/12 26.07.12.

საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N21/08/02 21.08.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N24/08/04 24.08.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N17/09/03 17.09.12.
საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება N06/12/03 06.12.12.

მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 150.0 ათასი
ლარი, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 50.0 ათასი ლარი, შუახევის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 50.0 ათასი ლარი, ხულოს
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 50.0 ათასი
ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 570.0 ათასი
ლარი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 300.0 ათასი ლარი, სენაკის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 300.0 ათასი
ლარი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 200.0 ათასი ლარი, წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 200.0 ათასი
ლარი, აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 180.0 ათასი ლარი, ხობის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 200.0 ათასი ლარი, მესტიის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 150.0 ათასი
ლარი, ქ. ფოთის მერია - 400.0 ათასი ლარი)
ინფრასტრუქტურული და სოციალური
პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით (გორის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 350.0 ათასი
ლარი, ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 650.0 ათასი ლარი, კასპის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა - 350.0 ათასი ლარი, ხაშურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 650.0 ათასი
ლარი)
ქალაქ ცაგერში წმიდა მაქსიმე აღმსარებლის
სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის
გასაგრძელებლად
ქალაქ სამტრედიაში წმიდა დავით
აღმაშენებლის სახელობის საკათედრო ტაძრის
მშენებლობის გასაგრძელებლად
ქალაქ ფოთის საკათედრო ტაძრის
რეაბილიტაციისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
ქალაქ ფოთის საკათედრო ტაძრის
რეაბილიტაციისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
სულ

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

2,500,000.0

2,496,240.6

3,759.4

2,000,000.0

2,000,000.0

0.0

150,000.0

150,000.0

0.0

50,000.0

50,000.0

0.0

400,000.0

400,000.0

0.0

550,000.0

550,000.0

0.0

49,799,776.9

48,780,702.3

1,019,074.6
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საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2012 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 387 483.9 ათასი ლარი, ხოლო
გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 378 950.2 ათასი ლარი.
ლარებში

დოკუმენტის თარიღი და
ნომერი

თანხის გამოყოფის მიზანი

საქართველოს მთავრობის კანცელარია
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N09-ს,
საიდუმლო
14.02.12.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში
ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ზოლის
საქართველოს მთავრობის
გაშენების მიზნით (მათ სორის, ანაკლიაგანკარგულება N575, 05.04.12. განმუხურის წყალმომარაგება-წყალარინებისა
და განათების სისტემების მშენებლობისათვის)
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
გურიის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის
ფარგლებში, კერძოდ: ბახმაროს, ოზურგეთის
ურეკისა და ლანჩხუთის ქუჩების, მოედნების,
საქართველოს მთავრობის
სკვერებისა და პარკების, ასევე ახალი
განკარგულება N117, 24.01.12. შენობების მშენებლობისა და ძველი შენობების
რეკონსტრუქციის, სანაპირო ზოლში
ბულვარის მოწყობის საპროექტო
მომსახურების შესყიდვისათვის
ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარების მიზნით ავტომატური
საქართველოს მთავრობის
მეტეოროლოგიური სადგურების განბაჟების,
განკარგულება N432, 07.03.12.
სამონტაჟო სამუშაოებისა და მათთან
დაკავშირებული სხვა ხარჯებისათვის
საქართველოს მთავრობის
გურიის რეაბილიტაციის ფარგლებში,
განკარგულება N1090,
ბახმაროში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
08.06.12.
პროექტების განხორციელების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა
და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარების მიზნით ავტომატური
საქართველოს მთავრობის
მეტეოროლოგიური სადგურების განბაჟების,
განკარგულება N432, 07.03.12.
სამონტაჟო სამუშაოებისა და მათთან
დაკავშირებული სხვა ხარჯებისათვის
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
ტურისტული ინფრასტრუქტურის
საქართველოს მთავრობის
განვითარების მიზნით ავტომატური
განკარგულება N432, 07.03.12. მეტეოროლოგიური სადგურების განბაჟების,
სამონტაჟო სამუშაოებისა და მათთან

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

16,105,143.0

16,104,402.7

740.3

16,105,143.0

16,104,402.7

740.3

1,600,000.0

160,689.4

1,439,310.6

1,600,000.0

160,689.4

1,439,310.6

3,227,000.0

3,226,998.1

1.9

200,000.0

200,000.0

0.0

27,000.0

26,998.1

1.9

3,000,000.0

3,000,000.0

0.0

16,500.0

12,103.6

4,396.4

16,500.0

12,103.6

4,396.4

11,500.0

10,884.9

615.1

11,500.0

10,884.9

615.1
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დაკავშირებული სხვა ხარჯებისათვის

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსა და კომპანია
„Pomagalski“-ს შორის „გუდაურის
საქართველოს მთავრობის
სარეკრიაციო ტერიტორიაზე საბაგირო გზისა
განკარგულება N128, 26.01.12. და მასთან დაკავშირებული სამონტაჟო
სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე“
ხელშეკრულების პირობების
შესრულებისათვის
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ
განმუხურში წყლის პარკის მოწყობის მიზნით
მოწყობილობის დაპროექტების, წარმოების,
მიწოდებისა და სამონტაჟო სამუშაოებთან
დაკავშირებით საქართველოს ეკონომიკისა და
საქართველოს მთავრობის
მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და
განკარგულება N302, 21.02.12. კომპანია „Whitewater West Industries“ - ს
შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული თანხის ნაწილის
ანაზღაურებისა და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადებისათვის
საქართველოს მთავრობის
„Batumi Tawer“-ის მშენებლობის პროექტის
განკარგულება N660, 12.04.12. ნაწილობრივ დაფინანსებისათვის
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, განმუხურში
საქართველოს მთავრობის
მშენებარე აკვაპარკის გარე
განკარგულება N1228,
ელექტრომომარაგების უზრუნველსაყოფად
25.06.12.
საჭირო ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით
შექმნილი საწარმოების შეუფერხებელი
საქართველოს მთავრობის
ფუნქციონირებისათვის (შპს „ანაკლიის“
განკარგულება N1355,
კაპიტალის გაზრდის მიზნით - 150.0 ათასი
13.07.12.
ლარი, შპს „სერვისი-8“-ის კაპიტალის
გაზრდის მიზნით - 100.0 ათასი ლარი)
ანაკლიის ზღვის სანაპიროსათვის განათების
სისტემის, გამწმენდი და დასუფთავების
საქართველოს მთავრობის
მანქანების შეძენის, აგრეთვე საზაფხულო
განკარგულება N1365,
სეზონის განმავლობაში ასი სტუდენტის
13.07.12.
დასაქმების მიზნით, სახელმწიფოს
წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს
„ანაკლიის“ კაპიტალის გაზრდის მიზნით
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
ქ. ფოთსა და ქ. წყალტუბოში იძულებით
საქართველოს მთავრობის
გადადგილებულ პირთათვის მშენებარე
განკარგულება N221, 08.02.12. შენობების შიდა გაზმომარაგების პროექტის
თანადაფინანსებისათვის
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
საქართველოს მთავრობის
განხორციელების და მასთან დაკავშირებული
განკარგულება N499, 23.03.12.
სამუშაოების, ასევე საპროექტო და საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვის დაფინანსება
მაისში მომხდარი სტიქიური მოვლენების
საქართველოს მთავრობის
(წყალდიდობა) შედეგად დაზიანებული
განკარგულება N930, 14.05.12.
ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის
საქართველოს მთავრობის

დედოფლისწყაროს და თელავის

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

47,363,568.9

47,362,961.4

607.5

724,596.7

724,241.0

355.7

4,467,780.2

4,467,528.4

251.8

40,000,000.0

40,000,000.0

0,0

921,192.0

921,192.0

0,0

250,000.0

250,000.0

0,0

1,000,000.0

1,000,000.0

0,0

50,344,911.0

46,947,910.1

3,397,000.9

293,021.0

293,018.2

2.8

10,490,000.0

10,490,000.0

0.0

1,250,000.0

1,216,481.0

33,519.0

3,100,000.0

2,955,582.2

144,417.8
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ნომერი
განკარგულება
N972, 24.05.12.

მუნიციპალიტეტებში სასმელი წყლის
სისტემების რეაბილიტაციის და
ჭაბურღილების მოწყობისათვის,
დედოფლისწყაროს და სიღნაღის
მუნიციპალიტეტებში
შიდასახელმწიფოებრივი გზების
რეაბილიტაციის და ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში მდ.ზნაკურაზე ხიდის
მშენებლობის დაფინანსება
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მდებარე
ხანჩალის ტბაზე არსებული ნაპირდამცავი
დამბის გამაგრების სამუშაოებისთვის
„რეგიონული განვითარების პროექტის“
(იმერეთი) ფარგლებში,წყალტუბოს
რეაბილიტაციისათვის საჭირო
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების დაფინანსება
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდმის მიერ, აზიის
განვითარების ბანკის დაფინანსებული
საქართველოს მდგრადი ურბანული
ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის
ფარგლებში საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო
გზის თბილისი-რუსთავი მონაკვეთის
მოდერნიზაციის პროექტით
გათვალისწინებული სამუშაოების დაწყებამდე
გზის განთავსების ზოლში მოყოლილი მიწის
ნაკვეთების გამოსყიდვისათვის
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ლაითურში პატიმრობისა და თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობასთან
დაკავშირებით, წყალმომარაგების
სამუშაოების განხორციელების მიზნით შპს
„საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიისათვის“
(კაპიტალის გაზრდისათვის) გადასაცემად
ხულოს მუნიციპალიტეტში, გოდერძის
უღელტეხილთან მიმდინარე ახალი
საკურორტო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობასთან დაკავშირებით ბათუმიახალციხის საავტომობილო გზის კმ 105-106
მონაკვეთზე სარეკონსტრუქციო პირველი
რიგის სამუშაოების განხორციელების და
მასთან დაკავშირებული საპროექტო და
საზედამხედველო მომსახურებების შესყიდვა
ქალაქ წყალტუბოს სანიაღვრე სისტემის
საპროექტო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით
შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიისათვის“
გადასაცემად
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის
განვითარების მიზნით, მსოფლიო ბანკის და
აზიის განვითარების ბანკის მიერ
გამოყოფილი კრედიტების ფარგლებში
ზოგიერთიი პროექტის
თანადაფინანსებისათვუს

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1058,
05.06.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1114,
12.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1205,
19.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1251,
25.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1305,
06.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1350,
13.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1354,
13.07.12.

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

300,000.0

265,451.6

34,548.4

3,751,000.0

3,751,000.0

0.0

15,500,000.0

14,976,582.2

523,417.8

250,000.0

250,000.0

0.0

2,750,000.0

1,105,603.8

1,644,396.2

50,000.0

50,000.0

0.0

1,145,890.0

845,179.9

300,710.1
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საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1369,
13.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1453,
27.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1462,
27.07.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1596,
13.08.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთასტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
მლეთა-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო
გვირაბისა და მისასვლელი გზების
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკურეკონომიკური დასაბუთებისა და
გარემოსდაცვითი შეფასების მოსამზადებლად
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით, შპს „სახელმწიფო
სამშენებლო კომპანიისათვის“ გადასაცემად,
„რეგიონული განვითარების პროექტის
(იმერეთი)“ ფარგლებში, წყალტუბოს
რეაბილიტაციისათვის საჭირო
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განსახორციელებლად და საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს
საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთასტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
გუდაური -კობის ცალკეული დაზიანებული
მონაკვეთების რეაბილიტაციისათვის
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
წყალტუბო-ხონის საავტომობილო გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელების მიზნით
ჯვარი (ჯვარზენი)-ჩქვარელი-საჩინოს
საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული
საპროექტო საზედამხედველო მომსახურების
შესყიდვა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს 300 სოფელში კომპიუტერული
ცენტრების შექმნის, მათი თანამედროვე
კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვისა და
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტრო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ლაითურში პატიმრობისა და თავისუფლების
საქართველოს მთავრობის
აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობასთან
განკარგულება N1251,
დაკავშირებით საპროექტო სამუშაოებისა და
25.06.12.
მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1080,
08.06.12.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N08-ს,
13.02.12.

საიდუმლო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1049,
30.05.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1417,
20.07.12.

ქ. თბილისის N20 საჯარო სკოლის შენობის
სარემონტო სამუშაოების დაფინანსების
მიზნით
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
აღჭურვისა და სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოებთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

950,000.0

950,000.0

0.0

7,015,000.0

7,009,417.0

5,583.0

1,500,000.0

1,199,914.3

300,085.7

2,000,000.0

1,589,679.9

410,320.1

800,000.0

800,000.0

0.0

800,000.0

800,000.0

0.0

4,750,000.0

2,750,000.0

2,000,000.0

4,750,000.0

2,750,000.0

2,000,000.0

4,834,010.0

4,834,010.0

0.0

4,834,010.0

4,834,010.0

0.0

4,286,209.0

3,851,729.4

434,479.6

500,000.0

472,680.0

27,320.0

340,001.0

338,326.6

1,674.4
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საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1453,
27.07.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
რეაბილიტაციისათვის

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N797, 30.04.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N799, 30.04.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1188,
18.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1322,
10.07.12.

ა(ა)იპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის
სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო
აკადემიის შენობის რეაბილიტაცის (გამაგრებაგაძლიერებითი სამუშაოები) დაფინანსება
ბაგრატის ტაძრის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებთან დაკავშირებული ხარჯების
დასაფინანსებლად
2012 წელს სტიქიური მოვლენების შედეგად
ქ.თბილისის სურბნიშანის ტაძრის
სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან
დაკავშირებული ხარჯები
სსიპ - საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში
გაერთიანებული მესტიის მუზეუმის
საექსპოზიციო სივრცის მომზადებასთან,
აღჭურვასა და მუდმივმოქმედი გამოფენის
მოწყობასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1214,
25.06.12.

ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ურბნისის სატუმბი სადგურის აღდგენარეაბილიტაციის უზრუნველსაყოფად, შპს
„საქართველოს გაერთიანებული
სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“
კაპიტალის გასაზრდელად

საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N144, 31.01.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N766, 24.04.12.

პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლში
დეკორატიული განათებისა და აკუსტიკური
სისტემის მოწყობისათვის
ხონის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელ
ქვედა გორდში, დადიანების ყოფილი
სასახლის მშენებლობა-რეაბილიტაციასთან
დაკავშირებული პროექტის შესყიდვის
მიზნით

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N43, 18.01.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1186,
18.06.12.

ქ. გორის ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე
ტერიტორიაზე საერთაშორისო სტანდარტის
შესაბამისი ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო
მოედნის მოწყობისა და აღჭურვისათვის
საჭირო სახელმწიფო შესყიდვების
განხორციელების მიზნით
ფეხბურთის ფედერაციას რეგიონებში სამი
საფეხბურთო მოედნის ბუნებრივი საფარის
შესაცვლელად და ქ. მცხეთაში მიწის ნაკვეთის
შესაძენად

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N6, 04.01.12.

ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა
ხსოვნის მემორიალის ანაკლიაში
დადგმისათვის

საქართველოს მთავრობის

ქ. ახალციხის ისტორიული ნაწილის (რაბათის

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

3,040,722.8

405,485.2

5,731,628.0

5,731,607.1

20.9

998,485.0

998,465.0

20.0

2,839,016.0

2,839,015.8

0.2

294,127.0

294,126.4

0.6

1,600,000.0

1,599,999.9

0.1

140,000.0

140,000.0

0.0

140,000.0

140,000.0

0,0

487,000.0

459,757.0

27,243.0

337,000.0

309,757.0

27,243.0

150,000.0

150,000.0

0.0

3,286,000.0

3,285,999.0

1.0

587,000.0

587,000.0

0.0

2,699,000.0

2,698,999.0

1.0

244,500,406.3

243,271,144.5

1,229,261.8

190,000.0

190,000.0

0.0

23,000,000.0

23,000,000.0

0.0

3,446,208.0

გადახრა
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ნომერი
განკარგულება
N15, 04.01.12.

უბანი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და
მასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების
დაფინანსებისათვის
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელებისათვის
ქ. ქუთაისის ცენტრალური მოედნის
მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული
შენობების რეაბილიტაციისათვის
სამეგრელოს რეგიონში შავი ზღვის
სანაპიროზე გზის ნაწილის ტოპოგრაფიული
რუკის შედგენის, ტერიტორიის გაკაფვაგაწმენდითი სამუშაოებისა და მათთან
დაკავშირებული ხარჯებისათვის
შპს „Anaklia-Ganmukhuri Resorts”
ფუნქციონირებისათვის
ქ. გორში, წერეთლის ქუჩაზე მდებარე
საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების გაგრძელებისათვის
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ
განმუხურისათვის შესყიდული წყლის პარკის
მოწყობილობების აღმართვისათვის საჭირო
სამშენებლო სამუშაოებისა და მათთან
დაკავშირებული საპროექტო,
საზედამხედველო და სხვა სახის
მომსახურებისათვის
ანაკლიის ტურისტულ ზონაში საავტომობილო
გზის სამშენებლო სამუშაოებიდან
გამომდინარე ნგრევის ზოლში არსებული
ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილი
შენობა-ნაგებობების, ნარგავებისა და მიწის
ნაკვეთების კომპენსირებისათვის
ანაკლია-განმუხურის ახალი სანაპირო
ბულვარის ტერიტორიაზე მშენებარე კაფერესტორნის საინჟინრო ნაწილის საპროექტოტექნიკური დოკუმენტაციის
მომზადებისათვის
ანაკლიაში მშენებარე ჩერქეზი ხალხის
გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის
მემორიალთან შადრევნისა და მიმდებარე
ტერიტორიის მოწყობისათვის
მერია-ლაითურის დამაკავშირებელ გზაზე,
მდინარე მერიაზე ახალი ხიდის
მშენებლობისათვის
კახეთის რეგიონში ტურისტული და სხვა
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებისა და ტურიზმის
პოპულარიზაციასათვის

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N55, 18.01.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N58, 18.01.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N163, 31.01.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N165, 31.01.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N213, 08.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N218, 08.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N227, 08.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N228, 08.02.12.

საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N279,
06.03.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N346, 29.02.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N369, 29.02.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N370, 29.02.12.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე
ახალი ბულვარის ცენტრალური პარკის,
საველოსიპედო ბილიკების მოწყობისა და
მასთან დაკავშირებული ხარჯებისათვის

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N371, 29.02.12.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაფიჩხოვის
თემის ხაწვის უბანში ხიდისა და ხიდთან
მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის მიზნით

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

6,600,000.0

6,490,696.2

109,303.8

2,300,000.0

2,300,000.0

0.0

85,000.0

85,000.0

0.0

370,000.0

370,000.0

0.0

7,900,000.0

7,900,000.0

0.0

21,800,000.0

21,800,000.0

0.0

711,000.0

711,000.0

0.0

34,400.0

34,400.0

0.0

75,000.0

75,000.0

0.0

533,000.0

533,000.0

0.0

3,049,377.0

3,049,377.0

0.0

12,500,000.0

12,500,000.0

0.0

294,950.0

294,950.0

0.0
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საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N408, 07.03.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N433, 07.03.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N436, 15.03.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N501, 23.03.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N539, 28.03.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N575, 05.04.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N589, 05.04.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N604, 05.04.12.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N654,
14.05.12.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N657,
15.05.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N671, 12.04.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N772, 24.04.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N677, 12.04.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N678, 12.04.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სპორტულგამაჯანსაღებელი კომპლექსის
რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები
ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის
საავტომობილო გზის 68-ე კმ-ზე მდინარე
ენგურის მარჯვანა ნაპირზე სოფელ გაღმა
ხაიშთან ახალი სახიდე გადასასვლელის
მოწყობის სამუშაოებისა და მათთან
დაკავშირებული საპროექტო და
საზედამხედველო მომსახურების
განხორციელებისათვის
ძველი თბილისის ტერიტორიაზე
ინფრასტრუქტურული პროექტების
დაფინანსების მიზნით
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით
ქუთაისში პარლამენტის შენობის მიმდებარე
ტერიტორიაზე არსებული სახლების
ფასადების მოწესრიგების სამუშაოსა და
მათთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების
შესყიდვის მიზნით
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ანაკლიის
ტურისტულ ზონაში მშენებარე კაფერესტორნის მშენებლობასთან დაკავსირებული
ხარჯების დასაფინანსებლად
მესტიის მუნიციპალიტეტში ახალი საბაგირო
გზის მშენებლობისათვის საჭირო
კონტეინერისა და ინსტრუმენტების
შესყიდვის მიზნით
თვითმმართველი ქალაქი ფოთის თეატრის
მშენებლობის მეორე ეტაპის სამუშაოების
დაფინანსების მიზნით
ქალაქ თერჯოლის ცენტრში არსებული
საფეხბურთო მოედნის პირველი ეტაპის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაფინანსების
მიზნით
ანაკლიის ბულვარის განათებისათვის
მოხმარებული ელექტროენერგიის
ღირებულების ანაზღაურების მიზნით
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტურისტული
პოტენციალის გაზრდისა და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით, მესტიის
ეთნოგრაფიული მუზეუმის რეკონსტრუქციის
და მასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე
ექსპონატების გამოფენისა და განათების
დიზაინის პროექტირების ხარჯების
დასაფინანსებლად
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების
რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული
ხარჯების დაფინანსება

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

3,532,977.0

13,823.0

550,000.0

550,000.0

0.0

8,000,000.0

8,000,000.0

0.0

1,605,030.0

1,603,311.4

1,718.6

2,500,000.0

2,500,000.0

0.0

4,814,376.0

4,814,376.0

0.0

86,092.0

86,092.0

0.0

2,000,000.0

2,000,000.0

0.0

70,000.0

70,000.0

0.0

50,000.0

50,000.0

0.0

700,000.0

698,518.0

1,482.0

18,677,000.0

18,659,035.3

17,964.7

7,150,000.0

7,150,000.0

0.0

700,000.0

700,000.0

0.0

3,546,800.0
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საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N859, 08.05.12.

საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება N892,
25.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N895, 14.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N930, 14.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N938, 21.05.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N939, 21.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N946, 24.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N972, 24.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N984, 24.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N994, 24.05.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1206,
19.06.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
მესტიის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის
განვითარების მიზნით, საცხოვრებელი
სახლების აღდგენა-რეაბილიტაციასთან
დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად
სტიქიის შედეგად დაზარალებული
მოსახლეობისათვის: ლენტეხის
მუნიციპალიტეტს საცხოვრებელი სახლის
სახურავების (ფენილის) შესაძენად - 64 ათასი
ლარი, ცაგერის მუნიციპალიტეტს
მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა)
შესაძენად - 25 ათასი ლარი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში 1991 და 2008
წლებში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად
დაზარალებულების მატერიალური დახმარება
2012 წლის მაისში მომხდარი სტიქიური
მოვლენების (წყალდიდობა) შედეგად
დაზიანებული ინფრასტრუქტურის
აღდგენასთან დაკავშირებული ხარჯების
დასაფინანსებლად
თვითმმართველი ქალაქი ფოთის თეატრის
მშენებლობის მეორე ეტაპის სამუშაოების
დაფინანსების მიზნით
თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სტიქიური
მოვლენების შედეგად დაზიანებული
ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან
დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად
მცხეთის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე სათხილამურო ტურიზმის
განვითარების მიზნით გოდერძის
უღელტეხილზე სამთო-სათხილამურო
კურორტის განვითარების და თანამედროვე
სტანდარტების სათხილამურო კომპლექსის
მშენებლობის პირველი ეტაპის სამუშაოებთან
დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსებისათვის
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კურორტ
ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ზოლის
გამწვანების მიზნით,პალმის ხეების შეძენის,
არსებული გამწვანების, ბულვარისა და
სანაპირო ზოლის მოვლა-შენახვასთან
დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად
გურიის რეგიონში 2012 წლის 18 ივნისს
მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად
დაზიანებული ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაციისათვის (ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტს - 100 ათასი ლარი,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს - 100 ათასი
ლარი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს - 50
ათასი ლარი)

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

7,000,000.0

7,000,000.0

0.0

89,000.0

89,000.0

0.0

2,000,000.0

2,000,000.0

0.0

3,750,000.0

3,676,200.0

73,800.0

3,800,000.0

3,800,000.0

0.0

300,000.0

300,000.0

0.0

818,800.0

818,800.0

0.0

45,961,911.0

45,897,668.0

64,243.0

12,918,600.0

12,918,600.0

0.0

340,000.0

340,000.0

0.0

250,000.0

249,982.0

18.0
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დოკუმენტის თარიღი და
ნომერი

თანხის გამოყოფის მიზანი

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1358,
13.07.12.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კურორტ
ანაკლიის ბულვარის მიმდებარე
ტერიტორიაზე მშენებარე საცხოვრებელი
კორპუსების ეზოებისა და ბაღების
კეთილმოწყობის მიზნით
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტურისტული
პოტენციალის გაზრდისა და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის შექმნის მიზნით (მესტიის
ცენტრში მდებარე შენობების, საცხოვრებელი
სახლების აღდგენა-რეაბილიტაციის
სამუშაოების ჩატარებისა და მათთან
დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად
- 2,000.0 ათასი ლარი, დაბა მესტიის ცენტრში
მდებარე შენობების ფასადებისა და სვანური
კოშკების რეაბილიტაციის ფარგლებში
შესასრულებელი სამუშაოებისათვის
ექსპერტიზის ჩატარების ხარჯების
დასაფინანსებლად - 480 ათასი ლარი)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს დაბა
სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის
ძეგლის რეაბილიტაციის, სოფლებში გარე
განათების მოწყობის, მუნიციპალიტეტის შიდა
გზების რეაბილიტაციის, დაბა
სტეფანწმინდაში ბაზრის მშენებლობისათვის
ქ. ახალციხის ისტორიული უბნის „რაბათი“-სა
და მასში განთავსებული ეროვნული
კატეგორიის მნიშვნელობის ძეგლის
„ახალციხის ციხის“ (რაბათის ციხის)
სარეაბილიტაციო სამუშაოების, ციხე
კომპლექსის ფუნქციონირების და მის
ტურისტულ ცენტრად ჩამოყალიბებასთან
დაკავშირებით მოსახლეობის ინფორმირებისა
და სხვა ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით
2012 წლის განმავლობაში შპს „MESTIA
RESORSTS“-ის ადმინისტრაციული ხარჯების,
წყალგაყვანილობის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისა და კურორტზე არსებული
საზაფხულო ბანაკის მოწყობის და
ფუნქციონირების დაფინანსების მიზნით, შპს
„MESTIA RESORSTS“-ის კაპიტალის
გასაზრდელად
ქალაქ თბილისის ისტორიული ნაწილის
აღდგენა-რეაბილიტაციის ფარგლებში
ორბელიანის ქუჩის N5, N4-6 და ათონელის
ქუჩის N23-ში მდებარე შენობების
მესაკუთრეებისგან უძრავი ქონების
გამოსყიდვის მიზნით
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ
ღორჯომში განვითარებული მეწყერული
პროცესების აღმოფხვრის მიზნით
ბათუმში ახალი სტადიონის სამშენებლო
სამუშაოების შეუფერხებლად წარმართვასათან
დაკაშირებული პირველი ეტაპის
მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1426,

თიანეთის მუნიციპალიტეტში
ინფრასტრუქტურული პროექტების

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1245,
25.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1254,
25.06.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1308,
06.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1310,
06.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1311,
06.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1323,
10.07.12.
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1327,
12.07.12.

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

50,000.0

50,000.0

0.0

2,480,000.0

2,480,000.0

0.0

520,000.0

520,000.0

0.0

5,500,000.0

5,500,000.0

0.0

270,000.0

270,000.0

0.0

4,905,370.3

4,905,370.3

0.0

350,000.0

349,952.0

48.0

1,000,000.0

513,139.3

486,860.7

600,000.0

600,000.0

0.0
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საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1447,
26.07.12.

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1453,
27.07.12.

თანხის გამოყოფის მიზანი
განხორციელების მიზნით
თიანეთის მუნიციპალიტეტში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით, მ.შ. სოფელ
ღულელებისა და სოფელ ცხვარაჭამიის
დამაკავშირებელი გზის მოასფალტებისათვის
- 1,400.0 ათასი ლარი
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების მიზნით ადგილობრივ
თვითმმართველ ერთეულებს: ხაშურის
მუნიციპალიტეტს - 2,000.0 ათასი ლარი,
ჭიათურის მუნიციპალიტეტს - 3,600.0 ათასი
ლარი, მესტიის მუნიციპალიტეტს - 3,000.0
ათასი ლარი, თვითმმართველ ქალაქ ფოთს 500.0 ათასი ლარი, აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკას - 1,000.0 ათასი ლარი,
სამტრედიის მუნიციპალიტეტს - 1,400.0 ათასი
ლარი,ბორჯომის მუნიციპალიტეტს - 605.0
ათასი ლარი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტს 500.0 ათასი ლარი, ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტს - 300.0 ათასი ლარი,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს - 100.0 ათასი
ლარი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
შესრულება

გადახრა

2,000,000.0

2,000,000.0

0.0

19,215,000.0

18,755,000.0

460,000.0

189,700.0

189,700.0

0.0

300,000.0

300,000.0

0.0

387,483,876,2

378,950,197,2

8,533,679,0

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35
ინდივიდუალური სახლის გარე
კომუნიკაციებთან მიერთების
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1982,
11.12.12.

(ელექტროენერგია, კანალიზაცია,
წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში
დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური
გზების მოასპალტების, სანიაღვრე და
საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის
მიზნით
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში საბავშვო

საქართველოს მთავრობის
განკარგულება N1999,
13.12.12.

ბაღების გადახურვისა და გათბობით
უზრუნველყოფის, აგრეთვე საცხოვრებელი
სახლების გადახურვასთან დაკავშირებული
ხარჯების დაფინანსების მიზნით

სულ
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წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული
სახსრები

2012 წელს წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად გამოყოფილი
იქნა 10 314.3 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 6 610.2 ათასი
ლარი. მათ შორის:
 საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის
განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის
დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 517.7 ათასი ლარი (ათვისება - 495.3 ათასი
ლარი);
 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 64.6 ათასი ლარი (ათვისება 100%), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - 383.1
ათასი ლარი (ათვისება - 91,9%);
 წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებიდან საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მიმართა 6 000.0
ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში
შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად;
ათვისება - 2 905.2), ხოლო სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელმა - 893.1 ათასი ლარი
(ათვისება 100%);
 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების
ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო
ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა
პერიოდში
წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვაზე
სასამართლო
გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში,
იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 1 939.4 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური
პირების სასარგებლოდ 1 604.0 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების
სასარგებლოდ – 335.4 ათასი ლარი;
ამასთან,
სასამართლოს
მიერ
საანგარიშო
პერიოდში
გამოტანილი
გადაწყვეტილებების საფუძველზე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გამოეყო
3 096.5 ათასი ლარი (ათვისება 100%).
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სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა:
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 227 847.7 ათასი ლარი, რაც
დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 99,4%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის
(პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 132 627.1 ათასი ლარი, ხოლო ვალების
დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 95 220.6 ათასი ლარი.
ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 95 220.6 ათასი ლარი კრედიტორების
მიხედვით ძირითადად შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები – 61 791.3 ათასი ლარი, ეს თანხა გადაირიცხა მსოფლიო ბანკის
საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის (IDA), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის
(EBRD), აზიის განვითარების ბანკის (ADB), სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის
(IFAD) და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი კრედიტების ძირითადი თანხის
დაფარვისათვის, კერძოდ:


მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 29 642.6 ათასი ლარი;



სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 877.5 ათასი ლარი;




აზიის განვითარების ბანკი (ADB) - 291.0 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) - 10 752.7 ათასი ლარი;



საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 20 227.5 ათასი ლარი.

ორმხრივი კრედიტორები – 33 429.4 ათასი ლარი, მათ შორის:


თურქეთი – 2 002.5 ათასი ლარი;



იაპონია – 5 532.6 ათასი ლარი;



რუსეთი – 8 879.9 ათასი ლარი;



გერმანია – 5 809.2 ათასი ლარი;



აზერბაიჯანი – 1 050.9 ათასი ლარი;



სომხეთი – 1 299.6 ათასი ლარი;



ირანი – 829.7 ათასი ლარი;



კუვეიტი – 1 826.0 ათასი ლარი;



ნიდერლანდები – 3 192.7 ათასი ლარი;



სხვა ორმხრივი კრედიტორები – 3 006.3 ათასი ლარი.

ვალების მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 132 627.1 ათასი ლარი კრედიტორების
მიხედვით შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები 40 515.6 ათასი ლარი, მათ შორის:
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მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) – 15 099.8 ათასი ლარი;



რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) – 3 678.8 ათასი ლარი;



სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) – 294.9 ათასი ლარი;



აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 5 688.0 ათასი ლარი;



საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 9 325.9 ათასი ლარი;



ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) – 2 842.3 ათასი ლარი;



ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 3 585.8 ათასი ლარი;

ორმხრივი კრედიტორები – 27 390.5 ათასი ლარი, მათ შორის:


რუსეთი – 7 402.2 ათასი ლარი;



იაპონია – 2 195.2 ათასი ლარი;



გერმანია – 9 885.4 ათასი ლარი;



საფრანგეთი – 1 553.4 ათასი ლარი;




თურქეთი – 1 380.2 ათასი ლარი;
კუვეიტი – 1 219.4 ათასი ლარი;



სხვა ორმხრივი კრედიტორები – 3 754.7 ათასი ლარი.

(ათასი ლარი)
კრედიტორები

კუვეიტი
იაპონია
გერმანია
აშშ
სომხეთი
აზერბაიჯანი
ირანი
ნიდერლენდები
რუსეთი
თურქეთი
უკრაინა
უზბეკეთი
საფრანგეთი

ვალების დაფარვა

1,826.0
5,532.6
5,809.2
2,661.9
1,299.6
1,050.9
829.7
3,192.7
8,879.9
2,002.5
27.4
30.0
287.0

ავსტრია
IDA

29,642.6

IBRD
IFAD
EBRD

სულ 2012

პროცენტი

877.5
10,752.7

1,219.4

3,045.3

2,195.2

7,727.8

9,885.4

15,694.5

1,248.2

3,910.1

800.8

2,100.4

666.6

1,717.5

519.1

1,348.8

291.2

3,483.9

7,402.2

16,282.1

1,380.2

3,382.7

14.8

42.2

16.2

46.2

1,553.4

1,840.5

197.9

197.9

15,099.8

44,742.4

3,678.8

3,678.8

294.9

1,172.4

3,585.8

14,338.5
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კრედიტორები

ვალების დაფარვა

EIB
ADB

291.0

IMF

20,227.5

ევრობონდები

სულ

სულ 2012

პროცენტი

95,220.6

2,842.3

2,842.3

5,688.0

5,979.1

9,325.9

29,553.4

64,721.1

64,721.1

132,627.1

227,847.7

სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
2012 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და
დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 150 706.9 ათასი ლარი. აქედან
სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 115 706.9 ათასი ლარი, სახელმწიფო
ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 35 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო
ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი
შეიცავს:
 სახელმწიფო ობლიგაციებზე პროცენტის გადახდას - 48 198.26 ათასი ლარის ოდენობით;
 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვას - 35 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით;
 გასულ წელს გამოშვებული სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების
დისკონტის თანხის დაფარვას - 20 733.15 ათასი ლარის ოდენობით;
 სახაზინო ობლიგაციების კუპონის თანხის დაფარვას - 46 775.5 ათასი ლარის ოდენობით.
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების სტრუქტურა
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის

ერთწლიანი
ყოვეწლიურად
განახლებადი
სახელმწიფო
ობლიგაცია
42.6%

სხვადასხვა ვადის
მქონე სახელმწიფო
ობლიგაციები ღია
ბაზრის
ოპერაციებისათვის
10.0%

სახაზინო
ვალდებულებები
7.7%

სახაზინო
ობლიგაციები
39.8%
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რაც შეეხება „ისტორიული ვალების” მომსახურებას, ქალაქ თბილისის მერია
ახორციელებს
თანხების
გამოყოფას
მუნიციპალურ
საწარმო
„თბილტრანსში”
ხელშეკრულებით მომუშავე მძღოლების მიმართ არსებული ვალის ანაზღაურების მიზნით.
2012 წელს ერთჯერადი საკომპენსაციო განაცემის სახით გაიცა 1 280.0 ათასი ლარი, რამაც
გამოიწვია სახელმწიფო საშინაო ვალის შემცირება.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება
2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
ავტონომიური
რესპუბლიკების
რესპუბლიკური
და
ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების
წლიური გეგმა განისაზღვრა 1 229 561.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის. გათანაბრებითი
ტრანსფერი - 721 459.0 ათასი ლარი, რაც სრულად გადაირიცხა, მიზნობრივი ტრანსფერი 12 171.4 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 12 031.1 ათასი ლარი, ხოლო სპეციალური
ტრანსფერი - 495 931.2 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც გადარიცხულია - 493 666.0 ათასი
ლარი.

ტერიტორიული ერთეულებისათვის
გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა

მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
1.0%

სპეციალური
ტრანსფერი
40.2%

გათანაბრებითი
ტრანსფერი
58.8%

საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურ
ტრანსფერმა შეადგინა 98 449.6 ათასი ლარი, მათ შორის: აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის გადარიცხულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა
შეადგინა 7 500.0 ათასი ლარი, თვითმმართველი ქ. თბილისის ბიუჯეტისათვის
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გადარიცხულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა შეადგინა 24 825.1 ათასი ლარი, თვითმმართველი
ქ. ბათუმის ბიუჯეტისათვის გადარიცხულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა შეადგინა 64 024.5
ათასი ლარი და სხვა ტერიორიული ერთეულებისათვის გადარიცხულმა სპეციალურმა
ტრანსფერმა შეადგინა 2 100.0 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 14 960.3 ათასი ლარი,
საიდანაც გადარიცხულია - 14 732.7 ათასი ლარი;
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 31 010.0 ათასი
ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 30 962.9 ათასი ლარი;
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 298 571.2 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 296 671.1
ათასი ლარი. მათ შორის: „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდისთვის გათვალისწინებული ასიგნებიდან გამოყოფილია 245 171.2 ათასი ლარი,
საიდანაც გადარიცხულია 243 271.1 ათასი ლარი, ხოლო „საქართველოს 2012 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის შესაბამისად,
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების
მიერ
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი პროეტების ფონდის შევსების მიზნით გადმორიცხული თანხებიდან
(53 400.0 ათასი ლარი), ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში გადარიცხულია 53 400.0
ათასი ლარი.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები
ათასი ლარი

დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

აუთვისებელი თანხა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

14,718.6

14,718.6

0.0

1,000.0

513.1

486.9

350.0

350.0

0.0

თვითმმართველი ქალაქი თბილისი

12,905.4

12,905.4

0.0

კახეთის მხარე

21,446.8

20,842.6

93.6

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

1,410.4

1,410.4

0.0

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

9,884.3

9,796.7

87.6

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

ხულოს მუნიციპალიტეტი
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დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

აუთვისებელი თანხა

833.0

833.0

0.0

თელავის მუნიციპალიტეტი

2,953.6

2,953.2

0.4

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

1,560.1

1,560.1

0.0

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

940.0

940.0

0.0

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

994.9

994.9

0.0

ყვარელის მუნიციპალიტეტი

2,359.9

2,354.3

5.6

48,519.6

48,447.0

72.6

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

24,949.9

24,949.9

0.0

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

6,607.0

6,607.0

0.0

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

1,700.0

1,700.0

0.0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

1,939.7

1,939.7

0.0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

1,380.0

1,378.8

1.2

ვანის მუნიციპალიტეტი

1,400.0

1,398.4

1.6

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2,800.0

2,800.0

0.0

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

1,620.0

1,620.0

0.0

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

3,413.0

3,343.2

69.8

700.0

700.0

0.0

1,060.0

1,060.0

0.0

ხონის მუნიციპალიტეტი

950.0

950.0

0.0

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე

81,210.9

80,505.2

705.7

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

13,525.0

13,125.0

400.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

34,319.8

34,319.8

0.0

აბაშის მუნიციპალიტეტი

1,790.0

1,789.8

0.2

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

2,025.0

2,025.0

0.0

მესტიის მუნიციპალიტეტი

21,056.1

21,056.1

0.0

სენაკის მუნიციპალიტეტი

4,270.0

3,983.7

286.3

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

2,050.0

2,045.0

5.0

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

1,185.0

1,178.6

6.4

990.0

982.3

7.7

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

იმერეთის მხარე

საჩხერის მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტი
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დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

აუთვისებელი თანხა

33,423.1

33,423.1

0.0

18,825.0

18,825.0

0.0

ერედვის მუნიციპალიტეტი

15.0

15.0

0.0

ქარელის მუნიციპალიტეტი

2,840.0

2,840.0

0.0

კასპის მუნიციპალიტეტი

4,128.1

4,128.1

0.0

თიღვის მუნიციპალიტეტი

15.0

15.0

0.0

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

7,600.0

7,600.0

0.0

16,360.0

16,357.9

2.1

10,300.0

10,300.0

0.0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

110.0

107.9

2.1

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

1,880.0

1,880.0

0.0

დმანისის მუნიციპალიტეტი

650.0

650.0

0.0

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

860.0

860.0

0.0

1,900.0

1,900.0

0.0

660.0

660.0

0.0

8,808.0

8,785.9

22.1

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

2,830.0

2,825.2

4.8

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

4,509.0

4,491.7

17.3

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

1,469.0

1,469.0

0.0

36,834.8

36,833.8

1.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

1,746.3

1,746.3

0.0

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

1,139.5

1,138.7

0.8

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

1,140.0

1,140.0

0.0

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

1,100.0

1,100.0

0.0

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

30,600.0

30,600.0

0.0

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

1,109.0

1,108.8

0.2

15,141.2

15,141.2

0.0

36.0

36.0

0.0

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

4,516.3

4,516.3

0.0

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

4,095.1

4,095.1

0.0

შიდა ქართლის მხარე
გორის მუნიციპალიტეტი

ქვემო ქართლის მხარე
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
გურიის მხარე

სამცხე-ჯავახეთის მხარე

მცხეთა-მთიანეთის მხარე
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
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დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

აუთვისებელი თანხა

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

4,668.8

4,668.8

0.0

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიო

1,825.0

1,825.0

0.0

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე

7,852.9

7,847.5

5.4

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

2,423.0

2,417.6

5.4

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

1,864.9

1,864.9

0.0

ონის მუნიციპალიტეტი

1,650.0

1,650.0

0.0

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

1,915.0

1,915.0

0.0

298,571.2

296,671.1

1,389.4

ჯამი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინასებლად გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა
50 000.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 49 910.4 ათასი ლარი;

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები
ათასი ლარი

დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

აუთვისებელი თანხა

4,883.4

4,865.0

18.5

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

1,405.5

1,391.9

13.6

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

1,339.5

1,339.5

0.0

ქედის მუნიციპალიტეტი

571.3

571.3

0.0

შუახევის მუნიციპალიტეტი

626.2

621.4

4.8

ხულოს მუნიციპალიტეტი

940.9

940.9

0.0

6,651.0

6,645.6

5.5

735.6

735.6

0.0

1,137.0

1,134.1

3.0

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

471.9

471.9

0.0

თელავის მუნიციპალიტეტი

915.8

914.0

1.7

1,117.4

1,117.4

0.0

აჭარა

კახეთის მხარე
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
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დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

აუთვისებელი თანხა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

987.9

987.9

0.0

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

713.8

713.8

0.0

ყვარელის მუნიციპალიტეტი

571.7

571.0

0.7

8,756.8

8,749.4

7.4

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

1,032.1

1,032.1

0.0

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

424.0

423.7

0.3

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

1,078.9

1,078.3

0.6

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

501.6

499.8

1.8

ვანის მუნიციპალიტეტი

707.0

707.0

0.0

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

1,144.1

1,139.4

4.7

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

865.3

865.3

0.0

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

724.2

724.2

0.0

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

982.4

982.4

0.0

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

790.4

790.4

0.0

ხონის მუნიციპალიტეტი

506.8

506.8

0.0

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე

7,094.2

7,068.6

25.6

1,802.3

1,802.3

0.0

580.9

580.9

0.0

1,212.2

1,212.2

0.0

მესტიის მუნიციპალიტეტი

563.4

563.4

0.0

სენაკის მუნიციპალიტეტი

678.2

665.8

12.4

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

634.9

634.9

0.0

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

734.0

734.0

0.0

ხობის მუნიციპალიტეტი

888.3

875.1

13.2

4,848.1

4,848.1

0.0

გორის მუნიციპალიტეტი

1,991.9

1,991.9

0.0

ქარელის მუნიციპალიტეტი

1,026.4

1,026.4

0.0

კასპის მუნიციპალიტეტი

996.1

996.1

0.0

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

833.8

833.8

0.0

6,821.6

6,791.9

29.7

1,309.1

1,284.9

24.2

იმერეთის მხარე

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტი

შიდა ქართლის მხარე

ქვემო ქართლის მხარე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
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დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

აუთვისებელი თანხა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

1,648.4

1,648.4

0.0

დმანისის მუნიციპალიტეტი

669.7

669.7

0.0

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

664.5

664.5

0.0

1,996.5

1,991.0

5.5

533.5

533.5

0.0

2,863.0

2,863.0

0.0

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

838.3

838.3

0.0

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

1,381.4

1,381.4

0.0

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

643.3

643.3

0.0

3,635.9

3,635.9

0.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

439.2

439.2

0.0

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

557.2

557.2

0.0

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

283.7

283.7

0.0

1,116.2

1,116.2

0.0

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

667.4

667.4

0.0

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

572.2

572.2

0.0

2,944.4

2,944.4

0.0

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

1,258.1

1,258.1

0.0

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

398.4

398.4

0.0

1,077.1

1,077.1

0.0

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიო

210.8

210.8

0.0

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე

1,501.5

1,498.5

3.0

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

436.5

434.5

2.0

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

311.9

311.9

0.0

ონის მუნიციპალიტეტი

269.7

268.7

1.0

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

483.4

483.4

0.0

50,000.0

49,910.4

89.6

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
გურიის მხარე

სამცხე-ჯავახეთის მხარე

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

მცხეთა-მთიანეთის მხარე

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ჯამი
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ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2012 წლის
მდგომარეობით
ათასი ლარი
მიზნობრივი ტრანსფერი
ავტონომიური

სულ ტრანსფერი

რესპუბლიკებისა და

გათანაბრებითი

დელეგირებული

სპეციალური

ტრანსფერი

უფლებამოსილების

ტრანსფერი

განსახორციელებლად

თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

7,500.0

7,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7,500.0

7,500.0

აჟარა

895.1

895.1

882.1

882.1

13.0

13.0

0.0

0.0

აჭარა

153,678.2

153,115.5

62,685.6

62,685.6

0.0

0.0

90,992.6

90,429.9

აჭარის ა.რ

16,659.6

16,659.6

0.0

0.0

0.0

16,659.6

16,659.6

109,047.0

108,559.4

40,975.5

40,975.5

0.0

0.0

68,071.5

67,583.9

8,134.0

8,101.6

6,224.5

6,224.5

0.0

0.0

1,909.5

1,877.1

6,120.1

6,120.1

4,454.6

4,454.6

0.0

0.0

1,665.5

1,665.5

3,465.1

3,465.1

2,827.8

2,827.8

0.0

0.0

637.3

637.3

4,153.8

4,130.7

3,461.6

3,461.6

0.0

0.0

692.2

669.1

6,098.5

6,078.9

4,741.6

4,741.6

0.0

0.0

1,356.9

1,337.3

457,965.4

457,965.4

418,444.9

418,444.9

1,730.0

1,730.0

37,790.5

37,790.5

61,634.2

61,008.0

28,384.4

28,384.4

1,260.0

1,260.0

31,989.8

31,363.6

5,854.2

5,854.2

3,262.2

3,262.2

110.0

110.0

2,482.0

2,482.0

17,132.2

17,041.5

5,200.8

5,200.8

150.0

150.0

11,781.4

11,690.7

3,698.3

3,682.3

1,917.4

1,917.4

160.0

160.0

1,620.9

1,604.9

9,411.1

9,408.8

4,135.7

4,135.7

190.0

190.0

5,085.4

5,083.1

7,834.5

7,834.5

4,646.0

4,646.0

195.0

195.0

2,993.5

2,993.5

აფხაზეთის ა.რ.

თვითმმართველი ქალაქი
ბათუმი
ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი
ქედის მუნიციპალიტეტი
შუახევის
მუნიციპალიტეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
თვითმმართველი ქალაქი
თბილისი
კახეთის მხარე
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
თელავის
მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
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მიზნობრივი ტრანსფერი
ავტონომიური

სულ ტრანსფერი

რესპუბლიკებისა და

გათანაბრებითი

დელეგირებული

სპეციალური

ტრანსფერი

უფლებამოსილების

ტრანსფერი

განსახორციელებლად

თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი
სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი
ყვარელის
მუნიციპალიტეტი
იმერეთის მხარე
თვითმმართველი ქალაქი
ქუთაისი
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტი
ტყიბულის
მუნიციპალიტეტი
წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
ვანის მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის
მუნიციპალიტეტი
საჩხერის
მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი
ხონის მუნიციპალიტეტი
სამეგრელო ზემო სვანეთის
მხარე
თვითმმართველი ქალაქი
ფოთი

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

5,149.6

5,149.6

2,705.7

2,705.7

200.0

200.0

2,243.9

2,243.9

5,361.7

5,361.7

3,197.0

3,197.0

140.0

140.0

2,024.7

2,024.7

6,682.2

6,675.5

3,319.6

3,319.6

115.0

115.0

3,247.6

3,240.9

139,439.3

139,214.6

70,460.0

70,460.0

2,011.0

1,920.8

66,968.3

66,833.8

52,672.8

52,647.8

24,021.9

24,021.9

215.0

190.0

28,435.9

28,435.9

15,040.7

15,035.3

5,865.6

5,865.6

230.0

224.7

8,945.1

8,945.0

4,629.1

4,620.2

2,004.1

2,004.1

135.0

132.7

2,490.0

2,483.3

8,962.4

8,953.1

5,067.8

5,067.8

150.0

141.3

3,744.6

3,744.0

5,431.2

5,411.2

3,018.6

3,018.6

125.0

125.0

2,287.6

2,267.6

6,947.8

6,946.2

4,334.8

4,334.8

140.0

140.0

2,473.0

2,471.4

8,961.2

8,908.5

4,181.1

4,181.1

230.0

197.2

4,550.1

4,530.2

7,570.8

7,554.8

4,559.5

4,559.5

140.0

140.0

2,871.3

2,855.3

9,753.3

9,667.4

4,212.1

4,212.1

178.0

161.9

5,363.2

5,293.4

7,096.1

7,096.1

5,107.7

5,107.7

190.0

190.0

1,798.4

1,798.4

5,933.6

5,933.6

3,557.2

3,557.2

130.0

130.0

2,246.4

2,246.4

6,440.4

6,440.4

4,529.6

4,529.6

148.0

148.0

1,762.8

1,762.8

134,333.7

133,558.0

34,995.0

34,995.0

1,658.0

1,654.4

97,680.7

96,908.6

18,926.6

18,526.6

1,380.6

1,380.6

255.0

255.0

17,291.0

16,891.0
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მიზნობრივი ტრანსფერი
ავტონომიური

სულ ტრანსფერი

რესპუბლიკებისა და

გათანაბრებითი

დელეგირებული

სპეციალური

ტრანსფერი

უფლებამოსილების

ტრანსფერი

განსახორციელებლად

თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

53,959.5

53,959.5

16,401.4

16,401.4

280.0

280.0

37,278.1

37,278.1

6,852.0

6,851.8

3,965.1

3,965.1

140.0

140.0

2,746.9

2,746.7

8,166.0

8,166.0

4,160.8

4,160.8

152.0

152.0

3,853.2

3,853.2

მესტიის მუნიციპალიტეტი

24,582.5

24,582.5

1,968.5

1,968.5

120.0

120.0

22,494.0

22,494.0

სენაკის მუნიციპალიტეტი

8,978.6

8,639.1

3,059.4

3,059.4

185.0

185.0

5,734.2

5,394.7

6,313.9

6,308.9

3,060.0

3,060.0

153.0

153.0

3,100.9

3,095.9

4,057.3

4,050.9

999.2

999.2

170.0

170.0

2,888.1

2,881.7

2,497.3

2,472.8

0.0

0.0

203.0

199.4

2,294.3

2,273.4

74,380.8

74,320.0

27,040.9

27,040.9

975.5

975.5

46,364.4

46,303.6

36,406.8

36,406.8

10,739.8

10,739.8

265.0

265.0

25,402.0

25,402.0

1,084.2

1,084.2

1,044.7

1,044.7

24.5

24.5

15.0

15.0

1,755.7

1,755.7

1,674.7

1,674.7

81.0

81.0

0.0

0.0

10,753.3

10,692.5

5,465.9

5,465.9

205.0

205.0

5,082.4

5,021.6

კასპის მუნიციპალიტეტი

8,819.0

8,819.0

2,578.8

2,578.8

170.0

170.0

6,070.2

6,070.2

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1,097.5

1,097.5

1,072.5

1,072.5

10.0

10.0

15.0

15.0

14,464.3

14,464.3

4,464.5

4,464.5

220.0

220.0

9,779.8

9,779.8

63,884.3

63,825.3

33,255.7

33,255.7

1,735.0

1,707.8

28,893.6

28,861.8

30,000.9

30,000.9

14,684.9

14,684.9

500.0

500.0

14,816.0

14,816.0

1,740.1

1,686.6

0.0

0.0

305.0

277.8

1,435.1

1,408.8

7,997.5

7,997.5

4,085.1

4,085.1

260.0

260.0

3,652.4

3,652.4

3,311.2

3,311.2

1,765.5

1,765.5

110.0

110.0

1,435.7

1,435.7

ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მარტვილის
მუნიციპალიტეტი

ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი
ხობის მუნიციპალიტეტი
შიდა ქართლის მხარე
გორის მუნიციპალიტეტი
ერედვის
მუნიციპალიტეტი
ქურთის მუნიციპალიტეტი
ქარელის
მუნიციპალიტეტი

ხაშურის
მუნიციპალიტეტი
ქვემო ქართლის მხარე
თვითმმართველი ქალაქი
რუსთავი
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
დმანისის
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მიზნობრივი ტრანსფერი
ავტონომიური

სულ ტრანსფერი

რესპუბლიკებისა და

გათანაბრებითი

დელეგირებული

სპეციალური

ტრანსფერი

უფლებამოსილების

ტრანსფერი

განსახორციელებლად

თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

5,551.5

5,551.5

3,359.0

3,359.0

210.0

210.0

1,982.5

1,982.5

11,909.8

11,904.3

7,402.3

7,402.3

245.0

245.0

4,262.5

4,257.0

3,373.4

3,373.4

1,958.9

1,958.9

105.0

105.0

1,309.5

1,309.5

27,261.0

27,222.9

13,747.4

13,747.4

617.0

617.0

12,896.6

12,858.5

8,561.9

8,557.1

4,341.6

4,341.6

220.0

220.0

4,000.3

3,995.5

13,898.8

13,865.5

7,110.4

7,110.4

222.0

222.0

6,566.4

6,533.1

4,800.3

4,800.3

2,295.4

2,295.4

175.0

175.0

2,329.9

2,329.9

58,916.2

58,881.7

15,490.5

15,490.5

1,009.0

989.7

42,416.7

42,401.5

2,581.5

2,562.2

0.0

0.0

180.0

160.7

2,401.5

2,401.5

4,408.4

4,407.6

2,415.7

2,415.7

130.0

130.0

1,862.7

1,861.9

3,167.6

3,167.6

1,307.9

1,307.9

120.0

120.0

1,739.7

1,739.7

7,366.0

7,351.8

4,641.8

4,641.8

212.0

212.0

2,512.2

2,498.0

36,724.2

36,724.2

4,485.8

4,485.8

205.0

205.0

32,033.4

32,033.4

4,668.5

4,668.3

2,639.3

2,639.3

162.0

162.0

1,867.2

1,867.0

28,041.4

28,026.2

6,968.9

6,968.9

702.9

702.9

20,369.6

20,354.4

1,885.2

1,885.2

1,761.3

1,761.3

87.9

87.9

36.0

36.0

8,597.1

8,597.1

1,801.7

1,801.7

105.0

105.0

6,690.4

6,690.4

6,642.5

6,642.5

1,803.0

1,803.0

130.0

130.0

4,709.5

4,709.5

მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
გურიის მხარე
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
ადიგენის
მუნიციპალიტეტი
ასპინძის
მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
ახალგორის
მუნიციპალიტეტი
დუშეთის
მუნიციპალიტეტი
თიანეთის
მუნიციპალიტეტი
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მიზნობრივი ტრანსფერი
ავტონომიური

სულ ტრანსფერი

რესპუბლიკებისა და

გათანაბრებითი

დელეგირებული

სპეციალური

ტრანსფერი

უფლებამოსილების

ტრანსფერი

განსახორციელებლად

თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

წლიური

12 თვის

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

გეგმა

ფაქტი

7,596.1

7,580.9

834.2

834.2

300.0

300.0

6,461.9

6,446.7

3,320.5

3,320.5

768.7

768.7

80.0

80.0

2,471.8

2,471.8

21,632.0

21,623.6

9,103.6

9,103.6

460.0

460.0

12,068.4

12,060.0

6,049.8

6,042.4

2,249.3

2,249.3

115.0

115.0

3,685.5

3,678.1

4,588.4

4,588.4

1,855.6

1,855.6

100.0

100.0

2,632.8

2,632.8

ონის მუნიციპალიტეტი

4,760.1

4,759.1

2,039.4

2,039.4

95.0

95.0

2,625.7

2,624.7

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

6,233.7

6,233.7

2,959.3

2,959.3

150.0

150.0

3,124.4

3,124.4

1,229,561.6

1,227,156.1

721,459.0

721,459.0

12,171.4

12,031.14

495,931.2

493,666.0

მცხეთის
მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტიო
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის
მხარე
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი

ჯამი
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თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
სახელმწიფო ბიუჯეტის 2012 წლის შესრულების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე
საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა (-99 228.5) ათასი ლარის ოდენობით.
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 509 614.9 ათასი
ლარის ოდენობით.
2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 569 858.5 ათასი ლარი.
ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2012 წლის საკასო
შესრულება

2012 წლის გეგმა
483,250.6

569,858.5

66,500.0

197,204.3*

სესხები

251,614.3

210,182.9

აქციები და სხვა კაპიტალი

165,136.3

162,471.3

ვალუტა და დეპოზიტები

*197 204.3 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას.
გამომდინარე იქიდან, რომ 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის
ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 135 190.8 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი
სახსრების ოდენობა 2012 წლის 31 დეკემბრისთვის განისაზღვრა 332 395.2 ათასი ლარით. გარდა
ამისა, „საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის მიზნით ზოგიერთი ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის N1032
განკარგულების შესაბამისად ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სადეპოზიტო და სავალუტო
ანგარიშის სადეპოზიტო ქვეანგარიშებზე განთავსებულია 341 538.5 ათასი ლარი და 8 853.6
ათასი აშშ დოლარი.
3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 60 243.7 ათასი ლარი.
ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები

2012 წლის საკასო
შესრულება

2012 წლის გეგმა
40,000.0

60,243.7

0.0

18,658.6*

40,000.0

41,548.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

26.6

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

10.0
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*18 658.6 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების
დაბრუნებას, გაურკვეველ თანხებს, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება
დანიშნულებისამებრ და იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR-ის ფარგლებში საპარტნიორო
ფონდის შესავსებად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე აკუმულირებულ თანხას.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო
ცვლილება განისაზღვრა 608 843.2 ათასი ლარის ოდენობით.

ბიუჯეტის

ვალდებულებების

2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 748 209.3 ათასი ლარი, მათ
შორის:
3. საერთაშორისო
საფინანსო
ორგანიზაციებიდან
და
სხვა
მთავრობებისგან მიღებულმა კრედიტებმა შეადგინა 689 894.3 ათასი ლარი.

სახელმწიფოების

ათას ლარებში

დასახელება
ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები
WB

საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
98,739.1
98,739.1

საინვესტიციო, შეღავათიანმა კრედიტები

591,155.2

IFAD
WB
EBRD
ADB
EIB
საფრანგეთი
იაპონია
ავსტრია
გერმანია
სულ კრედიტები

2,967.9
153,792.5
51,593.3
89,588.6
57,855.4
53,037.4
52,052.1
13,497.5
116,770.5
689,894.3

2012 წლის განმავლობაში ჩატარდა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების 40 აუქციონი,
რომლებზეც რეალიზებული იყო 424 020.0 ათასი ლარის სახაზინო ვალდებულება და სახაზინო
ობლიგაცია, მათ შორის: 24% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 40%
იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 28% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე
სახაზინო ობლიგაციები, ხოლო 8% შეადგინა საანგარიშო პერიოდში გამოშვებულმა 10 წლის
ვადიანობის
მქონე
სახაზინო
ობლიგაციებმა.
საანგარიშო
პერიოდში
სახაზინო
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ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გაყიდვის შედეგად წმინდა შემოსულობამ
შეადგინა 63 995.8 ათასი ლარი. მათ შორის, ვალდებულების წმინდა ზრდა გაუტოლდა 58 315.0
ათას ლარს, რაც წლიური გეგმის 100 000.0 ათასი ლარის 58.3%-ს შეადგენს, ხოლო ფასიანი
ქაღალდების ნომინალის ზემოთ რეალიზაციიდან მიღებული თანხა 5 680.8 ათას ლარს
გაუტოლდა (ნიშნული თანხა ასახულია „სხვა შემოსავლები“-ს შესრულებაში).

ათას ლარებში

884,720.0

2012 წლის
საკასო
შესრულება
748,209.3

784,720.0

689,894.3

784,720.0

689,894.3

100,000.0

58,315.0

100,000.0

58,315.0

2012 წლის
გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

საგარეო
სესხები
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

4. ვალდებულებების კლება 139 366.1 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.
ათას ლარებში
ვალდებულებების კლება

2012 წლის გეგმა

2012 წლის
საკასო
შესრულება

144,175.5

139,366.1

97,219.1

96,113.7

96,326.0

95,220.6

893.1

893.1

46,956.5

43,252.4

35,000.0

35,000.0

სესხები

2,535.2

2,535.2

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

9,421.3

5,717.2

საგარეო
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

საქართველოს სახელმწიფო ვალი

2012 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალმა შეადგინა
9 113.4 მლნ ლარი მათ შორის:
 სახელმწიფო საშინაო ვალის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 1 895.0 მლნ ლარს, მათ
შორის ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად
განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია - 520.8 მლნ ლარი, სხვადასხვა ვადის მქონე
სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის - 122.0 მლნ ლარი,
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები 580.4 მლნ ლარი, სხვა სავალო ვალდებულებები (ე.წ. ისტორიული ვალები) - 671.8
მლნ ლარი.
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 სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 7 218.4 მლნ ლარი.
მლნ ლარი

კრედიტორი

საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტის საგარეო ვალის
მოცულობა 2012 წლის ბოლოს

სულ სახელმწიფო საგარეო ვალი

7,218.4

მრავალმხრივი კრედიტორები

4,457.4

მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)

2,142.5

მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი
(IBRD)

579.3

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

40.5

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)

636.5

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

165.3

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

703.3

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

190.0

ორმხრივი კრედიტორები

1,224.3

ავსტრია

14.3

აზერბაიჯანი

21.5

თურქმენეთი

0.4

თურქეთი

41.0

ირანი

16.8

რუსეთი

176.2

სომხეთი

25.4

უზბეკეთი

0.5

უკრაინა

0.5

ყაზახეთი

46.0

ჩინეთი

8.0

გერმანია

548.9

იაპონია

140.6

კუვეიტი

39.1

ნიდერლანდები

6.4

ამერიკა

53.2

საფრანგეთი

85.5

ფასიანი ქაღალდები

935.6

ევროობლიგაცია

935.6

გარანტირებული კრედიტები
გერმანია
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)

5.1
5.1
596.1
596.1
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თავი V
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტების და პროგრამების ფარგლებში
განსახორციელებული ღონისძიებები
1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1.1. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული
კოდი 35 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი;
 სსიპ - „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“;
 სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური;
 სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“;
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
 სსიპ - „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“;
 სსიპ - „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“ ;
 სსიპ - „ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი“.

საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა:
 ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება და
მისი განხორციელების კოორდინაცია;
 სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;
 საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების
შემუშავება, დამტკიცება, მათი განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;
 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირება;
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა
მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
 ადამიანით ვაჭრობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა,
ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით
უზრუნველყოფა;
 სამედიცინო მომსახურების წესების, პირობებისა და ნორმატივების შემუშავება და მათი
შესრულების კონტროლი.
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1.1.1. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01)
 მიმდინარეობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და კოორდინაცია, აგრეთვე ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში განხორციელებული საქმიანობის მართებულობის, რესურსების
ეფექტიანად და ეკონომიურად გამოყენების, მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და
რისკების ანალიზი;
 ხორციელდებოდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.
1.1.2. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02)
 მიმდინარეობდა სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი, სამკურნალო
საშუალებების
ხარისხზე,
მათ
მიმოქცევასა
და
ფარმაცევტულ
საქმიანობაზე
ზედამხედველობა, ფარმაცევტული პროდუქციის რეესტრის წარმოების უზრუნველყოფა,
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;
 შესყიდულ იქნა 128-მდე ფარმაცევტულ დაწესებულებაში 790-მდე დასახელების
მედიკამენტის და მათი ხარისხის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად
ნიმუშის ლაბორატორიული კვლევები; სსიპ - „ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ, ლაბორატორიული ანალიზი ჩაუტარდა 142
დასახელების, მათ შორის 41 დასახელების ქართული წარმოების ფარმაცევტულ
პროდუქტს, შედეგად ექსპერტიზის დასკვნების საფუძველზე 4 დასახელების ქართული
წარმოების ფარმაცევტული პროდუქტი
არ აღმოჩნდა ნორმატიულ-ტექნიკური
დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისი;შემოწმებულ იქნა შშმპ სტატუსის მინიჭების
მართლზომირება 65-მდე დაწესებულებაში; სულ შემოწმებული 23 657 პირიდან,
განმეორებით გადამოწმებაზე გადაგზავნილ იქნა 832 შშმ პირი;
 სასერტიფიკაციო გამოცდების საფუძველზე
გაიცა ექიმთა სერტიფიკატების, ასევე
სამედიცინო დაწესებულებებისა და აფთიაქების ლიცენზიები;
 განხორციელდა ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების
იმპორტისა და ექსპორტის კონტროლი;
 სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში მიმდინარეობდა დაზღვევის
სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავის
გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება, რომლის ფარგლებშიც
ხდება მზღვეველის, დაზღვეულისა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა
კანონიერი ინტერესების დაცვა;
 ჯანმრთელობის დაზღვევის ურთიერთობებში მზღვეველთა და დაზღვეულთა უფლებამოვალეობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
 საანგარიშო პერიოდში სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახურში შემოსული 42
სარჩელიდან (3,036,721.61 ლარის მოთხოვნით) განხილულია და შესაბამისი რეაგირება
განხორციელდა 40 სარჩელზე;
 ჩატარდა რამდენიმე ტრეინინგი მომართვების განხილვის, რეგისტრაციისა და შემდგომი
რეაგირების თაობაზე. სატელეფონო მომართვების ერთი თვის ჩანაწერების მოსმენის
საფუძველზე, განისაზღვრა „ყველაზე ხშირად დასმული“ კითხვების სტანდარტული ნუსხა;
 შემუშავებულ იქნა პროგრამული მხარდაჭერის უზრუნველყოფის ტექნიკური დავალება
„ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროგრამის“ ფარგლებში - „მედიაციის პროგრამული
მოდული“ ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელსაც
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გააჩნია შემდეგი ფუნქცია/შესაძლებლობები: განაცხადის რეგისტრაცია (სატელეფონო და
დოკუმენტური მომართვები), განხილვა/რეგულირება და დასკვნის/გადაწყვეტილების
მიღება; მოქმედი პროგრამის შესაძლებლობა განაცხადის განხილვა/რეგულირების ჭრილში
არასრულია, რამდენადაც ამჟამად პროგრამის მომხმარებელია მხოლოდ „ცხელი ხაზი“ და
„მედიაციის სამსახური“. პროგრამის განვითარების მეორე ნაწილი ითვალისწინებს
პროგრამაში სხვა მონაწილე მხარეების, კერძოდ, სადაზღვევო კომპანიების და სამედიცინო
დაწესებულებების ჩართულობას. პროგრამის მეორე ნაწილის ტექნიკურ დავალებაზე
მუშაობა დასრულებულია, მიმდინარეობს იმპლემენტაციის სამუშაოები.
1.1.3. დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის
მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 03)
საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა:
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი;
 ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;
 ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება
და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა,
ლაბორატორიების ბიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, დეზინფექციის
ეფექტიანობისა და სტერილობის განსაზღვრა;
 იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა.
1.1.4. სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35
01 04)
 მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების
ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავება და მართვა;
 სოციალური დახმარების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი
სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით
განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის
დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;
 ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის,
მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და
შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა;
 მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში
შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების მონიტორინგი.
1.1.5. სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05)
 საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის პირველი და
მეორე სართულების გათბობის სისტემის მონტაჟი, ასევე
შესყიდულ იქნა ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა; ჩატარდა დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა პანსიონატის შენობის სარემონტო სამუშაოები,
მომზადდა კვების ბლოკის
შეკეთების, კვების ბლოკისა და საცხოვრებელი კორპუსის გათბობის სისტემის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია; სენაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
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ბავშვთა პანსიონატისათვის შესყიდულ იქნა ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და
საკონტროლო აპარატურა.
1.1.6. ადამიანით ვაჭრობის
(პროგრამული კოდი 35 01 06)

(ტრეფიკინგის)

მსხვერპლთა

დაცვა

და

დახმარება

 განხორციელდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენცია;
 ტრეფიკინგის მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული
დახმარება: 35-მდე პირს - ფსიქოლოგიური, 17 პირს - სამედიცინო დახმარება; კომპენსაცია
გაიცა 6 პირზე; პირადი კონსულტაცია გაეწია 33 პირს; თავშესაფრებით ისარგებლა სულ 34მა სრულწლოვანმა და 12-მა არასრულწლოვანმა;
 განხორციელდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით
მომსახურება, თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის 37-მა
სრულწლოვანმა და 45-მდე არასრულწლოვანმა; გარდა თავშესაფრებისა, სამედიცინო
დახმარება გაეწია 24 პირს; ფსიქოლოგიური დახმარება გაეწია 63 პირს; იურიდიული
დახმარება - 29 პირს; ამასთან, ინდივიდუალური კონსულტაცია გაეწია 77 მოქალაქეს.
 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის მიმდინარეობდა საინტეგრაციო პროგრამები, რამაც
ხელი შეუწყო 15 პირის დასაქმებას.
1.1.7. ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამის მართვა
(პროგრამული კოდი 35 01 12)
 მომზადდა ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრის მშენებლობის
პროექტი.

1.2. სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
1.2.1. საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)
 საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა იანვარში და
თებერვალში 838.3 ათასზე მეტ პირზე, მარტში– 838.8 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში- 838.3
ათასზე მეტ პირზე, მაისში- 837.0 ათასზე მეტ პირზე, ივნისში - 837.9 ათასზე მეტ პირზე,
ივლისში-838.4 ათასზე მეტ პირზე, აგვისტოში 840.9 ათასზე მეტ პირზე.
 „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, 2012 წლის 1 სექტემბრიდან შემოღებულ იქნა საპენსიო პაკეტი, რომელიც
განკუთვნილია მხოლოდ ასაკით პენსიონერებისათვის და მისი ოდენობა მერყეობს 125-140
ლარის ფარგლებში ასაკიდან გამომდინარე. საპენსიო პაკეტით განსაზღვრული ოდენობების
ფულადი კომპონენტი მერყეობს 110-125 ლარის ფარგლებში (აღნიშნული ფულადი
კომპონენტი მოიცავს მიმდინარე წლის 1 სექტემბრამდე დანიშნულ ისეთ გასაცემლებს,
როგორიცაა პენსია, სახელმწიფო დახმარება, საოჯახო დახმარება), ხოლო 15 ლარი
წარმოადგენს საპენსიო ასაკის მქონე პირთა დაზღვევას, რომელიც გაიცემა „ჯანმრთელობის
დაზღვევის“ პროგრამიდან. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სექტემბრში საპენსიო პაკეტი
გაიცა- 681.3 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა 17.7 ათასზე მეტ
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პირზე, ოქტომბერში საპენსიო პაკეტი მიიღო - 682.1 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო სახელმწიფო
კომპენსაცია გაიცა - 17.6 ათასზე მეტ პირზე, ნოემბერში საპენსიო პაკეტი მიიღო - 684.3
ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა - 17.5 ათასზე მეტ პირზე, ხოლო
დეკემბერში საპენსიო პაკეტი მიიღო - 682.8 ათასზე მეტმა პირმა, სახელმწიფო კომპენსაცია
გაიცა - 17.5 ათასამდე პირზე;
 საოჯახო დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობამ იანვარში შეადგინა 17.5 ათასამდე
პირი, თებერვალში – 17.4 ათასამდე პირი, მარტში – 17.3 ათასამდე პირი, აპრილში – 17.1
ათასამდე პირი, მაისში – 16.9 ათასამდე პირი, ივნისში – 16.8 ათასამდე პირი, ივლისში -16.7
ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში - 16.5 ათასზე მეტი პირი. საპენსიო/სოციალურ პაკეტში სხვა
ფულად გასაცემლებთან ერთად გაერთიანებულია საოჯახო დახმარება, ამდენად,
სექტემბრიდან საოჯახო დახმარება ცალკე არ გაცემულა.
 სახელმწიფო დახმარების მიმღებ პირთა რაოდენობამ (ტერიტორიული მთლიანობისათვის
გარდაცვლილთა მშობლები) შეადგინა თვეში საშუალოდ 152 პირი.
სექტემბრიდან
სახელმწიფო
დახმარება
ცალკე
არ
გაცემულა,
რადგანაც
იგი
გაერთიანდა
საპენსიო/სოციალურ პაკეტში.
 საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ შეადგინა: იანვარში 72.2 ათასზე
მეტი პირი, თებერვალში – 71.8 ათასზე მეტი პირი, მარტში – 71.6 ათასზე მეტი პირი,
აპრილში – 71.2 ათასზე მეტი პირი, მაისში – 70.8 ათასზე მეტი პირი, ივნისში – 70.6 ათასზე
მეტი პირი, ივლისში - 70.4 ათასზე მეტი პირი, აგვისტოში-70.2 ათასზე მეტი პირი, ვინაიდან
საყოფაცხოვრებო სუბსიდიაც გათვალისწინებულ იქნა საპენსიო/სოციალურ პაკეტში,
სექტემბერში მიმღებ პირთა რაოდენობამ შეადგინა - 38.8 ათასზე მეტი პირი, ოქტომბერში 39.2 ათასზე მეტი პირი, ნოემბერში - 39.1 ათასზე მეტი პირი, ხოლო დეკემბერში - 38.7
ათასზე მეტი პირი.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 1 061.4 მლნ ლარი.
1.2.2. სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 35 02 02)
 საანგარიშო პერიოდში საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახთა რაოდენობამ შეადგინა:
იანვარში - 133.6 ათასამდე ოჯახი, თებერვალში – 133.9 ათასამდე ოჯახი, მარტში – 133.3
ათასამდე ოჯახი, აპრილში – 135.5 ათასამდე ოჯახი, მაისში – 137.2 ათასამდე ოჯახი,
ივნისში – 138.9 ათასამდე ოჯახი, ივლისში - 141.3 ათასზე მეტი ოჯახი, აგვისტოში - 145.3
ათასზე მეტი ოჯახი და სექტემბერში - 149.2 ათასამდე ოჯახი, ოქტომბერში – 154.0
ათასამდე ოჯახი, ნოემბერში – 159.1 ათასამდე ოჯახი და ხოლო დეკემბერში – 163.2
ათასამდე ოჯახი.
 დაფინანსდა 3.7 ათასზე მეტი ე.წ. ახალი დევნილების ოჯახის საარსებო შემწეობა;
 ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარება გაეწია 9.0 ათასზე მეტ ორსულს.
 „ფაშიზმზე გამარჯვების 67-ე წლისთავის აღსანიშნავი საზეიმო ღონისძიებების შესახებ“
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულების
საფუძველზე
საქართველოს
მთელ
ტერიტორიაზე (გარდა ქ. თბილისში მცხოვრები მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა)
ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაცემულ იქნა მაისის თვეში 2.7 ათასზე მეტ ვეტერანზე
და გადარიცხული თანხის ოდენობამ შეადგინა 523.4 ათასი ლარი, ხოლო ქ. თბილისში
მცხოვრები მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის დახმარება გაწეულ იქნა
ქ. თბილისის მერიის მიერ.
 ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობით უზრუნველყოფილ იქნა თვეში საშუალოდ 227.5
ათასზე მეტი პირი.
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 ბავშვთა ინსტიტუციებიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებასთან დაკავშირებით
რეინტეგრაციის შემწეობა გაიცა საშუალოდ 230-მდე ბავშვზე, კერძოდ: იანვარში,
თებერვალში და მარტში გაიცა თვეში 230 ბავშვზე, აპრილში– 227 ბავშვზე, მაისში– 231
ბავშვზე, ივნისში – 227 ბავშვზე, ივლისში-238 ბავშვზე, აგვისტოში-243
ბავშვზე,
სექტემბერში-243 ბავშვზე.
 2012 წლის 1 სექტემბრიდან შემოღებულ იქნა სოციალური პაკეტი, რომელიც
გათვალისწინებულია იმ პირებისთვის, რომლებიც არ იყვნენ ასაკით პენსიის მიმღები
პირები. მისი დანიშვნის საფუძველია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა
ან/და მარჩენალის გარდაცვალება. სოციალური პაკეტის მიმღებ პირთა წრე და ოდენობები
განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. სოციალური პაკეტი მოიცავს
ყოველთვიურ ფულად გასაცემელს (პენსიას, საოჯახო დახმარებას, სახელმწიფო
დახმარებას, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიას). სექტემბრში სოციალური პაკეტი გაიცა 174.5
ათასზე მეტ პირზე, ოქტომბერში-166.5 ათასზე მეტ პირზე, ნოემბერში - 166.8 ათასზე მეტ
პირზე და დეკემბერში - 166.5 ათასამდე პირზე.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 271.2 მლნ ლარი.
1.2.3. სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03)
 საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია:
 „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება
გაეწია იანვარში – 54 ბენეფიციარს, თებერვალში – 63 ბენეფიციარს, ხოლო
მარტში – 65 ბენეფიციარს, აპრილში – 67 ბენეფიციარს, მაისში – 67
ბენეფიციარს, ივნისში – 72 ბენეფიციარს, ივლისში - 66 ბენეფიციარს,
აგვისტოში - 25 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 78 ბენეფიციარს, ოქტომბერში 81 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 83 ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 82
ბენეფიციარს
 „ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში, მომსახურება გაეწია
თვეში საშუალოდ 155-მდე ბენეფიციარს.
 „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“
ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია თვეში საშუალოდ 25მდე ბენეფიციარს;
 „ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის
ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია თვეში საშუალოდ 83-მდე
ბენეფიციარს;
 „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში –
1.0 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, თებერვალში – 1.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს,
მარტში – 1.2 ათასამდე ბენეფიციარს, აპრილში - 1.1 ათასზე მეტ ბენეფიციარს,
მაისში - 1.2 ათასამდე ბენეფიციარს, ივნისში - 1.2 ათასამდე ბენეფიციარს,
ივლისში-1.2 ათასამდე ბენეფიციარს, აგვისტოში -1.0-მდე ბენეფიციარს,
სექტემბერში - 1.2 ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 1.2 ბენეფიციარს, ნოემბერში 1.2 ათასზე მეტ ბენეფიციარს, ხოლო დეკემბერში - 1.2 ათასამდე ბენეფიციარს.
 „მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის
ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია იანვარში – 235 ბენეფიციარს,
თებერვალში – 239 ბენეფიციარს, მარტში – 275 ბენეფიციარს, აპრილში - 278
ბენეფიციარს, მაისში - 272 ბენეფიციარს, ივნისში - 280 ბენეფიციარს, ივლისში
- 261 ბენეფიციარს, აგვისტოში - 272 ბენეფიციარს, სექტემბერში - 271
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ბენეფიციარს, ოქტომბერში - 274 ბენეფიციარს, ნოემბერში - 297 ბენეფიციარს,
ხოლო დეკემბერში - 299 ბენეფიციარს.
„სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მომსახურება გაეწია
თვეში საშულოდ 63-მდე ბენეფიციარს.
„მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა საოჯახო მომსახურების ქვეპროგრამის“
ფარგლებში მომსახურება გაეწია თვეში საშუალოდ 1.2 ათას ბენეფიციარს, მათ
შორის, მინდობით აღზრდაში მყოფ ბავშვებს - თვეში საშუალოდ 883
ბენეფიციარს, ხოლო მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მყოფ ბავშვებს - თვეში
საშუალოდ 314 ბენეფიციარს.
„დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში
საპროთეზო–ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფილ იქნა 1.2
ათასამდე ბენეფიციარი, სავარძელ–ეტლებით უზრუნველყოფილ იქნა 1 102
ბენეფიციარი; სმენის აპარატებით - 1 562 ბენეფიციარი, კოხლეარული
იმპლანტით - 272 ბენეფიციარი.
„ყრუთა
კომუნიკაციის
ხელშეწყობის
ქვეპროგრამის“
ფარგლებში,
ყოველთვიურად მონაწილეობას იღებდა 10 სურდო–თარჯიმანი.
„დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში
ზრუნვის სააგენტოს ბავშვთა დაწესებულებების (ფილიალების) ყოფილმა
აღსაზრდელებმა
(16-მა
ბენეფიციარმა),
რომელთაც
მიაღწიეს
სრულწლოვანების ასაკს, თვეში მიიღო 500 ლარის ოდენობით ფინანსური
დახმარება.
„დასვენება-გაჯანსაღებისა და საკურორტო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“
ფარგლებში უზრუნველყოფილ იქნა 390 ბენეფიციარი.
„ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში
უზრუნველყოფილ იქნა 123 ბენეფიციარი.
„დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“
ფარგლებში დეკემბერში მომსახურება გაეწია 8 ბენეფიციარს.

1.2.4. მოსახლეობის ელექტროენერგიის ვაუჩერით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35
02 05)
 საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის ელექტროენერგიის ვაუჩერით უზრუნველყოფის
პროგრამის ფარგლებში სულ ელექტროენერგიის ვაუჩერით უზრუნველყოფილი იქნა 1.3
მილიონამდე ოჯახი.
1.2.5.
სამუშაოს
მაძიებელთა
აღრიცხვისა
და
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა საჭიროებების
შეფასების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 02 06)
 მომზადდა „სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის კითხვარი“, რომლის ელექტრონულ ბაზაში
განთავსების მიზნით შემუშავებულ იქნა სათანადო პროგრამული უზრუნველყოფა.
პროგრამის ფარგლებში სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის მიზნით, საქართველოს 25
ქალაქში განხორციელდა ოჯახებში ვიზიტი და შევსებულ იქნა 593.2 ათასამდე „სამუშაოს
მაძიებელთა აღრიცხვის კითხვარი“, რის საფუძველზეც შეიქმნა შესაბამისი მონაცემთა
ელექტრონული ბაზა;
 შეიქმნა „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა – დევნილთა საჭიროებების შესწავლის
კითხვარი“, შემუშავდა შესაბამისი
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პროგრამული უზრუნველყოფა. შევსებულ იქნა 27.8 ათასზე მეტი საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა
საჭიროებების შესწავლის კითხვარი,“ რის საფუძველზეც შეიქმნა შესაბამისი მონაცემთა
ელექტრონული ბაზა.
1.3.ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი
 სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

1.3.1. ჯანმრთელობის დაზღვევა (პროგრამული კოდი 35 03 01)
 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სამიზნე ჯგუფების მათ შორის, სიღარიბის ზღვარს
ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და
რუსთაველის პრემიის ლაურეატების, დევნილი მოსახლეობის, მზრუნველობამოკლებული
ბავშვების, საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების
პედაგოგებისა
და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის,
სახელმწიფო
მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირების. ასევე, მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან 0-5 წლის
(ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, საპენსიო ასაკის მოსახლეობის, სტუდენტების, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და
მკვეთრად გამოხატული
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა. იანვარში
დაფინანსებული იქნა 830.8 ათასზე მეტი ბენეფიციარის სადაზღვევო პრემია, თებერვალში –
841 ათასზე მეტი, მარტში - 843 ათასზე მეტი, აპრილში - 812 ათასზე მეტი, მაისში - 789
ათასზე მეტი, ივნისში - 777 ათასზე მეტი, ივლისში - 800 ათასზე მეტი, აგვისტოში - 796
ათასზე მეტი, ხოლო სექტემბერში 1 476 ათასზე მეტი ბენეფიციარის სადაზღვევო პრემია,
ოქტომბერში - 1 605 ათასზე მეტი, ნოემბერში - 1 593 ათასზე მეტი, ხოლო დეკემბერში 1 615
ათასზე მეტი ბენეფიციარის სადაზღვევო პრემია.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 153.3 მლნ ლარი.
1.3.2. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)
 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა
პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელების გზით გაუმჯობესებულია
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. 2012 წლის განმავლობაში განხორციელდა
პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობენ
გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა
პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა ერთის მხრივ უზრუნველყოფს საზოგადოების
დაცულობის გაზრდას და მეორეს მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას.
აღნიშნული პროგრამა განხორციელდა მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა
ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის, ასევე ისეთი გადამდები
დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ95

ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლისა და
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების გზით საქართველოს მთელ მოსახლეობაში.
1.3.2.1. დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01)
 „კიბოს სკრინინგის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა ძუძუს სკრინინგის 17.6
ათასამდე შემთხვევა; საშვილოსნოს კიბოს სკრინინგის 27.3 ათასზე მეტი შემთხვევა;
კოლორექტალური სკრინინგის - 4.7 ათასამდე შემთხვევა; პროსტატის კიბოს სკრინინგის 3.4 ათასზე მეტი, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგის - 180 შემთხვევა;
 0-6 წლამდე ასაკის
3.0 ათასზე მეტი ბავშვზე გაწეული იქნა 10.4 ათასზე მეტი
კონსულტაცია;
 „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების
პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტირებულ იქნა 611 ბავშვი;
 „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში
საანგარიშო პერიოდში სულ რეგისტრირებული იყო 1.7 ათასამდე პაციენტი, მათგან ყველას
ჩაუტარდა ეპილეფსიის პირველადი სკრინინგი, 1685-ს ეპილეფტოლოგის კონსულტაცია,
1.3 ათასამდე ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევა და შეფასება, 1.3 ათასამდე
ნეიროფსიქოლოგიური სკრინინგ-შეფასება.

1.3.2.2. იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)
 საანგარიშო პერიოდში სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული
მედიკამენტების, შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“
პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე.
 დაფიქსირდა აცრა-ვიზიტების 263.0 ათასამდე შემთხვევა. (2012 წლის 1 სექტემბრიდან
აღნიშნული მომსახურება გათვალისწინებული იქნა დაზღვევის პროგრამაში).
1.3.2.3. ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)







პროგრამის ფარგლებში ბაქტერიულ მენინგიტზე გამოკვლეულ იქნა 65-მდე პირი.
ნაწლავთა ჯგუფის ინფექციებზე გამოკვლეულ იქნა 18 პირი.
ფლორასა და მგრძნობელობაზე გამოკვლეულ იქნა 160-მდე პირი.
საანგარიშო პერიოდში საქართველოში მალარიის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა;
გამოკვლეულ იქნა მალარიაზე საეჭვო 10 სისხლის პრეპარატი, დადებითი არ აღმოჩნდა.
პროგრამის ფარგლებში მალარიის პრევენციის მიზნით ჩატარდა სპეციალური
სკრინინგული გამოკვლევა პროტოზოული დაავადებების და ჰელმინთოზების
გამოსავლენად – 230-მდე კვლევა;
1.3.2.4. უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)

 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 40.9 ათასზე მეტი დონორული სისხლის
სკრინინგული გამოკვლევა, მათ შორის უანგარო დონორი - 3.7 ათასზე მეტი.
1.3.2.5. პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)
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 საანგარიშო პერიოდში 4 საწარმოში ჩატარდა ჰიგიენური პირობების, კლინიკური
პრობლემებისა და ტოქსიკოლოგიური გარემოს კვლევა და შეფასება.
1.3.2.6. პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი (EC) (პროგრამული კოდი
35 03 02 06)
 საგრანტო ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად, მომზადდა პროექტის საბოლოო
ანგარიში, რომელიც პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ დოკუმენტებთან ერთად
წარედგინა ევროკავშირის წარმომადგენლობას საქართველოში.
 დასრულდა სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ქ. თბილისის ცენტრალური
ლაბორატორიის რეაბილიტაცია;
1.3.2.7. ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროექტი (WB) (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)
 პროექტის ფარგლებში განხორციელდა SIMS-ის ფარგლებში საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის მონაცემთა დაცულობის
უზრუნველსაყოფად უსაფრთხოების სტატიკური კოდის ანალიზის პროგრამული
უზრუნველყოფის შეძენა; SIMS-ის შემდგომი დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, პროგრამის
ფარგლებში სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ აღიჭურვა კომპიუტერული
ტექნიკით.
 მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები
დასრულებულია, მიმდინარეობს კონტრაქტორებთან საბოლოო ანგარიშსწორება.
1.3.3. მოსახლეობისათვის სამედიცინო
სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03)

მომსახურების

მიწოდება

პრიორიტეტულ

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა პროგრამის ფარგლებში ინტეგრირებული
სამედიცინო სერვისების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სამედიცინო
მომსახურების შედეგიანობისა და ხარჯთ-ეფექტურობის ზრდა; დედათა და ბავშვთა
სიკვდილიანობის შემცირება; ძვირადღირებული სამედიცინო დანახარჯების ფინანსური
რისკებისგან მოსახლეობის დაცვა; გადამდები და არაგადამდები დაავადებების ავადობისა
და სიკვდილიანობის შემცირება; მოსახლეობის სპეციფიკური სამკურნალო საშუალებებით
უზრუნველყოფის გაუმჯობესება.
1.3.3.1. ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)
 ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისთვის სპეციალიზირებული
მომსახურების უზრუნველყოფა, მათთვის უზრუნველყოფილ იქნა ამბულატორიული და
სტაციონარული მომსახურებები, რებილიტაცია და ასევე, გადაუდებელი სომატური
მდგომარებების მართვა.
1.3.3.2. ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)
 პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით დაფიქსირდა ინფექციურ დაავადებათა
მკურნალობის 11.1 ათასზე მეტი შემთხვევა.
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1.3.3.3. ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 03)
 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 76.5 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების
თვის ვაუჩერი;
 სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2.8 ათასამდე პირს და ჯამურად 128.0 ათას საწოლდღეზე მეტი აღირიცხა;
 ჩატარდა 230 ქირურგიული ოპერაცია.
1.3.3.4. აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 03 04)
 პროგრამის
ფარგლებში
დაფიქსირდა
აივ-ინფექცია/შიდსით
დაავადებულთა
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების 19.0 ათასზე მეტი შემთხვევა.
ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 2.4 ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო
სტაციონარულით - 400-მდე პირმა.
 აივ-ინფექცია/შიდსზე მაღალი რისკის ჯგუფის პირთა ნებაყოფლობითი ტესტირების
კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა 17.0 ათასზე მეტი სისხლის ნიმუშის სკრინინგული
კვლევა.
1.3.3.5. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05)
 განხორციელდა ანტენატალური მეთვალყურეობით გათვალისწინებული 153.8 ათასზე მეტი
ვიზიტი;
ჰიპოთირეოზზე,
ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა
და
მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში
გამოკვლეული იქნა 55.5 ათასზე მეტი ახალშობილი, მათ შორის განხორციელდა მეორადი
სკინინგიც და ამბულატორიული მეთვალყურეობაც.
 გენეტიკური პათოლოგიების გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 3.3
ათასზე
მეტი ნიმუშის გამოკვლევა, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და
მელოგინეთა მკურნალობის 2.0 ათასზე მეტი შემთხვევა.
 ჩატარდა 22.8 ათასზე მეტი პირველადი სმენის სკრინინგი. სმენის მეორადი სკრინინგი და
ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა 900-მდე ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრია - 6
ახალშობილს.
1.3.3.6. დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06)
 პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით საშუალოდ 970-ზე მეტი დიაბეტით დაავადებული
ბავშვი სარგებლობს, ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული დახმარებით
ისარგებლა 2.8 ათასზე მეტმა პაციენტმა.
1.3.3.7. ნარკომანია (პროგრამული კოდი 35 03 03 07)
 პროგრამის ფარგლებში ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკითა და სამედიცინო მეთვალყურეობით
1.6 ათასზე მეტი ნარკომანია უზრუნველყოფილი, ხოლო სტაციონარული დეტოქსიკაციითა
და რეაბილიტაციით 290-მდე პაციენტმა ისარგებლა.
1.3.3.8. ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)
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 პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 22.0 ათასზე მეტი შემთხვევა. მათ შორის, 1 353
შემთხვევა დაფიქსირდა 18 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რომელთაგანაც 640 ბავშვი
დაავადებული იყო ონკოჰემატოლოგიური მდგომარეობით, ხოლო 21 022 შემთხვევა
დაფიქსირდა 60 წელს გადაცილებულ პირებში, რომელთაგანაც 1 739 პირი დაავადებული
იყო ონკოჰემატოლოგიური მდგომარეობით.
1.3.3.9. დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)
 პროგრამის ფარგლებში ჰემო და პერიტონეული დიალიზით მკურნალობის პროგრამაში
ჩართული იყო 2.2 ათასზე მეტი პაციენტი.
 დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 13 შემთხვევა.
 განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე
საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა.
1.3.3.10. გულის ქირურგია (პროგრამული კოდი 35 03 03 10)
 პროგრამის
ფარგლებში
დაფიქსირდა
გულის
თანდაყოლილი
მანკების
კარდიოქირურგიული მკურნალობის 315 შემთხვევა, გულისა და მაგისტრალური
სისხლძარღვების შეძენილი პათოლოგიების კარდიოქირურგიული მკურნალობის - 510მდე შემთხვევა, კორონარული ანგიოპლასტიკის 970-ზე მეტი შემთხვევა.
1.3.3.11. ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03
03 11)
 პროგრამის 18 წლამდე ასაკის ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური
მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 17 შემთხვევა (550-მდე საწოლდღე).
 ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის
ფარგლებში განხორციელდა 158.2 ათასზე მეტი ვიზიტი.
 ონკოინკურაბელურ და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულ ინკურაბელურ პაციენტთა
სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა 425მდე შემთხვევა (5.4 ათასზე მეტი საწოლ-დღე).
1.3.3.12. იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 12)
 პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სტაციონარული მომსახურების 360-მდე და ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და
მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის - 2.7 ათასზე მეტი
შემთხვევა.
1.3.3.13. სასწრაფო გადაუდებელი
(პროგრამული კოდი 35 03 03 13)

დახმარება

და

სამედიცინო

ტრანსპორტირება

 პროგრამის ფარგლებში რეფერალური დახმარება გაეწია 11.4 ათასზე მეტ პაციენტს, ხოლო
სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების პროგრამა მოემსახურა 722.6 ათასზე მეტ გამოძახებას.
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1.3.3.14. სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 14)
 სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე,
ლაბორატორიული
გამოკვლევები,
ექიმის
მეთვალყურეობა
და
სხვა).
ასევე
გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული
ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის.
პროგრამის ფარგლებში კონტრაქტით აყვანილია 2.7 ათასამდე ექიმი და ექთანი.
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 14.9 მლნ ლარზე მეტი;
1.3.3.15. რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 15)
 პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო
სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს
მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო
დახმარების 8.5 ათასზე მეტი შემთხვევა.
1.3.3.16. ანტირაბიული დახმარება (პროგრამული კოდი 35 03 03 16)
 პროგრამის ფარგლებში ანტირაბიული დახმარება გაეწია 12.2 ათასზე მეტ პაციენტს.
1.3.3.17. 3 წლამდე ასაკის ბავშვთა გადაუდებელი და სტაციონარული დახმარება
(პროგრამული კოდი 35 03 03 17)
 პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა გადაუდებელი - 19.0 ათასზე მეტი და
სტაციონარული დახმარების - 28.0 ათასამდე შემთხვევა. სულ პროგრამა მოემსახურა 34.0
ათასამდე ბენეფიციარს.
1.3.3.18. ურგენტული მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 18)
 პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 23.0 ათასზე მეტი შემთხვევა.
1.3.3.19. ზოგადი ამბულატორია (პროგრამული კოდი 35 03 03 19)
 პროგრამა ემსახურება 450.0 ათასამდე პირს.
1.3.3.20. სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული
კოდი 35 03 03 21)
 პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 26.1 ათასზე მეტი
წვევამდელი.
 ჩატარდა 2.5 ათასზე მეტი დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა.
1.3.4. დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)
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 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა საექიმო სპეციალობათა განახლებული ნუსხის
შესაბამისად, რიგ საექიმო სპეციალობებში სარეზიდენტო პროგრამების სრულყოფა,
პროფესიული კომპეტენციების შემუშავება და შეფასების მექანიზმების გაუმჯობესება.

1.3.5. პროგრამების შესაძლო დეფიციტის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 35 03 05)
 მიმდინარე წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებები
მიმართულ იქნა ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით სახელმწიფოს მიერ აღებული
ვალდებულებების
და
მისი
შესაბამისი
პროგრამების/ქვეპროგრამების
განხორციელებისათვის საჭირო რესურსებიებს დასაფინანსებლად, ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების განხორციელება მიმდინარეობდა შეუფეხებლად.

1.4.სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ცენტრალური აპარატი
 აღჭურვის კომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში შესყიდულ იქნა 1
რეანომობილი, მაღალი გამავლობის სასწრაფო დახმარების 2 მანქანა, 1 ორხიდიანი მაღალი
გამავლობის ავტომანქანა და შესაბამისი სამედიცინო აპარატურა; შესყიდულ იქნა
სტომატოლოგიური მომსახურების უზრუნველსაყოფად სპეციალურად აღჭურვილი 2
მანქანა.
 საექსპერტო მომსახურებისა და საპროექტო სამუშაოების კომპონენტის ფარგლებში
მომზადდა გალის საავადმყოფოს ტერიტორიაზე ასაშენებელი გადაუდებელი დახმარების
კომპლექსის და სპეციალური ავტოფარეხის სამშენებლო-საპროექტო დოკუმენტაცია,
ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ფსიქიატრიული
ნაწილის მეორე-მეოთხე სართულების ვენტილაციის სისტემის საპროექტო დოკუმენტაცია,
სამედიცინო ტრენინგ-ცენტრის სამშენებლო სამუშაოების ექსპერტიზა;
 დასრულდა საქართველოს ეროვნული სამედიცინო ტრეინინგ-ცენტრის პირველი ეტაპის
სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა.
 დასრულდა პათოლოგიური ლაბორატორიის სამშენებლო სამუშაოები და აღჭურვა;
 ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვისთვის საჭირო სამედიცინო საინფორმაციო
სისტემების და შესაბამისი პროგრამული ლიცენზიების შესყიდვაზე, გაფორმებულია
გრძელვადიანი მრავალწლიანი ხელშეკრულება შესაბამის მომწოდებელ კომპანიასთან (EMC
საერთაშორისო საინფორმაციო სისტემები).
1.5. ა(ა)იპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია
(პროგრამული კოდი 48 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ა(ა)იპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია
 მიმდინარეობდა ლაბორატორიის ინსტიტუციური განვითარება, თანამშრომლების აყვანა,
მათი დატრეინინგება, საწყისი აღჭურვილობის შეძენა. ასევე ლაბორატორიის დაცვის
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განხორციელება დაიწყო სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის სამსახურმა,
შემუშავდა ამ დანაყოფის ტრეინინგების მოდულები.
 განხორციელდა
ამერიკის
შეერთებული
შტატების
მთავრობის
ხელშეწყობით
ბიოუსაფრთხოების მე–3 დონის სალაბორატორიო და სასაცავე სისტემების გამართვა.

1.6. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 შენარჩუნდა და განმტკიცდა თანამშრომელთა ფიზიკური მდგომარეობა, შემცირდა
შრომისუუნარობა.
1.7. თავდაცვის სფეროში ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 29 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი
 გაწეულ იქნა შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
მოსამსახურეთათვის, პენსიონერთათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის;
 განხორციელდა პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი;
 მკურნალობის
ხარისხისა
და
ეფექტურობის
ამაღლებასთან
დაკავშირებული
ხორციელდებოდა შესაბამისი ღონისძიებების შემუშავება და გატარება.
1.8. ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში (პროგრამული კოდი 27 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროს აპარატის პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებათა სამედიცინო სამსახური
 განხორციელდა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებების სამედიცინო
ნაწილების
მომარაგება
სახარჯი
მასალებით,
სამედიცინო,
ლაბორატორიული
დანიშნულების საგნებითა და რეაქტივებით. გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში
სამოქალაქო
სექტორში
კვალიფიციური
დახმარება
გაეწია
5
098
პატიმარს
(ჰოსპიტალიზაცია, ამბულატორიული დახმარება), ასევე პატიმართა მიმართ „დაავადებათა
კონტროლის ჯგუფის“ მიერ გაწეულ იქნა 33 619 კონსულტაცია;
 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა №11 და №14 დაწესებულებების პირველადი
ჯანდაცვის ცენტრების მშენებლობა და აღჭურვა, ხოლო პირველადი ჯანდაცვის პუნქტებმა
სრულყოფილი ფუნქციონირება დაიწყო №5, №7, №9, №12 და №17 დაწესებულებებში
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2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2.1.
საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი
30 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს – სახელმწიფო
დაწესებულება საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია

საქვეუწყებო

 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი
და სხვა სამსახურების მიერ გამოვლენილი დანაშაულისა თუ სამართალდარღვევების
ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი;
 სისტემატიურად გაიცემოდა სტატისტიკური და სხვა სახის ინფორმაციები სხვადასხვა
სამსახურებიდან და ორგანიზაციებიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად.
პერმანენტულად მიმდინარეობდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის, როგორიცაა
მაგალითად ოჯახურ კონფლიქტებთან და ძალადობებთან დაკავშირებით ინფორმაციის
დაგროვება და ანალიზი. ასევე სისტემატურად ხორციელდებოდა მონაცემთა ბაზაში
არსებული შეცდომების აღმოჩენა და სათანადო დანაყოფებისათვის გადაგზავნა შემდგომი
რეაგირების მიზნით;
 მნიშვნელოვნად იკლო ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის დანაშაულებმა, ასევე
გაუხსნელმა სისხლის სამართლის საქმეებმა. ამაღლდა გამოძიების ოპერატიულობა.
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურებრივ რესურსებზე წვდომის
უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით ერთჯერადი პაროლის გენერაციის მოწყობილობები
გაცემულია უფლებამოსილ თანამშრომლებზე – 3 246 ერთეული;
 განხორციელდა სამაშველო ოპერაციები ზღვაზე ადამიანის ძებნის და მისი სიცოცხლის
გადარჩენის მიზნით.
 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მესაზღვრეთა პროფესიული გადამზადების
კურსები.
 განხორციელდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის
დელიმიტაციისა და დემარკაციის სახელმწიფო კომისიების ექსპერტთა შეხვედრა. სადაც
განხილულ იქნა საქართველო-აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის
შეუთანხმებელ მონაკვეთებზე (მაწიმი და ცოდნისკარი) მხარეთა პოზიციები და ჩატარდა
ერთობლივი აზომვები.
 მიმდინარე წლის 22-28 სექტემბერს ჩატარდა საერთაშორისო წვრთნები NATO-სთან
თანამშრომლობის ფორმატში „საქართველო 2012“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 39-მდე
ქვეყნის წარმომადგენელმა.
 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით საანგარიშო
პერიოდში განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
გაუმჯობესდა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. აგრეთვე აშენდა და შესაბამისი
ინვენტარით აღიჭურვა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საცურაო აუზი.
 თანამშრომლების საბინაო მოწყობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში დაიწყო ქალაქ
ახალციხეში საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა.
 სამინისტროს თანამშრომლების მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობის შეუფერხებლად და
ეფექტურად შესრულების მიზნით საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა 2 000 ცალი
პლანშეტური კომპიუტერი (Police Pad).
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2.2. ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების
უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02)

დაცვის

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
 განხორციელდა დიპლომატიური მისიებისა და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების,
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტებისა და ეროვნული საგანძურის
ობიექტების დაცვა.
 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ, ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლების
მიზნით
შეძენილ
იქნა
ვიდეოსამეთვალყურეო
ტექნიკა,
განხორციელდა
ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები, განახლდა დაცვის პოლიციის
თანამშრომელა უნიფორმა.

2.3. სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მატერიალური რეზერვების
დეპარტამენტი
 სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოების
ფარგლებში განხორციელდა სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა
უიმედო დებიტორული დავალიანების ბალანსიდან მოხსნისა და ჩამოწერის სამუშაოები.
2.4. შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (პროგრამული კოდი
29 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი
 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნებისა და ამაღლების მიზნით, თავდაცვის
სამინისტრომ, სტრატეგიული დოკუმენტების (,,ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია“,
,,საფრთხეების
შეფასების
დოკუმენტი“)
საფუძველზე,
შეიმუშავა
,,თავდაცვის
სტრატეგიული მიმოხილვის“ და ,,ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის“ დოკუმენტების
პროექტები, რომლებიც განსაზღვრავენ შეიარაღებული ძალების განვითარების გეგმებს
2012-2016 წლებისათვის.
 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა:
 თავდაცვის სტრატეგიული და ოპერატიული დაგეგმვის ეფექტური სისტემის
და
ოპერატიული
დაგეგმვის
პროცედურების
შემდგომი
ინსტიტუციონალიზაცია;
 მართვისა და კონტროლის სისტემის დახვეწა;
 ჯავშანსატანკო,
განაღმვითი
და
კავშირგაბმულობის
საშუალებების
გაუმჯობესება;
 ქვედანაყოფების მობილურობის გაუმჯობესება;
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 სამხედრო
დაზვერვის
სისტემის
დახვეწა
სახმელეთო
ჯარებში
რეკოგნოსცირებისა და თვალთვალის შესაძლებლობების განვითარების
ჩათვლით;
 კრიზისების მართვისა და კონტროლის შესაძლებლობების განვითარება
უწყებათაშორისი თანამშრომლობის გაუმჯობესებით;
 ეროვნული სამხედრო ინდუსტრიული შესაძლებლობების განვითარების
გაგრძელება;
 სოციალური პროგრამების გაუმჯობესება;
 ნატო-სთან არსებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო
ღონისძიებების განხორციელება;
 სპეციალური ოპერაციების ძალების შესაძლებლობების გასავითარებლად
დოქტრინის დახვეწა და სტრუქტურულ-ორგანიზაციული სრულყოფა;
 თავდაცვის დაგეგმვის ინსტიტუციონალიზაცია;
 დაგეგმვის, პროგრამირების და ბიუჯეტირების სისტემის (PPBS) ანალიზი
შემდგომი განვითარება;
 სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეთა ანაზღაურების სისტემის
რეფორმირება;
 ადამიანური რესურსების მართვის და პროფესიული განვითარების
სისტემების დახვეწა, შესაბამისი კონცეპტუალური დოკუმენტების მომზადება.
2.5. თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 29 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა “ და მასში
შემავალი სსიპ-ები
 სსიპ - სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკურ ცენტრ „დელტა“ და მასში შემავალი სამეცნიერო
კვლევითი დაწესებულებებში საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შემდეგი სამუშაოები:
 ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და
სამხ.ტექნიკის
დახარისხება,
შეფასება,
უტილიზაცია,
ფეთქებადი
ნივთიერებების
გადამუშავება,
სამეცნიერო-კვლევითი
და
საცდელსაკონსტრუქტორო, საწარმოო-ტექნოლოგიური სამუშაოები;
 საბრძოლო იარაღისა და მასალების, აღჭურვილობის შექმნა, აღდგენა,
მოდერნიზება, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების
უზრუნველყოფა, კოორდინაცია;
 საჯავშნე მასალის მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება, სპეც. ობიექტების
დაპროექტებისა და მშენებლობის ორგანიზებაში მონაწილეობა, ქანებისა და
ბეტონის ხარისხის კონტროლი საველე და ლაბორატორიულ პირობებში;
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა დავალებები და
პროექტებით განსაზღვრული სამუშაოები.
2.7. პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროს აპარატი
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 დაფინანსდა ადმინისტრაციული ხარჯები პენიტენციალური სისტემის პოლიტიკის
შემუშავების, კოორდინაციის და მართვის, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში სამედიცინო საქმიანობის ორგანიზების, რეგულირებისა და კონტროლის
უზრუნველსაყოფად.
2.8. სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (პროგრამული კოდი 27 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი;
 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო;
 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური.
 სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტის
დაწესებულებებში
გადატვირთულობის
შესამცირებლად დასრულდა 2010 წელს დაწყებული №19 ტუბერკულოზით დაავადებულ
მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ახალი ხუთსართულიანი კორპუსის
მშენებლობა;
 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის რიგ დაწესებულებებში არსებული
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით ჩატარდა სარემონტო-სარეკონსტრუქციო
სამუშაოები;
 მომზადდა და დაიბეჭდა საინფორმაციო სახის ბროშურები (თავისუფლებააღკვეთილთა
უფლება/მოვალეობების შესახებ) და საჩივრის კონვერტები თავისუფლებააღკვეთილთა
სამართლებრივი გარანტიების გასაძლიერებლად;
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებების
ტერიტორიაზე
შეიქმნა
საგანმანათლებლო
სახლები
და
თავისუფლებააღვეთილთათვის განისაზღვრა სასწავლო/საგანმანათლებლო პროგრამები;
 პირობით მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციისათვის განხორციელდა მათი დასაქმებისა და
სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართვა;
 გაგრძელდა მუშაობა უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის, ხარისხის
გაუმჯობესებისა და სერვისის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების
მიმართულებით. ამ მიზნით სასჯელაღსრულების დაწესებულებების საზოგადოებრივ
მისაღებში დაინერგა იურიდიული კონსულტაციის სერვისი. სამსახურის ყველა
კონსულტანტს ჩაუტარდა სწავლება. აგრეთვე დაიხვეწა მობილური იურიდიული
დახმარების სერვისი და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხორციელდა გასვლითი
კონსულტაციები.

2.8.1. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
(პროგრამული კოდი 27 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
 თავისუფლებააღკვეთილთა
საცხოვრებელი
პირობების
გაუმჯობესებისა
და
დაწესებულებებში გადატვირთულობის შემცირების მიზნით დასრულდა 2010 წელს
დაწყებული №19 ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სამკურნალო
დაწესებულების ახალი ხუთსართულიანი კორპუსის მშენებლობა;
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 ივლისში დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს ოზურგეთის რაიონის სოფ. ლაითურის ახალი
დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოები;
 თავისუფლებააღკვეთილთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობების გაუმჯობესების
მიზნით სარემონტო სამუშაოები დასრულდა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
№2, №3, №6, №7, №8, №9, №14, №16, №17 და №18 დაწესებულებებში;
 აფთიაქის საცავი მოეწყო პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის №3 დაწესებულებაში;
 სასწავლო ცენტრი გარემონტდა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის №9
დაწესებულებაში;
 მიუსჯელი არასრულწლოვნებისათვის შესაფერისი ინფრასტრუქტურა შეიქმნა №2 და №8
დაწესებულებებში;
 №17 დაწესებულებაში დასრულებულია პირველადი ჯანდაცვის შენობისა და
საგანმანათლებლო სახლის მშენებლობა;
 №6 დაწესებულებაში მოეწყო საგანმანათლებლო ოთახები;
 პირველადი ჯანდაცვის პუნქტი აშენდა არასრულწლოვანთა სპეციალურ №11
დაწესებულების ტერიტორიაზე, ხოლო №5, №9 და №12 დაწესებულებებში მოეწყო
პირველადი ჯანდაცვის ოთახები;
 №19 ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების
ძველი
კორპუსებიდან
განახლდა
და
რეკონსტრუქცია/რემონტი
ჩაუტარდა
ადმინისტრაციულ კორპუსს;
 ჩატარდა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ავტოსადგომის ღობის მოწყობის
სამშენებლო სამუშაოები;
 დასრულდა საზოგადოებრივი მისაღების მშენებლობა და აღჭურვა სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტსა და №5, №6, №8, №15, №16, №17, №18, №19 პატიმრობისა და თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებებში;
 2012 წლის აგვისტოში დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს №11 არასრულწლოვანთა
სპეციალური დაწესებულების ძირითადი კორპუსის
სარეკონსტურქციო-სარემონტო
სამუშაოები;
 დასრულდა №2 დაწესებულების ქალთა, ხოლო №5 დაწესებულებაში კი დედათა და
ჩვილ/ბავშვთა კორპუსის გაფართოება;
 მთელი წლის მანძილზე შენარჩუნდა თავისუფლება აღკვეთილთა 3-ჯერადი კვებითი
უზრუნველყოფა ნორმატივებით განსაზღვრული კალორაჟის დაცვითა და შესაბამისი
მენიუს მიხედვით;
 განხორციელდა პენიტენციალური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო
მოსამსახურეთა სამედიცინო დაზღვევა, მათი სოციალური დაცულობის მიზნით;
 პატიმრები და თავისუფლებააღკვეთილები აღიჭურვენ დამატებითი რბილი ინვენტარით;
 ახალწვეული სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეები და სწრაფი რეაგირების
სპეცდანიშნულების სამსახურის თანამშრომლები აღიჭურვენ შესაბამისი უნიფორმითა და
სამხედრო აღჭურვილობით;
 განხორციელდა ბრალდებულთა და პატიმართა აღრიცხვის ინფორმაციულ სისტემაში
პროგრამული უზრუნველოყოფისა და ტექნიკური მხარდაჭერის მომსახურების შესყიდვა;
 დაიბეჭდა 15 000 ბუკლეტი 7 სხვადასხვა ენაზე - ბრალდებულთა და
თავისუფლებააღკვეთილთა უფლებება/მოვალეობების შესახებ;
 დაიბეჭდა 5 000 საჩივრის კონვერტი.

2.8.2. პრობაციის სრულყოფილი სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 02 02)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
ხელშეწყობით დასაქმდა - 35, საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩაერთო - 134, ხოლო
სხვადასხვა სახის სამედიცინო-სამკურნალო პროგრამებში ჩართულ იქნა - 117 პირობით
მსჯავრდებული;
 ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 387-მა პირობით მსჯავრდებულმა;
 აღსრულდა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 1 059 საქმე;
 პირობითი მსჯავრის გაუქმების მუდმივმოქმედმა კომისიამ 5 082 პირობით მსჯავრდებულს
მოუხსნა სასჯელი;
 გარემონტდა
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
დაქვემდებარებაში
არსებული
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების მთავარი
საცხოვრებელი
ბლოკი,
საკონტროლო გამშვები პუნქტი, დამხმარე შენობა ნაგებობები და კეთილმოეწყო ეზოს
ტერიტორიის ნაწილი;
 ვიდეო პაემნის სერვისი ჩაირთო ქ. ბათუმის ბიუროში;
 პირობით
მსჯავრდებულთა
რეაბილიტაციის
კუთხით
სააგენტომ
გააფორმა
მემორანდუმები სხვადასხვა სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან:
თბილისისა და რუსთავის საქალაქო სასამართლოებთან, საქართველოს საპატრიარქოსთან
არსებულ ანტინარკოტიკულ ცენტრთან, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალურ ასოციაცია „ტოლერანტთან“, სოციალურ მუშაკთა ეროვნულ ცენტრთან, სამოქალაქო რეესტრთან,
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან, გურიის ახალგაზრდულ რესურს
ცენტრთან.

2.8.3. უფასო იურიდიული დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
 საზოგადოებრივი მისაღების ამოქმედების შემდეგ სხვადასხვა სერვისებთან ერთად უფასო
იურიდიული კონსულტაციაც ხელმისაწვდომი გახდა. საანაგარიშო პერიოდში აღნიშნული
სერვისით 657 პირმა ისარგებლა;
 მობილური იურიდიული დახმარების სერვისის გაუმჯობესების მიზნით, მიკროავტობუსში
მოწყობილი საკონსულტაციო ოთახის გამოყენებით, განხორციელდა საზოგადოებრივი
ადვოკატების გასვლითი კონსულტაციები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. სულ
ჩატარდა 138 გასვლითი კონსულტაცია (მათ შორის 40 დევნილების კომპაქტურ
დასახლებებში);
 საზოგადოებრივი ადვოკატებისათვის ჩატარდა 15 პროფესიული ტრეინინგი სისხლის,
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის აქტუალურ საკითხებზე, ასევე ეფექტური
მომსახურების უნარ-ჩვევებზე;
 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში იურიდიული დახმარების ბიუროებმა წარმოებაში 7
173 სისხლის სამართლის საქმე მიიღეს. საზოგადოებრივი ადვოკატების დახმარებით 28
ბრალდებული გამართლდა. გაწეულ იქნა 17 557 კონსულტაცია.
2.9. ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
 დაინერგა ერთიანი საკომუნიკაციო ქსელი და სისხლის სამართლის საქმისწარმოების
ელექტრონული;
 საზღვარგარეთის წამყვან ქვეყნებში დაგროვილი გამოცდილების გაზიარების მიზნით
მოეწყო სამუშაო ვიზიტები. კერძოდ, გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში საგამოძიებო
სამსახურის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ აშშ-შ-, ბელგიასა და ჰოლანდიაში. ამავე
მიზნით სამსახურს ეწვია უკრაინელი და პოლონელი კოლეგებისაგან შემდგარი ჯგუფი;
 გაიმართა კომფერენცია თემაზე: ,,საგადასახადო თაღლითობა და ფულის გათეთრებასაკანონმდებლო რეგულაციები და დადებითი პრაქტიკა”, სადაც მონაწილეობა მიიღეს
როგორც ევროპული პოლიციეს და ინტერპოლის, ასევე მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების
დელეგაციათა წარმომადგენლებმა;
 115 თანამშრომელმა გაიარა გადამზადება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სასწავლო ცენტრში, სისხლის სამართლის საქმეთა ელექტრონული წარმოების პროგრამის
შესწავლისა და სრულყოფის მიზნით. 66 თანამშრომელი მივლინებულ იქნა შინაგან საქმეთა
სამინისტროს აკადემიაში სპეციალური მომზადების კურსების გავლის მიზნით.
2.10. გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს პროკურატურა
 სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საქმის მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის
დანერგვა და პროკურორების გადამზადება სისხლის სამართლის საპროცესო
კანონმდებლობასა და საქმის მართვის სისტემაში;
 დანაშაულის პრევენციის კუთხით „საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის“
პროექტის ფარგლებში, განხორციელდა 133 საგანმანათლებლო-ინტელექტუალური, 51
სპორტული, 17 კულტურული, 5 დასუფთავება-გამწვანების ღონისძიება, 9 საქველმოქმედო
და 13 ანტინარკოტიკული აქცია.
 პრობაციონერი და მზრუნველობამოკლებული ახალგაზრდების დასაქმების აქციის
ფარგლებში დასაქმდა 10 პრობაციონერი და 1 სოციალურად დაუცველი პირი.
 ყვარელში განხორციელდა „საზაფხულო სკოლის“ პროგრამა, რომელიც მოიცავდა
ტრენინგების კურსს, სხვადასხვა გასართობ და კულტურულ ღონისძიებას.
 ყველა რაიონულ პროკურატურაში ჩატარდა საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო შეხვედრები,
რომელთა მიზანსაც წარმოადგენდა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის მექანიზმის
დანერგვის კოორდინირება;
 მოწმისა და დაზარალებულის 16 კოორდინატორის მიერ მომსახურება გაეწია 20 000
მოქალაქეზე მეტს.
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3. რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

3.2. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
 გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის
დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან
სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის,
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან
მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე
გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, არსებული
საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო,
ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის
აუცილებლობა. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული
ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება.

3.2.2. გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
 საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის “გზების პერიოდული შეკეთება
და რეაბილიტაციის“ ღონისძიებების ფარგლებში:
 სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები 2011 წლიდან 2012
წელს გარდამავალ ობიექტების 90% დასრულებულია.
 2012 წლის გეგმით გათვალისწინებული ახალი ობიექტების უმეტეს ნაწილზე
სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია, ხოლო ნაწილი დასრულდება
2013 წელს, მოწყობილია და გრძელდება ასფალტბეტონის
და
ცემენტობეტონის ახალი საფარების მოწყობა, ხიდებისა და სხვა ხელოვნური
ნეგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 2012 წელს
ჩასატარებელი სამუშაოების ნაწილი დასრულდა, დანარჩენზე მიმდინარეობს
შესაბამისი სამუშაოები.
 საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ,,გზების შეკეთება და შენახვა
ზამთრის პერიოდში” ღონისძიების ფარგლებში:
 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
საავტომობილო
გზებზე
მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის, გზის სავალი ნაწილის, ხელოვნური
ნაგებობების, სადრენაჟო სისტემების, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური
საშუალებების, გზის კუთვნილების კეთილმოწყობის და ზამთრის მოვლაშენახვის სამუშაოები.
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 შეძენილ იქნა 19 ერთეული საგზაო ტექნიკა, რომელიც ზამთრის პერიოდში
მოემსახურება საქართველოს შიდა და საერთაშორისო მნიშვნელობის გზებს.
თბილისის შემოსასვლელი საავტომობილო გზის 15-21 კმ მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის ფარგლებში მიმდინარეობდა გაზაფხულის უხვნალექიანობის შედეგად
მაღალი ყრილების და ჭრილების მონაკვეთებზე განვითარებული მეწყერული მოვლენების
სალიკვიდაციო სამუშაოები, კერძოდ: ჭრილისა და ყრილის, გამაგრებული და გრუნტის
კიუვეტების, წყალგამტარი მილების მოწყობა და ასფალტობეტონის სავალი ნაწილის
მოწყობის სამუშაოები.
მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოების ფარგლებში დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები
2011 წლიდან 2012 წელს გარდამავალ ობიექტებზე და მიმდინარეობდა ახალი ობიექტების
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამუშაოების უმეტეს ნაწილზე დასრულდა (80%)
სამუშაოები, დანარჩენზე მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები და უახლოეს
პერიოდში დაიწყება შესაბამისი სამუშაოები.
მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო გზის 132-ე კმ-ზე გველეთის ხიდის მშენებლობა
ფარგლებში მომზადდა პროექტი და გაფორმდა კოტრაქტი ხიდის მშნებლობარეაბილიტაციისათვის.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტის ფარგლებში: დასრულდა
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2011 წლიდან 2012 წელს გარდამავალ ობიექტებზე
რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 84 კმ შიდასახელმწიფოებრივ მნიშვნელობის გზას. ასევე,
მიმდინარეობდა ახალი ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. იმ
ობიექტებზე, სადაც არსებობდა საპროექტო გადაწყვეტილებები, გამოცხადდა ტენდერები
და მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები.
ვაზიანი-გომბორი-თელავის ს/გზის პროექტის ფარგლებში კმ1-კმ27 მონაკვეთზე
დასრულდა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო, ხოლო კმ27-კმ54+375 მონაკვეთზე გზის
სამშენებლო სამუშაოები. აგრეთვე, მიმდინარეობდა წყალგამტარი მილებზე სათავისების,
მიერთებებისა
და
გასაჩერებელი
მოედნების
ასფალტობეტონის
საფარის,
ავტოპავილიონების, სოფელ გომბორში ფერდის გამაგრების და სადრენაჟე სისტემების
მოწყობის სამუშაოები.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტის (მსოფლიო ბანკის
დაფინანსებით) ფარგლებში გაფორმდა და 2012 წლის აპრილი-მაისიდან დაიწყო
სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადგილობრივ და შიდასახელმწიფოებრივ გზებზე.
3.2.3. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (აღაიანი–იგოეთი, რიკოთის
გვირაბის რეაბილიტაცია) (WB) ფარგლებში:
 მიმდინარეობდა გვირაბის ელექტრო-მექანიკური სისტემებით აღჭურვის
დარჩენილი
სამუშაოები,
კერძოდ:
განათების,
ვენტილაციის,
ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების, გადაუდებელი შეტყობინების
ხმოვანი სამაუწყებლოს, ვიდეო მართვის და მონიტორინგის სისტემების
სამონტაჟო და სავენტილაციო არხის სამშენებლო სამუშაოები;
 დასრულდა ტროტუარების ფილებით გადახურვის სამუშაოები.
 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი II (იგოეთი–სვენეთი) (WB)
ფარგლებში:
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 მიმდინარეობდა და დასრულდა ხმაურდამხშობი კედლის, გაბიონის კედლის,
სატრანსპორტო კვანძებზე შემანელებელ-ამაჩქარებელი და მისასვლელი
ზოლების მოწყობის სამუშაოები.
 ნაწილობრივ შესრულდა ძირითად გზაზე სარემონტო სამუშაოები, სადრენაჟე
არხების, გარემოსდაცვითი პირობების გაუმჯობესების, ადგილობრივი
გზების, საგზაო ნიშნებისა და უსაფრთხოების სამუშაოები.
 უმეტეს ნაწილში დასრულდა სატრანსპორტო კვანძებსა და ადგილობრივ
გზებზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
 ნაწილობრივ შესრულდა მთავარ გზის გამყოფ ზოლზე ბეტონის ნიუჯერსის
ტიპის ბარიერების მოწყობის სამუშაოები. ასევე ლითონის ზღუდარებით გზის
შემოფარგვლის სამუშაოები.
 კონტრაქტორმა
ვერ
უზრუნველყო
სამშენებლო
სამუშაოების
სახელშეკრულებო ვადებში შესრულება. მიმდინარეობს ხელშეკრულების
გაწყვეტის პროცედურები.
 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB)
ფარგლებში თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80-კმ95 სვენეთი-რუისის (სვენეთი-მდ.
ლიახვის) კმ80-კმ84,75 (I ლოტი) მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის სამუშაოების
(მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით) განხორციელებისას:
 დასრულებულია სამშენებლო სამუშაოები და გზის ორივე მიმართულება
ექსპლუატაციაშია;
 მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის სამუშაოები, კონტრაქტორი
ახორციელებდა დეფექტებით შესრულებული სამუშაოების გამოსწორებასა და
დარჩენილი მცირე მოცულობის სამუშაოების შესრულებას.
 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80-კმ95 სვენეთი-რუისის (მდ. ლიახვზე
ხიდის) კმ84.75-კმ86.2 (II ლოტი) მონაკვეთის მშენებლობის სამუშაოების (მსოფლიო
ბანკის დაფინანსებით) ფარგლებში:
 საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ხიდი-ესტაკადის მონოლითური უჭრი
კოჭების მშენებლობა (ორივე მიმართულებაზე);
 დასრულდა ასაქცევ გზაზე (ფაზა II) მიწის ვაკისისა და ბეტონის საფარის
მოწყობის სამუშაოები;
 ხიდ-ესტაკადაზე
მოეწყო
ასფალტობეტონის
საფარი
(ტროტუარები,
გალვანიზირებული მოაჯირები და დეფორმაციული ნაკერები), ხოლო მასთან
მისასვლელ გზებზე მოეწყო ასფალტობეტონისა და ბეტონის საფარი;
 მისასვლელ გზებსა და ხიდ-ესტაკადაზე მოეწყო ბეტონის ნიუჯერსის ტიპის
ბარიერები;
 მისასვლელ გზებზე და ხიდ-ესტაკადაზე შესრულდა ჰორიზონტალური
მონიშვნის სამუშაოები, ასევე მოეწყო ავტობუსის გაჩერებები;
 დასრულდა ხიდი-ესტაკადის განათების სამონტაჟო სამუშაოები;
 მიმდინარეობდა სარეგულაციო კედლის სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ
კედლის რკინა-ბეტონის და ბეტონის ხიმინჯების ბურღვისა და ბეტონირების
სამუშაოები.
 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80-კმ95 სვენეთი-რუისის (მდ. ლიახვი-რუისი)
კმ86,2-კმ94,531 (III ლოტი) მონაკვეთის მშენებლობის სამუშაოების (მსოფლიო
ბანკის დაფინანსებით) ფარგლებში:
 დასრულდა გვირაბის აღმოსავლეთ პორტალთან მომსახურების შენობის
სამშენებლო სამუშაოები, საავარიო გზაჯვარედინებზე ბეტონის საფარის
მოწყობის და ელექტრო-ტექნიკური სამუშაოები. (განათება, ვენტილაცია,
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ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების, საგანგაშო ხმოვანი სამაუწყებლო,
ვიდეო მართვის და მონიტორინგის სისტემების სამონტაჟო სამუშაოები).
 მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ შესრულდა მომსახურების შენობის სპეცტექნიკით აღჭურვა, ასევე მიმდინარეობდა გვირაბის პორტალებზე გრუნტის
უკუჩაყრის და ფერობების გეოგრიდის საშუალებით ფერდობების გამაგრების
სამუშაოები.
 აღმოსავლეთ-დასავლთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (რუისი-რიკოთი) (WB) ფარგლებში
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარის კმ95-114 მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით)
განხორციელებისას:
 დასრულდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები: ტრასის
აღდგენა-დაკვალვა, სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების მობილიზება;
 მიმდინარეობდა მიწის სამუშაოები: ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნის და
დასაწყობების სამუშაოები.
 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-რიკოთი კმ95-143
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (მსოფლიო ბანკის
დაფინანსებით) ფარგლებში მიმდინარეობს აგარა-ზემო ოსიაურის მონაკვეთის
დეტალური პროექტირება.
 ჩოლოქი-სარფის ს/გზის ახალი მიმართულება (ADB) (ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი
გზა) ფარგლებში:
 საანგარიშო პერიოდში ქობულეთის შემოვლითი გზის ლოტი I-ის მონაკვეთზე
დასრულდა
ყრილის სუსტი ადგილების გასამაგრებლად გრუნტოცემენტის
ხიმინჯებისა და ხიდების ბურჯებისათვის რკინა-ბეტონის ხიმინჯების
მოწყობის სამუშაოები.
 მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ შესრულდა მიწის ვაკისის მოწყობის
სამუშაოები.
 მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ შესრულდა ხიდების შუალედური და
განაპირა ბურჯების მშენებლობა.
 დასრულების ფაზაშია წყალგამტარი მილების სამშენებლო სამუშაოები.
 მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ შესრულდა ხიდების მალის ნაშენისათვის
წინასწარდაძაბული კოჭების დამზადებისა და მონტაჟის სამუშაოები.
 დასრულდა ქობულეთის შემოვლითი გზის ლოტი II-ის სატენდერო
პროცედურები.
 გაფორმდა გამარჯვებულ სამშენებლო კომპანიასთან ხელშეკრულება.
 აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის (JICA) ფარგლებში:
 საანგარიშო პერიოდში ქუთაისის შემოვლითი გზის (კმ0+000-კმ17+300)
მონაკვეთზე მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ შესრულდა მიწის ვაკისის,
წყალგამტარი მილების, მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები.
 მიმდინარეობდა რიონის ხიდის ნაბურღ-ნატენი რკინა-ბეტონის ხიმინჯების
მოწყობის სამუშაოები.
 ქუთაისის შემოვლითი სამტრედიის კმ0+000-კმ25+608 მონაკვეთზე დასრულდა
მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები.
 დაიწყო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
 მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ შესრულდა მიწის ვაკისისა და წყალგამტარი
მილების მოწყობის სამუშაოები.
113

 ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი ს/გზის (კმ0+000-კმ15+172) მონაკვეთზე
დასრულდა დეტალური პროექტირება და სატენდერო პროცედურები.
 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობის (EIB) ფარგლებში მიმდინარეობდა დეტალური პროექტირება.

3.3. რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული
კოდი 25 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი
პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობდა:
 ქობულეთის წყალარინების პროექტის ახალი საპროექტო ტერიტორიის
საინჟინრო გეოლოგიური და გეოტექნიკური კვლევების მომსახურების
შესყიდვა;
 ახალქალაქიდან არაგვას სამთო-სათხილამურო კომპლექსამდე მისასვლელი
გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 სოფელ ნიქოზის სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები;
 ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტის
ნიკორწმინდის
წყალმომარაგების
გაუმჯობესების სამუშაოები;
 მდინარე არაგვზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისათვის საჭირო
საკონსულტაციო (საპროექტო) მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (SUTIP);
 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
ნიგოეთში,
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის სოფელ შორაპანში, ქ. ამბროლაურში, წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვრის, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ხევის, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანის, ქ. ონის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ტერიტორიულ
ორგანოს
ადმინისტრაციული შენობების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები;
 ყვარლის საფეხმავლო ხიდის პროექტირება;
 მცხეთის კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის შესყიდვა.
 განახლებადი ენერგიების განვითარების პროგრამა (KfW) ფარგლებში განხორციელებული
ღონისძიებების მოკლე აღწერა:
 გაიცა მცირე კრედიტი „თიბისი“ და „ვითბი“ ბანკებზე. „ხადორი 2 ჰესის
რეაბილიტაციის“ პროექტის ფაგლებში ბანკების მიერ 2 450.0 ათასი ევრო
სრულად არის ათვისებული შესაბამისად, დასრულებულია სესხის გაცემა;
 მიმდინარეობს რიწეულა ჰესის რეაბილიტაციის პროექტი. „თიბისი“ ბანკის
მიერ სესხის სრულად ათვისების ბოლო ვადაა 2013 წლის 30 ივნისი.
 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა გურჯაანის წყალმომარაგების სისტემის
(პირველი ეტაპის დამატებითი სამუშაოები), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მამათიძიმითის გზის რეაბილიტაცია და ცაგერის მუნიციპალიტეტში მდინარე ცხენისწყლის
ნაპირგამაგრება ლასურიაშის ხიდთან (პირველი ეტაპი).
 მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB) ქვეპროგრამის
ფარგლებში სხვადასხვა რეგიონებში განხორციელდა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
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მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის: ქ. ფოთის წყალმომარაგების ქსელის
რეაბილიტაცია I-VI სექტორები, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის გზის 78-ე კმ-ის პკ.
42+00-დან პკ. 46+00-მდე მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ქ. ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის
რეაბილიტაცია, ქ. ბორჯომის და ქ. ჩოხატაურის ქუჩების და სანიაღვრეების რეაბილიტაცია,
ასევე დუმბაძის ქუჩის რეაბილიტაცია.
მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (ADB) ქვეპროგრამის ფარგლებში
დასრულდა ზუგდიდი-ჯვარი მესტია-ლასდილის გზის 36-54 კმ და 58-74 კმ მონაკვეთის
რეაბილიტაცია.
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტის
დამატებითი დაფინანსება (WB) ქვეპროგრამის ფარგლებში:
 დასრულდა დაბა მესტიაში ცენტრალური მოედნისა და ქუჩების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
 „ღროულის“ კარსტული წყლების ბაზაზე დასრულდა მარტვილის
მუნიციპალიტეტის სოფლების ბალდასა და მის მიმდებარე სოფლების
წყალმომარაგება.
 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა შუხუთი-აცანა-მამათის გზის
რეაბილიტაცია;
 დასრულდა შიდა ქართლის 1 263 კოტეჯში ნესტით დაზიანებული შიდა
კედლების
რეაბილიტაცია, სადაც ჩატარდა კედლების თბო და
ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები.
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა, პროექტი I
(ADB) ფარგლებში:
 დასრულდა ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის გზის რეაბილიტაციის
პროექტი, რომელიც დაყოფილ იქნა 4 ლოტად (74-80კმ; 91-103კმ; 121-125კმ;
89-ე
კმ.) და მოიცავდა
23 კმ გზის და მასზე არსებული გვირაბის
რეაბილიტაციას;
 დასრულდა ანაკლიის სანაპირო ზოლის გაუმჯობესების პროექტზე
(დეტალურ დიზაინზე) მუშაობა;
 მიმდინარეობდა პროექტირება თბილისში მდინარე მტკვარზე ხიდის
მშენებლობის პროექტზე, თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი)
გზის
თბილისი-რუსთავის
მონაკვეთის
მოდერნიზაციის
პროექტზე
(მონაკვეთი 1 და მონაკვეთი 3) და მცხეთაში მდინარე არაგვზე ხიდის
მშენებლობის პროექტზე, დეტალურ დიზაინის შემუშავება თბილისში მეტროს
სადგურის მშენებლობის (ვაჟა-ფშაველას გამზირი) პროექტზე;
 საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის
მონაკვეთის (I და III მონაკვეთების, თბილისი-ფონიჭალა და ფონიჭალარუსთავის) მოდერნიზაციის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების
დაწყებამდე, მიმდინარეობდა ფონდის მიერ აზიის განვითარების ბანკთან
შეთანხმებული გზის განთვისების ზოლში მოყოლილი მიწის ნაკვეთების
გამოსყიდვის
და
განსახლების
გეგმებით
(LARP-I
და
LARP-II)
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება;
 მოამზადებული იქნა ბათუმის ნაპირდაცვის პროექტზე ტექნიკურეკონომიკური დასაბუთება.
რეგიონალური განვითარების პროექტი (II ნაწილი)
(იმერეთი) (WB) ქვეპროგრამის
ფარგლებში:
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 გაფორმდა ხელშეკრულება 8 ქვეპროექტზე, კერძოდ: ქ. წყალტუბოს
ცენტრალურ ნაწილში არსებული შენობების და მცირე ზომის საფეხმავლო
ხიდების რესტავრაცია; კურორტ წყალტუბოს მართვის ოფისის, პარკში და
ცივი ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცირე ზომის ტურისტული შენობანაგებობების
მშენებლობა;
ქ.
წყალტუბოს
ცენტრალური
ნაწილის
წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია; ქ. წყალტუბოს
წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია;
ქ. წყალტუბოს ცივი ტბის და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების და
სანიაღვრე-სადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია; ქ. წყალტუბოს ცენტრალური
პარკისა და ცივი ტბის ტერიტორიის გამწვანება/კეთილმოწყობა და სარწყავი
სისტემის მონტაჟი; ქ. წყალტუბოს ცივი ტბის და ტბიდან გამყვანი არხების
რეაბილიტაცია; ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია, ხოლო
დანარჩენ ქვეპროექტებზე მიმდინარეობდა პროექტირება, განხილვა,
სატენდერო დოკუმენტაციების და შეფასების ანგარიშების მომზადება.

3.4. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25
04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
 შპს ,,გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”
 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
აპარატი
 ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში
მიმდინარეობდა:
 ქ. ქუთაისში ბუხაიძის მიკრორაიონისა და „პლაშადკის” (კახიანოური)
დასახლების წყალსადენის ქსელის (სიგრძე-25.7კმ.), ქ. ოზურგეთის (სიგრძე5.7კმ.), ქ. ვანის (სიგრძე-4.4 კმ.), ქ. ზესტაფონის (სიგრძე-5.8 კმ.), ქ. ტყიბულის
(სიგრძე-3.3 კმ.), ქ. წყალტუბოს (სიგრძე-19.5 კმ.) წყალსადენის სისტემის
რეაბილიტაცია;
 ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების ზემო ომალოს და ომალოს სხვადასხვა
შენობების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია
(სიგრძე-7.7კმ.), ქ. ლაგოდეხის წყალსადენის სათავე ნაგებობის, მდინარე
შრომის ხევზე და მდინარე ლაგოდეხის ხევზე (სიგრძე-1.9კმ.) სათავე
ნაგებობის რეაბილიტაცია.
 ლენტეხის (II ეტაპი) (სიგრძე-1.6კმ.), ცაგერის სათავე ნაგებობის „ცივწყაროს“
(სიგრძე-5კმ.), მარტვილის (სიგრძე-14.8კმ.), გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
სოფელ სართიჭალის (სიგრძე-49.5კმ.) და ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა
სურამის (სიგრძე-33.7კმ.) წყალსადენების რეაბილიტაცია;
 ქ. თელავის წყალსადენის და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (IV
ეტაპი) (სიგრძე- 11.6კმ. კანალიზაციის მილის სიგრძე-1.2კმ.), ქ. მარნეულის
(სიგრძე-11.5კმ), ქ. თეთრიწყაროს (სიგრძე-28.6კმ.) და ქ. გურჯაანის (სიგრძე26.3კმ.) წყლის და წყალარინების სისტემების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;
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 ქ. ფოთის წყალსადენის ნოსირი-ნაბადის უბნის (სიგრძე- 27.0კმ) და
ლანჩხუთის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, ქალაქების წალენჯიხის,
ჭიათურის, ბაღდათის, ურეკის და ჩოხატაურის წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია და ხანდოს წყაროებიდან წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია ქალაქ ასპინძაში, სოფელ ნიჯგორსა და აწყვიტაში;
 დასრულდა სიღნაღის და ყვარელის სერვის ცენტრის ტერიტორიაზე
წყალმომარაგების სისტემის რეაბლიტაცია,
 დასრულებულია გორის, კასპის და ქარელის ტერიტორიაზე (პირველი ეტაპი)
წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია.
 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ დაფინანსებული
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ბორჯომის ნედლი წყლის გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობა. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა,
რომელიც მოიცავდა შემდეგს: დამონტაჟდა ნელი წყლით გაწმენდის ფილტრები და ლამის
სალექარი აუზი; ,,გუჯარეთის მილზე” 2.5 კმ მანძილზე დამონტაჟდა წყლის წნევის
დამგდები კამერა; გამწმენდი ნაგებობის შესასვლელთან დამონტაჟდა ურდულების ჭა,
რომლის საშუალებითაც მოხდება გაწმენდილი წყლის მიწოდების რეგულირება ქ.
ბორჯომისათვის; დამონტაჟდა თანამედროვე ულტრაიისფერი წყლის გაწმენდის
ბაქტერიოლოგიური დანადგარი; დამონტაჟდა ავტომატიზირებული ქლორის დოზირების
სისტემა, რომელიც გამწმენდი ნაგებობის ავტომატიზირებულ მართვის სისტემაში ჩაერთო;
დამონტაჟდა თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემები; მოეწყო სანიტარული ზონა; მოეწყო
ნაგებობასთან მისასვლელი გზა; დასრულდა ნაგებობის გამოცდა ტესტურ რეჟიმში.
 აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამის (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) ფარგლებში:
 მესტიის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობისა და წყალმომარაგების შიდა
ქსელების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე (2 კონტრაქტი)
მიმდინარეობდა გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოები 2011 წელიდან 2012
წელს გარდამავალ ობიექტებზე.
 გაფორმდა კონტრაქტი ანაკლიის წყალმომარაგების შიდა ქსელების
მშენებლობაზე და მიმდინარეობდა შესაბამისი სამუშაოები და სატენდერო
პროცედურები ზედამხედველობის კატეგორიაზე.

3.5. კახეთის განვითარების პროექტი (პროგრამული კოდი 25 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
 რეგიონალური განვითარების პროექტი - I ნაწილი (კახეთი) (WB)
ქვეპროგრამის
ფარგლებში მიმდინარებდა:
 ქალაქ თელავში შენობების, კერძოდ: ჩოლოყაშვილის, ერეკლე მეორის
გამზირის, ბატონის ციხის, თავისუფლების მოედნის, ნადიკვარის ქუჩის,
ქუჩების გარე განათების (ცენტრალური ნაწილი), ცენტრალური ქუჩების
(ცენტრალური ნაწილი), მიწისქვეშა კომუნიკაციების (ცენტრალური ნაწილი)
და ნადიკვარის პარკის რეაბილიტაცია;
 ქალაქ თელავის ქუჩების გამწვანება-კეთილმოწყობა (ცენტრალური ნაწილი);
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 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის
მოწყობა, კერძოდ: ძველი და ახალი შუამთის, იყალთოს, ალავერდის, ბოდბის,
გურჯაანის, ხირსას, ნინოწმინდას, უჯარმის, დავით-გარეჯის;
 შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა (დართლო);
 ახტალის კურორტის კომპლექსური აღდგენის სამუშაოები;
 შენობების რესტავრაცია ყვარლის ქუჩებში;
 ქალაქ ყვარელის მიწისქვეშა კომუნიკაციების, ქუჩების გარე განათების
(ცენტრალური ნაწილი) და ცენტრალური ქუჩების რეაბილიტაცია;
 ქალაქ ყვარლის ქუჩების გამწვანება-კეთილმოწყობა (ცენტრალური ნაწილი);

3.6. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი
36 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
 შპს ენგურჰესი
 სს ელექტროსისტემა
 შპს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
3.6.1. ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)
(პროგრამული კოდი 36 02 01)
 N1 ჰიდროაგრეგატზე დასრულებულია ყველა სამონტაჟო სამუშაოები და დამკვეთის მიერ
გაცემულია დასრულების სერთიფიკატი. დასრულდა აგრეგატის ტესტირების პროგრამით
გათვალისწინებული სამუშაოები (გამოცდები, აგრეგატის სხვადასხვა რეჟიმში გასინჯვები
და სხვ.) აგრეგატი ჩართულია ქსელში.

3.6.2. ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი
(EIB, EC) (პროგრამული კოდი 36 02 02)
 ვარდნილჰესის სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების, ჰიდრომექანიკური და ელექტრო
მოწყობილობების მოწოდება-რეაბილიტაციის შესასრულებლად EIB-ის მიერ გამოცხადდა
წინასაკვალიფიკაციო პროცესი: სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვარდნილის
კაშხალზე და წყალსატარ კონსტრუქციებზე; ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობების
მიწოდება-მონტაჟი; ჰიდრო-მექანიკური მოწყობილობების მიწოდება-მონტაჟი და
რეაბილიტაცია; კაშხლის მონიტორინგის სისტემის მიწოდება-მონტაჟი; არხის გაწმენდის
სამუშაოები ვარდნილჰეს 1-დან შავი ზღვის შესართავამდე (სიგრძე 22 კმ); მიწახაპია
მექანიზმის მოწოდება და გაწმენდის სამუშაოები.
 დანალექის დონის განსაზღვრის მიზნით განხორციელდა ვარდნილის წყალსაცავის და
წყალგამყვანი არხის ბათიმეტრული და ტოპოგრაფიული აგეგმვის სამუშაოები.
 დამოუკიდებელ საერთაშორისო საინჟინრო ჯგუფისა და დამკვეთის ერთობლივი კომისიის
მიერ მოხდა დოკუმენტაციის შესწავლა და შეფასება, კომისიის შეფასების სრული შედეგები
გადაეგზავნა EIB-ს განსახილველად.
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3.6.3 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
(პროგრამული კოდი 36 02 03)
3.6.3.1. შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KFW, EIB, EBRD)
(პროგრამული კოდი 36 02 03 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სს ელექტროსისტემა
 საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში დასრულდა შემდეგი სამშენებლო
სამუშაოები: 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი
„ზეკარი“; 500 კვ ძაბვის
ელექტროგადამცემი ხაზი „ვარძია“; 400 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი „მესხეთი“;
500/400კვ ძაბვის ქვესადგური „ახალციხე“:
 მიმდინარეობდა 500/400 ქვესადგურის 220 კვ-ს ნაწილის სამონტაჟო სამუშაოები.
3.6.4. ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID) (პროგრამული კოდი 36 02 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 შპს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია
 დასრულდა სენაკი-ფოთის გაზის ახალი 700 მმ. 30კმ სიგრძის მილსადენის მშენებლობა და
ექსპლუატაციაში მიღების პროცედურები.
 აბაშა-სენაკის 29 კმ მონაკვეთის მშენებლობის სამუშაოებზე დასრულდა ხელშეკრულების
გაფორმების
პროცედურები
კონტრაქტორებთან.
მიმდინარეობდა
მილსადენების
შედუღების, იზოლაციის, ტრანშეაში განთავსების და მიწის უკუჩაყრის სამუშაოები.
შესრულებულია მთლიანი მოცულობის დაახლოებით 88%.
 დასრულებულია ნავთლუღი - საგურამოს გაზის 700 მმ-იანი მილსადენის მშენებლობა და
მიმდინარეობს ექსპლუატაციაში მიღებისათვის საჭირო პროცედურები.

3.7. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
 საქართველო განახლებული სტენდით და ახალი მარკეტინგული კონცეფციით
წარმოდგენილი იყო შემდეგ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე: Vacantiebeurs
(უტრეხტი); MATKA (ჰელსინკი); FITUR (მადრიდი); BALTTUR (რიგა); IMTMM (თელავივი); BIT (მილანი); TOUREST (ტალინი); EMITT (სტამბული); ITB (ბერლინი); UITT (კიევი);
Hunting Fair (ლას-ვეგასი); Cruise and Shipping Miami (მაიამი); KIFT (ალმა-ატა); AITF (ბაქო);
ATM (დუბაი); IMEX (ფრანკფურტი); Wine Raw (ლონდონი); The Trade Show (ლოს
ანჯელესი); Top Resa (პარიზი); Comptoir Suisse (ლოზანა); European Fair of Strasbourg
(სტრასბურგი) ; Jata (ტოკიო); TT Warsaw (ვარშავა); World Travel Market (ლონდონი); EIBTM
(ბარსელონა);
 საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა
მიზნობრივ ბაზრებზე ჩატარდა 28 პრეს და გაცნობითი ტური. პრეს-ტურებში მონაწილე
ჟურნალისტების მიერ გამოქვეყნდა სტატიები ბეჭდურ მედია-საშუალებებში;
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 შეიქმნა და დაიბეჭდა ახალი ბროშურები საქართველოს საკრუიზო და სამონადირეო
ტურიზმის შესახებ, რომელთა გავრცელებაც განხორციელდა შესაბამის გამოფენებზე,
დაიბეჭდა საქართველოს სარეკლამო ბროშურისა და ტურისტული რუკის განახლებული
ვერსიები 5 ენაზე (ინგლისურ, გერმანულ, ესპანურ, იტალიურ და რუსულ ენებზე).
ძირითადი ტურისტული მიმართულებების ამსახველი (სათავგადასავლო ტურიზმის,
ზაფხულისა და ზამთრის ტურიზმი, ღვინისა და სამზარეულო ტურიზმი, კულტურული
ტურიზმი) ცალკეული ბროშურების შესაქმნელად მომზადდა ტექსტები და შეიქმნა
პირველადი დიზაინები;
 ავსტრიაში, ეუთოს ზამთრის საპარლამენტო სესიის ფარგლებში, ეუთოს შტაბ-ბინაში
მოეწყო საქართველოს ტურისტული კუთხე, სადაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
წარმოდგენილი იყო საქართველოს საინფორმაციო მასალითა და სარეკლამო ბანერებით;
 დაიწყო მასშტაბური პიარ და მარკეტინგული ღონისძიებები პირველად მიზნობრივ
ბაზარზე ისრაელში, რომლის ფარგლებშიც ისრაელის ტურიზმის წამყვანი ინდუსტრიის
წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტებისათვის გაიმართა (ქ. თელავივი) საქართველოს,
როგორც ტურისტულად მიმზიდველი ქვეყნის პრეზენტაცია;
 ქ. ბათუმში გაიმართა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ევროპის რეგიონალური კომისიის 54-ე
შეხვედარა და საერთაშორისო სემინარი;
 ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ტურიზმის პოტენციალის შესწავლის მიზნით
ჩატარებული ექსპედიციების დროს გამოკვლეულია 187 ძეგლი;
 სამეგრელო-ზემო სვანეთის, ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის,
აჭარის,
რაჭა-ლეჩხუმისა
და
მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონებში
მიმდინარეობდა
„გასტრონომიული ტურიზმის პოტენციალის კვლევა“ პროექტის განხორციელება;
 გაგრძელდა 2011 წელს დაწყებული პროექტი „ღვინის ტურიზმის პოტენციალის კვლევა“,
რომლის განხორციელების ადგილია კახეთის რეგიონის სიღნაღის, დედოფლისწყაროს,
ლაგოდეხისა და საგარეჯოს რაიონები, შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, იმერეთი, რაჭალეჩხუმი, სამეგრელო, გურია, სამცხე-ჯავახეთი და ზემო აჭარა;
 ზაფხულის ტურისტული სეზონის პოპულარიზაციის მიზნით შეიქმნა ზაფხულის „ივენთ
კალენდარი“, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდა: ხილის ფესტივალი ქ.მცხეთაში და
ჯომარდობა ქ.ბორჯომში; „ტანგოს საღამო“ ქ.ქუთაისში; ზაფხულის თამაშების მოწყობა
ანაკლიაში; შეჯიბრი ნაოსნობაში შაორის ტბაზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების დღე
ბახმაროში; საზამთროს ფესტივალი სიღნაღში;
 ექსტრემალური და ეკო-ტურიზმის განვითარების მიზნით ბაკურიანსა და გუდაურში
ჩატარდა ველომარშრუტებისა, ხოლო ზემო–სვანეთში საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა;
 დაიწყო და გრძელდებოდა საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური პორტალის შექმნა,
განახლდა ვებ-გვერდები www.gnta.ge და www.georgia.travel;
 შეიქმნა ვებ-გვერდი www.hotelguide.ge (სასტუმროების ონლაინ-გზამკლევი), რომელიც ორ
ენაზე (ინგლისურად და რუსულად) ინფორმაციულ მხარდაჭერას უწევს საქართველოში
არსებულ განთავსების 400-ზე მეტ ობიექტს,
 დაიწყო და გრძელდებოდა მუშაობა ელექტრონული სარეზერვაციო სისტემის შექმნაზე,
რომელიც მოიცავს ინფორმაციას ყველა მოქმედ ტურისტულ და ავიაკომპანიებზე,
სასტუმროების, სატრანსპორტო საშუალებების ქირავნობისა და ტურისტული პაკეტების
ფასების შესახებ;
 გაიხსნა ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები ახალციხეში, ქუთაისის აეროპორტსა და
ამბროლაურში;
 საერთაშორისო ტურიზმის სასწავლო ცენტრში დასრულდა ამერიკული საგანმანათლებლო
ორგანიზაციის American Hotel&Lodging Educational Institute
პროგრამით „მიღებაგანთავსების მართვის“ კურსის სწავლება;
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 მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს რეგიონების ღირსშესანიშნაობებისა და
კულტურული ძეგლების ახალ საიმიჯო ფოტო მასალებზე:
 მიმდინარეობდა მუშაობა იმერეთის ორმხრივ ტურისტულ რუკაზე;
 დასრულდა მუშაობა კახეთის ტურისტულ გზამკვლევზე, რომელიც ტურისტებს მიაწვდის
ამომწურავ ინფორმაციას კახეთში არსებული ტურისტული პოტენციალისა და
ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესახებ;
 მიმდინარეობდა კახეთის ვებ-გვერდის www.kakheti.travel განახლება, რომელსაც დაემატა
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული და დატესტილი 21 ახალი
რეკომენდირებული მარშრუტი;
 შეიქმნა სასკოლო ტურისტული კატალოგი, რომელიც პედაგოგებს და სკოლის მოსწავლეებს
ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით სთავაზობს 15 მარშრუტს კახეთში;
 კახეთის განვითარების პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ოთხი ახალი ტურისტული
პროდუქტის კონცეფცია შემდეგი დასახელებებით: კახეთის სავაჭრო გზები, კახური
კერამიკა წარსულიდან დღემდე, კახეთის წმინდა რელიქვიები და კახეთის უცნობი
საგანძური.

3.8. სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of the
French Republic) (პროგრამული კოდი 24 10)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 ზემო სვანეთში ტურიზმის განვითარებისა და მესტიის სათხილამურო კურორტად
ჩამოყალიბების მიზნით მიმდინარეობდა თანამედროვე სათხილამურო ინფრასტრუქტურის
მოწყობა.

3.9. ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
 ,,სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტისა
და მეტროლოგიის სფეროში საკანონმდებლო რეფორმის და ტექნიკური რეგლამენტების
მიღების სამთავრობო პროგრამის დამტკიცების შესახებ” პროგრამის ფარგლებში
გრძელდებოდა მუშაობა ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების საქართველოს
კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის კუთხით;
 ინსტიტუციური რეფორმის შედეგად, განხორციელდა ტექნიკური და სამშენებლო
ინსპექციის ლიკვიდაცია და სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის
სააგენტოს ჩამოყალიბება;
 მიმდინარეობდა მუშაობა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროების საკანონმდებლო ბაზის
სრულყოფაზე;
 ინფორმაციის გაცვლის ტექნიკური დახმარების (TAIEX) პროგრამის ფარგლებში
მზადდებოდა სააგენტოს კონცეფცია ევროპის კომისიის ექსპერტთა დახმარების მისაღებად,
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რაც ითვალისწინებს ტრეინინგებისა და სემინარების ჩატარებას საქართველოში უკვე
დანერგილ და მომავალში დასანერგ ევროდირექტივებზე;
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბამისად,
მომზადდა ნორმატიული აქტების 11 პროექტი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის
შემცველი ობიექტების მარეგულირებელ შესაბამის ნორმატიულ აქტებში ცვლილებების
შეტანის კუთხით;
მომზადდა და დამტკიცდა ,,მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების
უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესი”, ასევე ,,მომეტებული ტექნიკური საფრთხის
შემცველი ობიექტების უსაფრთხოების პერიოდული ინსპექტირების განმახორციელებელი
აკრედიტებული
საინსპექციო
ორგანოების
პასუხისმგებლობის
დაზღვევისათვის
სადაზღვევო კომპანიების შერჩევის კრიტერიუმებისა და დაზღვევის წესი”;
დამტკიცდა და ამოქმედდა ტექნიკური უსაფრთხოების სფეროში ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევებთან დაკავშირებული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმა და შედგენის
წესი;
შემუშავდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო
დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების სანებართვო მოწმობისა და
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის ნიმუშები;
2012 წლის განმავლობაში შემოწმებული იქნა მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი
ობიექტები: 3 საბაგირო გზა, 1 ფუნიკულიორი, 15 ატრაქციონი, 2 ამწე მოწყობილობა, 49
ესკალატორი; 1 შახტი; 216 ახლადდამონტაჟებული და 678 რეაბილიტირებული და
კაპიტალურად შეკეთებული ლიფტი. ასევე, ჩატარდა შპს ,,ჯორჯიან მანგანეზი’’-ს
კუთვნილი ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ოთხი მაღაროს (რგანის,
მღვიმევის, შუქრუთის და წერეთლის) ტექნიკური ინსპექტირება;
2012 წელს გაცემულია განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის 71
ნებართვა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების 35 ნებართვა;
2012 წლის განმავლობაში მშენებლობის კუთხით დაჯარიმებული იქნა 22 ობიექტი, ხოლო
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის კუთხით - 1;
მშენებლობის მოსაკრებლის ჯამურმა ოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 728.9
ათასი ლარი, სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის
მოსაკრებლის ჯამურმა ოდენობამ - 1.4 ათასი ლარი, ხოლო საჯარიმო სანქციების ჯამურმა
ოდენობამ - 60.9 ათასი ლარი.

3.10. ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–
ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 განხორციელდა ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის სამშენებლო დერეფანში,
მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე, მდებარე კერძო მიწის
ნაკვეთების გამოსყიდვასთან დაკავშირებული მომსახურება და მიწის გამოსყიდვასთან
დაკავშირებული ქონებრივი ზარალის ასანაზღაურებელი კომპენსაციების გაცემა.
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4. განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

4.1. განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
 საგანმანათლებლო რესურსცენტრები;
 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები საანგარიშო პერიოდში ანხორციელებდნენ განათლებისა და მეცნიერების
სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებას, აღნიშნულ სფეროში არსებული
ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაციასა და კონტროლს, საქართველოს ყველა
მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას,
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სრულყოფის უზრუნველყოფას,
მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელებას და
სხვადასხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულ უფლება მოვალეობებს;
 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა განახორციელა ზოგადი
განათლების სამივე საფეხურის, მათ შორის დაწყებითი საფეხურის ზოგიერთ
სავალდებულო მიმართულებებში გრიფირების გარეშე დარჩენილი საგნების, ასევე,
საშუალო საფეხურის ზოგიერთი არჩევითი საგნების სახელმძღვანელოების გრიფირების
ადმინისტრირება და გრიფის მინიჭება. ამასთან, გასცა ნებართვა „ჩაღლარის“ ჯგუფის
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის ზოგიერთი საგნის ინგლისურენოვანი
სასკოლო სახელმძღვანელოების სასწავლო პროცესში გამოყენებაზე;
 ,,პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების (საგანმანათლებლო პროგრამებისა და
პროფესიული სტანდარტების) შემუშავება’’ ღონისძიების ფარგლებში - ევროკომისიის
პროექტით პროფესიული სტანდარტებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების
მომზადების
საკითხებზე
პროფესიული
კოლეჯების
წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები. განხილვებში
ჩართული იყვნენ ევროკავშირის ექსპერტები, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის, პროფესიული კოლეჯების, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს წარმომადგენლები;
 ,,უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ინტერნაციონალიზაციისა
და შედარებითობის ხელშეწყობა (PICQA)’’ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა
ტრენინგები პარტნიორი უნივერსიტეტებისა და
სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრისათვის;
 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ადმინისტრირება გაუწია
გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრების მობილობის პროცესს და უზრუნველყო
მობილობის პორტალის პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მხარდაჭერა. 2012-2013
სასწავლო წლის გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის პორტალის
მომსახურებით ისარგებლა 7000-ზე მეტმა სტუდენტმა, აქედან, მობილობის უფლება
მოიპოვა 5000-ზე მეტმა სტუდენტმა;
 სტუდენტთა და მოსწავლეთა მობილობისა და სწავლის გაგრძელების უზრუნველყოფის
მიზნით სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში შესული
განცხადებების საფუძველზე ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოებები უცხოეთში
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მიღებული განათლების, ოკუპირებული ტერიტორიაზე მიღებული განათლების,
ლიკვიდირებულ და საგანმანათლებლო საქმიანობა შეწყვეტილ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში მიღებული განათლების, ლიცენზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე;
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ავტორიზაციის
სტანდარტების შესრულების შემოწმების მიზნით მონიტორინგი განხორციელდა 96
ზოგადსაგანმანათლებლო, 2 უმაღლეს და ერთ პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში. 3 (სამი) საგანმანათლებლო დაწესებულებას გაუუქმდა ავტორიზაცია;
საგანმანთლებლო დაწესებულებების ავტორიზაცისა და საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის
პროცესის ადმინისტრირების კუთხით ჩატარდა საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 27 სხდომა, საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის საბჭომ მიიღო 325 გადაწყვეტილება. ჩატარდა საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 20 სხდომა, სადაც მიიღეს 824 გადაწყვეტილება.
გადამოწმდა 57 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი
ანკეტა-კითხვარი. შეიქმნა აკრედიტაციის პროცესის შეფასების 11 სამუშაო ჯგუფი;
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავდა ახალი
პროფესიული
სტანდარტები
და
განახლდა
არსებული
სტანდარტები.
სულ
დასამტკიცებლად მომზადდა 31 პროფესიული სტანდარტი. აქედან 8 - განახლებული
სტანდარტია, ხოლო 22 ახალი პროფესიული სტანდარტი. სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში შეიქმნა პროფესიული სტანდარტების რეესტრი,
რომელიც განთავსდა ცენტრის ვებგვერდზე;
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში სახელმწიფო პროფესიული
და საზოგადოებრივი კოლეჯების წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა ტრენინგები თემაზე:
„ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“ (ტრენინგს
ესწრებოდა 36 მონაწილე) და „არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება“
(ტრენინგს ესწრებოდა 60 მონაწილე);
საქართველოში პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის, ხარისხის გაუმჯობესებისა
და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების ხელშეწყობის მიზნით, გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით, სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით დაარსდა პროექტი WorldSkills
Georgia. პროექტის ფარგლებში კონკურსის საფუძველზე შეირჩა ექსპერტები სამ
პროფესიაში, ჩატარდა კონფერენცია დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებისათვის,
ჩატარდა 2013 წელს დაგეგმილი პროფესიული უნარების კონკურსის მოსამზადებელი
სამუშაოები, მოხდა ანალოგიური კონკურსების ჩატარების საერთაშორისო გამოცდილების
გაზიარება.

4.2. ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი;
 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატურის სამსახური;
 სსიპ - გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯები.
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4.2.1. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01)
 საანგარიშო
პერიოდის
განმავლობაში
(2
083
საჯარო
და
234
კერძო)
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები უზრუნველყოფილი არიან დაფინანსებით. ამ მიზნით
სულ მიიმართა - 325.5 მლნ ლარი.

4.2.2. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02
02)
 „ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის“ - პროექტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის,
ქვემო ქართლის და კახეთის რეგიონების, არაქართულენოვან სკოლებში 280 მონაწილე
პედაგოგი მოღვაწეობდა. პედაგოგებს სკოლებში გაგზავნამდე ჩაუტარდათ ინტენსიური
ტრენინგები პროფესიული უნარებში, ქართული ენის სწავლების მეთოდოლოგიაში,
ბილინგვური სწავლებასა და კულტურული მრავალფეროვნებაში. მოხალისე პედაგოგებს
ჩაუტარდათ დამატებითი ტრენინგები კლასის მართვასა და გაკვეთილის დაგეგმვაში;
 ,,ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა” - პროექტის ფარგლებში 2012 წელს დამატებით
შეირჩა 12 სერტიფიცირებული მასწავლებელი. სულ მონაწილეობდა 75 პედაგოგი.
პროგრამის მონაწილე მასწავლებლები სკოლებში ქართული ენის სწავლების
პარალელურად,
ატარებდნენ
ტრენინგებს,
ორგანიზებას
უწევდნენ
სხვადასხვა
ღონისძიებებს, რომლის მიზანი თემში ქართული ენის შესწავლის მოტივაციის გაღვივება
იყო. საატესტატო გამოცდებზე იმ სკოლებში, სადაც გაგზავნილები იყვნენს პროექტის
მონაწილე მასწავლებლები, მოსწავლეებმა ყველაზე მაღალი ქულები ქართულში მოიპოვეს,
კარგი ქულით შეფასდა მოსწავლეთა 45%, საშუალო ქულით 46% და 9%-მა ვერ გადალახა
ბარიერი;
 „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ პროექტის ფარგლებში 2012 წელს
საქართველოში ჩამოვიდა 750 მოხალისე მასწავლებელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან:
აშშ, კანადა, ავსტრალია, იტალია და ა. შ. 2012 წლის განმავლობაში ინგლისური ენის
ადგილობრივი 23 პედაგოგი შეირჩა და გაიგზავნა სამცხე ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის
მაღალმთიან რეგიონებში;
 ,,ასწავლე საქართველოსთვის” - პროექტის ფარგლებში გამოცხადებული პედაგოგთა
შესარჩევი კონკურსის შედეგად შეირჩა 38 მონაწილე (ეს რაოდენობა მოიცავს რეზერვად
შერჩეულ პედაგოგებსაც). შერჩეულ მონაწილეებს ჩაუტარდათ 19 დღიანი ინტენსიური
ტრენინგები. 2012-2013 სასწავლო წლისთვის პროგრამაში სულ ჩართულია 36 სკოლა და 60
კონსულტანტ-მასწავლებელი. შერჩეული პედაგოგები განაწილებული არიან საქართველოს
სხვადასხვა
რაიონში.
მონაწილე
პედაგოგებისთვის
შეძენილ
იქნა
სასკოლო
სახელმძღვანელოები, რომლებიც დაეგზავნა ყველა მონაწილე სკოლას საჩუქრად;
 „მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში მასწავლებელთა
სერტიფიცირების შედეგებისა და მენტორობის კანდიდატებთან გასაუბრების საფუძველზე
შეირჩნენ მენტორები-გამოცდილი და კვალიფიციური მასწავლებლები ყველა საგანში;
პროგრამის ფარგლებში შერჩეულია 51 მენტორი და 85 მაძიებელი;
 „პროფესიული სტანდარტები განათლებაში“ - პროექტის ფარგლებში კონკურსის
საფუძველზე შეირჩა ინფორმაციული ტექნოლოგიების ექსპერტები და ტრენერები
ტრენინგ-მოდულების შემუშავებისა და ტრენინგების ჩატარების მიზნით. პროფესიული
სასწავლებლების მასწავლებლების მინიმუმ 50%-ს ჩაუტარდათ ტრენინგები ისტ-ის
გამოყენებაში და ინტერაქტიულ მეთოდებში;
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 საანგარიშო პერიოდში სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრის მიერ პროფესიული განვითარების კუთხით ტრენინგებში, სემინარებში, მასტერ
კლასებში, სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღო 16 357 პედაგოგმა;
 2012 წელს ჩატარებული სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადების მიზნით ტრენინგები
გაიარა სხვადასხა საგნებში 25 509 მასწავლებელმა;
 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ საანგარიშო
პერიოდში ჩატარდა დამატებით ტრეინინგები, კერძოდ: სკოლების დირექტორების
ტრენინგი, ბუღალტერიის საფუძვლები, ადამიანური რესურსების მართვა, ,,სკოლის
სტრატეგიული განვითარება, ,,განათლების კანონმდებლობა“, დიასპორის საკვირაო
სკოლებისათვის ტრეინინგები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგებისათვის
ტრეინინგები. სულ დამატებით ტრეინინგებში მონაწილეობა მიიღო 583 პირმა;
 გაიხსნა ქუთაისის რეგიონული მასწავლებლის სახლი, სადაც თბილისის მასწავლებლის
სახლის მსგავსად ტარდება ტრენინგები სხვადასხვა საგნობრივი მიმართულებებით,
რომელთა მიზანია მასწავლებელთა და სკოლაში დასაქმებულ პირთა პროფესიული
განვითარება და მათი მომზადება სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის;
 მასწავლებელთა უცხოეთში სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში:
 დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ნოტინგჰემში New College Nottingham / ncn /
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლების ინგლისური ენის 18
პედაგოგმა
სპეციალური სასწავლო კურსის მეშვეობით გაიარეს დიდ
ბრიტანეთში მოქმედი საგანმანათლებლო სისტემაზე დაფუძნებული სწავლისა
და სწავლების ახალი მიდგომების ინტენსიური ტრენინგი;
 ფიზიკის 28 მასწავლებელი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ცენტრის 5 თანამშრომელი ესტუმრნენ შვეიცარიაში ევროპის ბირთვული
კვლევების ორგანიზაციას (CERN). გაეცნენ კვლევის ლაბორატორიის მუშაობის
პრინციპს, არსებულ ექსპერიმენტებს, მოისმინეს ლექციები;
 გამოცხადდა მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ისტ-ის
ტრენერთა კონკურსი, შეირჩა 47 საბაზო და მე-2 დონის კურსის ტრენერი, ასევე 33 ტრენერი
„1:1 ელექტრონული სწავლების დანერგვის“ პროექტისათვის. ამასთან, შეირჩა ისტ-ის
ტრენინგების მონიტორინგის 11 სპეციალისტი, რომლებიც რეგიონებში ისტ-ის
ტრენინგებისა და პირველი კლასის მასწავლებლების კონსულტირების პროცესის
მონიტორინგს უზრუნველყოფენ;
 განხორციელდა ისტ-ის საბაზო კურსის და ისტ-ის მეორე დონის ტრენინგები. სულ
საანგარიშო პერიოდისათვის 1875 მასწავლებელმა გაირა საბაზო კურსი, ხოლო 4713
მასწავლებელმა მეორე დონის ტრენინგ-კურსი;
 „მაიკროსოფთ
საქართველოსთან“
თანამშრომლობით
პირველი
კლასის
მასწავლებლებისთვის ჩატარდა კონკურსი „პარტნიორობა განათლებაში 2012-ევროპული
ფორუმი“, რომელიც ინოვაციური პროექტების გამოვლენას ისახავდა მიზნად. 5 საუკეთესო
პროექტის ავტორმა მასწავლებელმა და 2 ტრენერმა მიიღო მონაწილეობა „მაიკროსოფთის“
მიერ ორგანიზებულ „პარტნიორობა განათლებაში 2012“ ევროპის ფორუმზე რომელიც
ლისაბონში, პორტუგალიაში გაიმართა;
 განხორციელდა პირველი კლასის მასწავლებელთა კონსულტირება „ქოუჩინგის“ მეთოდის
გამოყენებით. ტრენერებმა სულ 3749 ვიზიტი განახორციელეს პირველი კლასის
მასწავლებლებთან;
 დამუშავდა ტრენინგ-მოდული „მომავლის კლასის მართვა“. ტრენინგი ჩაუტარდა იმ
სკოლის პედაგოგებს, სადაც მომავლის კაბინეტია გახსნილი. სულ მომზადდა 478
მასწავლებელი;
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 დაიბეჭდა 2000 ცალი საბაზო კურსის სახელმძღვანელო „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების საბაზო კურსი მასწავლებლებისთვის“ და 4000 ცალი მე-2 დონის
ტრენინგის სახელმძღვანელო „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
სასწავლო პროცესში“, ასევე სახელმძღვანელოს თანმდევი დისკი (4000 ცალი);
 ითარგმნა ინტელის სასწავლო სერიის ძირითადი კურსი - „Essential Course“;
 საანგარიშო პერიოდში სერტიფიცირებულ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
სქემაში ჩართული პედაგოგების რაოდენობამ შეადგინა 869. საერთო ჯამში სულ სქემაში
ჩართულია 1982 სერტიფიცირებული პედაგოგი;
 შემუშავდა და დაიბეჭდა სახელმძღვანელოები ,,განვითარებისა და სწავლის თეორიების”
მიმართულებით, მომზადდა სასწავლო-მეთოდური ფილმები მოსწავლეებში წიგნიერების
უნარ-ჩვევების განვითარების მიმართულებით (10 ფილმი);
 გამოიცა ჟურნალი „მასწავლებლის“ 6 (ექვსი) ნომერი. ჟურნალი საქართველოს ყველა
სკოლას და საგანმანათლებლო რესურსცენტრს მიეწოდება საჩუქრად. საანგარიშო
პერიოდში ჟურნალს ჰყავდა 12 ათასამდე კერძო ხელმომწერი;
 ყოველდღიურად ახლდება საქართველოში პირველი პროფესიული ინტერნეტგაზეთი
მასწავლებლებისთვის - ,„Mastsavlebeli.ge”, Content Analytic -ის 2012 წლის დეკემბრის
მონაცემებით, ინტერნეტგაზეთს ჰყავს 220 000 ათასზე მეტი მომხმარებელი და აქედან
15 000 მეტი უნიკალური;
 საანგარიშო პერიოდში საჯარო სკოლების დირექტორების შესარჩევი კონკურსისთვის
დირექტორობის მსურველმა კანდიდატებმა გაიარეს ელექტრონული რეგისტრაცია, სულ
დარეგისტრირდა 1119 პიროვნება. ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო 680 კონკურსანტმა;
 საანგარიშო პერიოდში მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე დარეგისტრირებულ
პედაგოგთა რაოდენობამ შეადგინა 39172. სულ სერტიფიცირებული გახდა 8103
მასწავლებელი. 2010-2011-2012 პერიოდში სულ გაცემულია 12 727 სერტიფიცირებული
პედაგოგის სერტიფიკატი. სერტიფიცირებულია 12 111 პიროვნება, ამათგან 584 პედაგოგს
სერტიფიკატი 2 საგანში აქვს მოპოვებული, 14 პედაგოგს 3 საგანში, და 1 პედაგოგს 5 საგანში;
 ინტეგრირებული და საბუნებისმეტყველო საგნის ექსპერიმენტული ნაწილის გამოცდის
შედეგების საფუძველზე საუკეთესო სერტიფიცირებული პედაგოგის სერტიფიკატი მიიღო
260 პედაგოგმა, საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის
დამადასტურებელი სერტიფიკატი 683 პედაგოგმა, საბუნებისმეტყველო საგნის
მასწავლებელის სერტიფიკატი ექსპერიმენტულ ნაწილში 244 პედაგოგმა, მათ შორის,
ქიმიაში - 82 პედაგოგმა, ბიოლოგიაში - 143 პედაგოგმა, ფიზიკაში - 19 პედაგოგმა.

4.2.3. უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02
03)
 საანგარიშო პერიოდისათვის სულ საქართველოს 439 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში და
13 პროფესიულ სასწავლებელში შესულია 1286 მანდატური;
 მანდატურები გადამზადებულ იქნენ სსიპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ისევე
როგორც თეორიული ცოდნის ამაღლების მიზნით, ასევე მათი საქმიანობის სფეროს
განკუთვნილ სხვადასხვა დისციპლინებში. სულ მანდატურის კანდიდატთა საბაზისო
კურსი გაიარა 353 ადამიანმა. ხოლო მოქმედი თანამშრომლებიდან (მანდატურები და
მენეჯმენტი) გადამზადება გაიარა 580 პირმა. გარდა ამისა, თბილისის, ბათუმის,
ზუგდიდის, ახალციხის, ქუთაისის, გურჯაანის, რუსთავის, გორის, ჭიათურის და
თერჯოლის ცენტრების მანდატურების გარკვეულ ნაწილს, სულ 33 მანდატურს და
სამსახურის ადმინისტრაციის 12 თანამშრომელს ჩაუტარდათ ტრენინგი, რომლის შედეგად
127

გაწევრიანებულ იქნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სკოლის მანდატურთა ეროვნულ
ასოციაციაში (NASRO);
 საქართველოს რამოდენიმე რეგიონში დამატებით ამოქმედდა მანდატურის სამსახური,
სულ საქართველოს მასშტაბით მანდატურის სამსახურის 31 რეგიონალური ცენტრია
შექმნილი.

4.2.4. განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
 ეროვნულ დონეზე ჩატარდა ოლიმპიადები შემდეგ საგნებში: ქართული ენა და
ლიტერატურა (ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის), მათემატიკა,
ფიზიკა, ინფორმატიკა, ქიმია, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ისტორია, უცხოური ენები
(ინგლისური, გერმანული, რუსული). ოლიმპიადა მოიცავდა 3 ეტაპს: სასკოლო,
რეგიონული და დასკვნითი. ოლიმპიადის შედეგად გამოვლინდა 95 გამარჯვებული.
რომლებიც დაჯილდოვდნენ ფულადი პრიზებით შესაბამისად 1000, 700 და 500 ლარის
ოდენობით. გარდა ამისა, სკოლების რეიტინგის მიხედვით I, II და III ადგილზე გასული
სკოლები დაჯილდოვდნენ ფულადი პრიზებით: 5000, 4000 და 3000 ლარის ოდენობით;
 ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში 265 000 მოსწავლე მონაწილეობდა. მათგან მეორე
ტურში 52 610 მოსწავლე გადავიდა, ხოლო მესამეში - 2293 მოსწავლე;
 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის დღესთან
დაკავშირებით „საქართველოს ოკუპაციის ეპიზოდები 1921 წლიდან დღემდე” ჩატარებულ
კონკურსში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 235-მდე სკოლამ. გამოვლინდა სამი
გამარჯვებული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ ფულადი პრიზებით: 2500, 1500 და 1000
ლარის ოდენობით;
 „ლოგოსა და დევიზის კონკურსი ანტინარკოტიკული კამპანიისთვის” კონკურსის
ფარგლებში შემოვიდა 300-მდე ნამუშევარი, საიდანაც შეირჩა ორი გამარჯვებული,
რომლებიც დაჯილდოვდნენ პერსონალური კომპიუტერებით;
 „ევროპის დღის აღსანიშნავი კონკურსების” ფარგლებში - ჩატარდა ნახატებისა და
ფოტოების კონკურსი თემაზე „თბილისი - ევროპული ქალაქი”. კონკურსი ჩატარდა
თბილისის მერიასა და საკრებულოსთან თანამშრომლობით. შემოვიდა 73 ცალი ნახატი და
64 ფოტო. გამოვლინდა ხუთი გამარჯვებული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ პერსონალური
კონპიუტერებით და ფასიანი საჩუქრებით. ასევე, ჩატარდა ვებ-კონკურსი თემაზე „ჩვენ
ვიცნობთ ევროპას”. გამარჯვებულს გადაეცა პერსონალური კომპიუტერი;
 ესეების კონკურსის ფარგლებში (საგანი „მსოფლიო კულტურა“) სულ შემოვიდა 130-მდე
ესე. კომისიამ გამოავლინა გამარჯვებული 14 ესე, რომლის მომზადებაშიც მონაწილეობდა
22 მოსწავლე. გამარჯვებეულბს გადაეცათ დიპლომები და ფულადი პრიზები, შესაბამისად
I, II და III ადგილზე გასულებს 875, 625 და 375 ლარის ოდენობით;
 განხორციელდა
საგანმანათლებლო
ექსკურსიები
სახელმწიფო
მმართველობით
ორგანოებში. სულ მონაწილეობა მიიღო 48 საჯარო სკოლის 2260 მოსწავლემ და 100
მასწავლებელმა;
 წარჩინებული მოსწავლეების წახალისების მიზნით, დამზადდა 780 ოქროსა და 1043
ვერცხლის მედალი;
 საბავშვო სპორტული შეჯიბრებებში „მხიარული სტარტები” მონაწილეობა მიიღო 230
სკოლის 3 500-ზე მეტმა მოსწავლემ. თამაშებს დაესწრო 6500-ზე მეტი გულშემატკივარი;
 ვ. კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლის ორმა
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღეს რუმინეთის ქალაქ ბუქარესტში გამართულ
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გამომგონებელთა საერთაშორისო ტურნირში “Infomatrix”. აღნიშნული ტურნირი იმართება
2003 წლიდან და მასში მონაწილეობას 30-ზე მეტი ქვეყანა იღებს;
 ეროვნული საგნობრივი ოლიმპიადების შედეგების საფუძველზე შეირჩნენ მოსწავლეები,
რომელთაც გაიარეს შესარჩევი ტურები. შედეგად დაკომპლექტდა საქართველოს ნაკრები
გუნდები ფიზიკაში, მათემატიკაში, ინფორმატიკასა და ბიოლოგიაში. გუნდებმა გაიარეს
შესაბამისი მომზადება ქალაქგარეთ მოწყობილ ბანაკებში. პედაგოგებად მოწვეული არიან
საერთაშორისო
ოლიმპიადებში
მონაწილეობის
გამოცდილების
მქონე
პირები.
საქართველოს ნაკრებმა გუნდებმა აღნიშნულ საგნებში მოიპოვეს 7 ბრინჯაოს მედალი და 5
საპატიო სიგელი.

4.2.5. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (პროგრამული
კოდი 32 02 05)
 საანგარიშო პერიოდში ინკლუზიური განათლების თბილისის მულტიდისციპლინური
გუნდი აფასებდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს, ასევე
ეხმარებოდა სკოლის პედაგოგებს ინდივიდუალური სასაწავლო გეგმების შემუშავებაში,
რაზედაც შემდგომში ახორციელებდა მონიტორინგს. სულ შეფასდა 621 ბავშვი. გუნდის
მიერ მომსახურება გაეწია 120 სკოლას, აქედან შედარებით რეგულარულ საფუძველზე
თანამშრომლობა ხორციელდებოდა 79 სკოლასთან. სხვადასხვა სკოლებში სპეციალურ
პედაგოგებს, ფსიქოლოგებსა და მასწავლებლებს გუნდის მიერ დახმარება გაეწიათ
ინდივიდუალური გეგმის შემუშავების პროცესში 216 მოსწავლესთან მიმართებაში.
სწავლასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე კონსულტაცია გაეწია 555-მდე
მშობელს. 25 სკოლის პერსონალთან ჩატარდა ქცევის მართვასთან და სასკოლო წესებთან
დაკავშირებული ტრენინგი და ასევე ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის შემუშავებასთან
დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრები მასწავლებელთა ჯგუფებთან, ხოლო რეგიონის
მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ 2012 წლის განმავლობაში შეფასდა 357 ბავშვი,
გუნდმა იმუშავა 189 სკოლასთან. 114 სკოლაში ჩატარდა ტრენინგი და 2683 მასწავლებელმა
გაიარა. დაიწერა 489 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. 1749 დაინტერესებულ პირს გაეწია
კონსულტაცია;
 რეგულარული მონიტორინგი განხორციელდა თბილისის № 203, 202, 200, 198 და
რეგიონების სკოლებში: ქუთაისის ყრუ და სმენადაქვეითებულ ბავშვთა №45, ქცევითი
სირთულეების მქონე მოსწავლეების სამტრედიის მე–15 სკოლას, ახალციხის №7 და
ჭიათურის №12 სკოლებს;
 საჯარო სკოლებში ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერის მიზნით სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა განათლების ხელშესაწყობად თბილისის,
ქუთაისის, ჩოხატაურის, რუსთავის, ახალციხის, ონის და თელავის საჯარო სკოლების
რესურსოთახები აღიჭურვა ტექნიკით, ინვენტარით, განმავითარებელი წიგნებით,
სათამაშოებითა და თვალსაჩინოებებით;
 ახალციხის №7 საჯარო სკოლის, თბილისის №200 საჯარო სკოლის, თბილისის №202
საჯარო სკოლის, ქუთაისის №45 საჯარო სკოლის, თბილისის №203 საჯარო სკოლის,
ჭიათურის №12 საჯარო სკოლის, სამტრედიის №15 საჯარო სკოლის, თბილისის №198
საჯარო სკოლის და ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო
სკოლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან
დღის
მომსახურებით,
სადაც
ინდივიდუალური
საჭიროებების,
ასაკისა
და
შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდა მათ განვითარებაზე ზრუნვა.
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4.2.6. მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06)
 საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ბენეფიციარებს - 142 000-მდე მოსწავლეს დაურიგდათ
995 346 სახელმძღვანელო და 589 338 სასწავლო რვეული. ამ მიზნით სულ მიიმართა - 10.9
მლნ ლარი.
4.2.7. ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება (პროგრამული კოდი 32 02 07)
 შეირჩა საზაფხულო სკოლის მასწავლებლები, ლიდერები, უფროსი მასწავლებლები და
ადმინისტრაციული ასისტენტები. 600 მოსწავლეს მიეცა შესაძლებლობა ესწავლა და
დაესვენა წყნეთის ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლაში, ხოლო „საერთაშორისო
სამეცნიერო საზაფხულო სკოლა საქართველოში” მონაწილე 110 მოსწავლე, მათ შორის,
უცხოელი 40 მოსწავლე იმყოფება ბაკურიანის ბაზაზე;
 „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლები გაერთიანებულ სამეფოში” აქტივობის ფარგლებში
შეირჩა 32 მოსწავლე, რომლებიც 4 ნაკადად გაემგზავრებიან გაერთიანებულ სამეფოში.
თითო ნაკადზე შეირჩა 8 მოსწავლე.
4.2.8. ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)
 უზრუნველყოფილი იყო კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგების და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარების გაცემა. საანგარიშო
პერიოდის განმავლობაში ამ მიზნით სულ მიიმართა - 2.2 მლნ ლარი.
4.2.9. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 32 02 09)
 პროფესიული საგანამანათლებლო დაწესებულებების პედაგოგების მიერ შემუშავდა
პროფესიული
მომზადების
პროგრამები
№11
არასრულწლოვანთა
სპეციალურ
დაწესებულებაში;
 საანაგარიშო პერიოდში განხორციელდა ექსტერნატის ფორმით გამოცდებში პატიმარი
მსჯავრდებულების
მინაწილეობის
მიღება.
აღნიშნული
გამოცდების
ჩატარება
უზრუნველყო სსიპ ქ. თბილისის №123 საჯარო სკოლამ. სულ დარეგისტრირდა და
მონაწილეობა მიიღო 74 მსჯავრდებულმა მოსწავლემ, აქედან 15 პატიმარი იმყოფებოდა №8
დაწესებულებაში. აღნიშნული გამოცდები დაძლია 59 მასჯავრდებულმა, პროგრამის
სხვადასხვა კლასისა და საფეხურის, ხოლო სკოლის დამამთავრებელ საატესტატო
გამოცდებში მონაწილეობას იღებდა 21 მსჯავრდებული აქედან, 17 არასრულწლოვანი.
აღნიშნული გამოცდები დასძლია 18 მსჯავრდებულმა (მათ შორის 13 პატიმარი
არასრულწლოვანია);
 განხორციელდა პატიმრების ერთიან ეროვნულ გამოცდებში დარეგისტრირება, სადაც
დარეგისტრირებული იყო 22 მსჯავრდებული. აქედან მონაწილეობას იღებდა სულ 3
პატიმარი, მათგან ორმა წარმატებით დასძლია გამოცდა და ჩაირიცხნენ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
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 „პატიმრობაში მყოფი მსჯავრდებულებისთვის განათლების მიღების უზრუნველყოფის”
ქვეპროგრამის ფარგლებში აყვანილ იქნა 6 პედაგოგი, რომლებმაც გაიარეს სპეციალური
ტრენინგები;
 სასჯელაღსრულების №11 არასრულწლოვანთა სპეციალურ დაწესებულებაში მყოფი 48
პატიმარი პროფესიული კოლეჯების მეშვეობით იღებს პროფესიულ განათლებას
სხვადასხვა პროფესიაში.
4.2.10. მოსწავლე ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტიურობის განვითარება (პროგრამული
კოდი 32 02 10)
 თბილისისა და რეგიონების საჯარო სკოლებში სხვადასხვა სოციალური ფენისა და
შესაძლებლობების მქონე მოზარდების დამეგობრების მიზნით ამუშავებულ კლუბებში
ჩართული იყო 9 148 ბავშვი. ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის თეატრალური
ფესტივალი.
4.3. პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი;
 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა;
 პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯები;
 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;

4.3.1. პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 32 03 01)
 პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი’’, პროფესიული კოლეჯი „მერმისი“, საზოგადოებრივი
კოლეჯი „ახალი ტალღა“ და „საზოგადოებრივი კოლეჯი გლდანის პროფესიული
მომზადების ცენტრი“ აღიჭურვა თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. ასევე,
მთლიანი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა - პროფესიული კოლეჯ „მერმისს“. ხოლო გლდანში
აშენდა თანამედროვე ტიპის შენობა, სადაც განთავსებულია „საზოგადოებრივი კოლეჯი
გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“;
 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების IX, X, XI და XII კლასის 10 874 მოსწავლემ
მონაწილეობა მიიღო საგანმანათლებლო ექსკურსიებში თბილისის, ქუთაისის და
ქობულეთის საინფორმაციო ცენტრებში, სადაც მიიღეს ინფორმაცია პროფესიულ
კოლეჯებში სწავლის შესაძლებლობებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და
შემდგომში დასაქმების საკითხებზე.
4.3.2. ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 02)
 მოეწყო სამი ახალი რეგიონული სასწავლო ცენტრი (ქართული ენის სახლი) წალკაში,
საგარეჯოში (სოფ. ლამბალო) და ახალქალაქში;
 რეგიონულ სასწავლო ცენტრებში ქართული ენის საფუძვლების სწავლების კურსი
ნაწილობრივ გაიარა 430 ადამიანმა;
 ქართული ენის ინტენსიური სწავლების კურსი ქუთაისში გაიარა სომხურენოვანი საჯარო
სკოლების ადმინისტრაციების 75 თანამშრომელმა;
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4.3.3. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (პროგრამული კოდი 32 03 03)
 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ უზრუნველყო 2011-2012 სასწავლო
წლის საატესტატო გამოცდების, ,,CAT”-ის ტიპის საგამოცდო მოდელით ჩატარებისას,
სისტემის ტექნიკური უზრუნველყოფა მთელი ქვეყნის მაშტაბით და უხარვეზოდ
წარმართვა. ასევე, დაიწყო ახალი ელქტრონული მართვის სისტემისა და ბაზების შექმნა.
კერძოდ, განხორციელდა საგანმანათლებლო დაწესებულებათა e-Catalog-ი (ელექტრონული
კატალოგი) პროექტი, რომელშიც შესულია დეტალური ინფორმაცია საჯარო სკოლების
შესახებ;
 დაინერგა პროფესიული სასწავლებლების მართვის სისტემა. eVET პროფესიული
სასწავლებლების მართვის ახალი, საინფორმაციო სისტემა, რომლის მეშვეობით
შესაძლებელია სტუდენტების ელექტრონული რეგისტრაცია Online რეჟიმში საქართველოს
პროფესიულ კოლეჯების შესაბამის პროგრამებზე;
 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ბაზაზე ფუნქციონირება დაიწყო IT
აკადემიამ, რომელიც მსურველებს სთავაზობს მაღალი ხარისხის პროფესიულ კურსებს
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებებით და სხვადასხვა სასწავლო
პროგრამებს. უკვე განხორციელდა სტუდენტთა სხვადასხვა საგანმანათლებლო
პროგრამებზე მიღება.
4.4. უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (პროგრამული
კოდი 32 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი;
 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 სსიპ - კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი;
 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია;
 სსიპ - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია;
 სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი;
 სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი;
 სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი.

4.4.1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32
04 01)
 ქვეყნის მასშტაბით არსებული რვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება
უზრუნველყოფილი იყო დაფინანსებით. ამ მიზნით სულ მიიმართა - 18.1 მლნ ლარი.
4.4.2. გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 02)
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 ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლების სასერტიფიკაციო
გამოცდების ფარგლებში დაიგეგმა გამოცდები, განხორციელდა აბიტურიენტთა,
მაგისტრანტობის კანდიდატთადა მასწავლებლის ბაზების ფორმირება, მათი რეგისტრაცია,
საგამოცდო ტესტების მომზადება და დაბეჭდვა, საგამოცდო ცენტრების მოძიება და
გამოცდებისათვის მომზადება (ვიდეო-კამერების დამონტაჟება, საგამოცდო სექტორების
მოწყობა
შესაბამისი
ინვენტარით),
ადმინისტრატორების,
კოორდინატორების,
თანაშემწეების, მეთვალყურეების, კურატორების და საგამოცდო პროცესში მონაწილე სხვა
პირების შერჩევა;
 სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ფარგლებში განხორციელდა სკოლის გამოსაშვები
გამოცდის დაგეგმვა, საცდელი გამოცდების ჩატარება, მოსწავლეთა ბაზების ფორმირება,
მეთვალყურეებისა და სხვა პირების შერჩევა. საქართველოს მასშტაბით შერჩეულ
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩატარდა საცდელი ტესტირებები ქართულ
ენასა და ლიტერატურაში, ისტორიაში, გეოგრაფიაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, მათემატიკაში,
უცხოურ ენაში (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული), ბიოლოგიაში;
 2011-2012 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების საფუძველზე გამოვლენილი
იქნენ ის პირები, რომლებმაც მოიპოვეს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (ატესტატი) მიიღო
35 818 მოსწავლემ;
 მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის
შესაფასებელი ტესტირების ფარგლებში დაიგეგმა გამოცდები, განხორციელდა საცდელი
ტესტირების ჩატარება, მათი ბაზების ფორმირება, მეთვალყურეებისა და სხვა პირების
შერჩევა. კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი
ტესტირება გადალახა 918 პედაგოგმა;

4.4.3. მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)
4.4.3.1. სამეცნიერო გრანტების
(პროგრამული კოდი 32 04 03 01)

გაცემისა

და

სამეცნიერო

კვლევების

ხელშეწყობა

 2012 წელს დაფინანსდა 2009 - 2011 წლების კონკურსებში გამარჯვებული სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტები - 116 პროექტი, გამოყენებითი კვლევებისთვის სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტები - 24 პროექტი და ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო
სამეცნიერო გრანტები - 35 პროექტი;
 ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტით დაფინანსდა 151 მეცნიერი, ხოლო ახალგაზრდა
მეცნიერთა ხელშეწყობის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება უცხოეთში ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 52 მეცნიერი. ახალგაზრდა
მკვლევარი მივლინებით იმყოფებოდა 12 ქვეყნის უმაღლესს სასწავლებლებში.
წარმოდგენილია წამყვანი მეცნიერთა წერილები ქართველი მკვლევართა მიერ წარმატებით
განხორციელებული სტაჟირებების შესახებ;
 პრეზიდენტის გრანტები ახალგაზრდა მეცნიერებს ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო
პერიოდში დაფინანსდა 76 მეცნიერი;
 „საზღვრებს გარეთ საქართველო“ ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში
დაფინანსდა ხუთი პროექტი. სულ პროექტში ჩართულია 35-მდე მეცნიერი;
 საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ერთობლივი საგრანტო კონკურსი სსიპ შოთა რუსთაველის
ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის
ორგანიზებით და დაფინანსდა 4 ახალგაზრდა მეცნიერი. ახალგაზდა ქართველ
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მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მიერ საკვალიფიკაცია ნაშრომების (დისერტაციების)
მნიშვნელოვანი
ნაწილის
შესრულება
იულიხის კვლევითი
ცენტრის
ბაზაზე
განხორციელდება;
ერთობლივი კონკურსი STCU-სთან ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 11
პროექტი. აღნიშნული ხელს უწყობს ქართველი მეცნიერების ინტეგრაციას საერთაშორისო
კვლევით სივრცეში, თანამშრომლობას STCU-ს პარტნიორ მხარეებთან: აშშ-სთან,
კანადასთან და ევროკავშირთან.
უკრაინის სამეცნიერო-ტექნიკურ ცენტრთან ერთობლივად ჩატარდა კონკურსი და
დაფინანსდა საქართველოში მოღვაწე მეცნიერთა პროექტები. ამჟამად, მიმდინარეობს 11
პროექტი, რომელშიც ჩართულია 60-მდე მეცნიერი;
ერთობლივი კონკურსი ევროპული და რეგიონალური თანამშრომლობის ფარგლებში (CNR,
CNRS, GRDF, FP7) საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა წინა წლების საგრანტო კონკურსში
გამარჯვებული 12 პროექტი, CNRS - 4 პროექტი, CNR - 5 პროექტი, GRDF - 3 პროექტი.
შეიქმნა საფუძველი ქართველ მეცნიერთა ფრანგ და იტალიელ კოლეგებთან ერთობლივი
პროექტების შესრულებისთვის და, მეცნიერთა გაცვლისთვის. უცხოელი ექსპერტებისა და
კოლაბორატორების მონაწილეობით სრულდება სამეცნიერო (მათ შორის კომერციული
პოტენციალის მქონე) პროექტები;
,,ერთობლივი კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით“
ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 33 პროექტი, პროგრამის
განხორციელების შედეგად ხორციელდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოღვაწე
თანამემამულეთა გამოცდილებისა და კონტაქტების დახმარებით საქართველოს კვლევითი
საქმიანობის განვითარება და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივების დასახვა მათი
საქართველოს ინტელექტუალურ და სამეცნიერო ცხოვრებაში ჩართვის გზით;
ელექტრონული ლექსიკონის ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა ერთი პროექტი.
შეიქმნა ქართული ელექტრონული ლექსიკოგრაფიული ბაზა. წარმოდგენილია “ქართული
ენის განმარტებითი ლექსიკონის” რვა ტომეული, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა
ნებისმიერი მომხმარებლისათვის. განმარტებითი ლექსიკონის ელექტრონული ბაზა 129,755
ჩანაწერს (სიტყვა-სტატიას) მოიცავს;
მოსწავლე გამომგონებელთა კონკურსი ”ლეონარდო და ვინჩის” ფარგლებში ჩატარდა
კონკურსი და გამოვლინდა ერთი გრან პრის, ერთი - პირველი ადგილის, ორი - მეორე
ადგილის და სამი მესამე ადგილის მფლობელი პროექტი. ფულადი ჯილდო გადაეცათ
პირველ, მეორე და მესამე ადგილებზე გასულ კონკურსანტებს, ხოლო გრან პრის
მფლობელი გაემგზავრა ინგლისში ინგლისური ენის კურსებზე;
სკოლებში ჭადრაკის განსავითარებლად და ჭადრაკში მოსწავლეთა მომზადების დონის
ასამაღლებლად მოხდა KCFE ჭადრაკის პროექტის პროგრამული უზრუნველყოფის
ლიცენზიის შესყიდვა;
სამეცნიერო-კვლევითი საზაფხულო სკოლები ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო
პერიოდში დაფინანსდა 4 პროექტი (საზაფხულო სკოლა), რომელშიც მონაწილეობა მიირო
44 უცხოელმა სტუდენტმა. საზაფხულო სკოლების დასრულების შემდეგ გამოიცა
ბუკლეტები. მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები.
4.4.3.2. სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 04 03 02)

 სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა
41 სტატია უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში, 11 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო
ჟურნალში, 76 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილების მიზნით, ასევე
ერთი სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის;
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 ჩატარდა სამეცნიერო-პოპულარული საუბრების ციკლი თემაზე „The Amazing Human Brain”,
რომლის მიზანს წარმოადგენდა მოზარდების ინტერესის გაზრდა ნეირომეცნიერების
მიმართ;
 მოზარდების მეცნიერების (ბიომედიცინის) მიმართ ინტერესის გაზრდის მიზნით ივანე
ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრმა უმასპინძლა მოსწავლეებსა და
სტუდენტებს, სადაც ისინი გაეცნენ ცენტრის განყოფილება/ლაბორატორიების სამეცნიერო
მიმართულებებს და დაესწრნენ მიმდინარე ექსპერიმენტებს;
 საანგარიშო
პერიოდის
განმავლობაში
ივანე
ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული
ბიომედიცინის ცენტრის ახალგაზრდა მეცნიერებმა ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში ჩაატარეს
ლექციების ციკლი თანამედროვე ბიომედიცინის მიღწევებსა და სიახლეებზე. ლექციები
მოისმინა 260 მონაწილემ. ნაკადის ბოლოს ჩატარდა დაჯილდოების ცერემონია,
ახალგაზრდა მსმენელებს გადაეცათ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრის სერთიფიკატები;
 სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტის
მეცნიერ-თანამშრომლებმა
საანგარიშო
პერიოდში
გარემოდან გამოყვეს და დაახასიათეს ინფექციური დაავადებების გამომწვევი ბაქტერიების
საწინააღმდეგოდ ბაქტერიოფაგები. მომზადებულ და ჩატარებულ იქნა საერთაშორისო
კონფერენცია: „ბატქერიოფაგები და პრობიოტიკები, როგორც ანტიბიოტიკების
ალტერნატივა”;
 სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შესრულდა გარდამავალი სამეცნიერო სამუშაოები:
კოდიკოლოგია-ტექსტოლოგიის
მიმართულებით,
საარქივო-საფონდო
საქმის
მიმართულებით, (ახალი არქივების დამუშავება, დამუშავებული არქივების გადამუშავება,
საფონდო საქმე), ხელოვნების ისტორიის მიმართულებით და წყაროთმცოდნეობისა და
დიპლომატიკის მიმართულებით. ამასთან, ჩატარდა დამწერლობის ფესტივალი, დამუშავდა
და დამზადდა დიგიტალური ვერსიები სხვადასხვა ხელნაწერების და განხორციელდა 15
საგამომცემლო პროექტი.
4.4.3.3. მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03 03)
 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში გაიმართა სამეცნიერო სესია,
მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი კვესიტაძის დაბადების 70 წლისთავისადმი, ჩატარდა
გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსისა და საზოგადო მოღვაწის თედო ჟორდანიას
თხზულებათა კრებულისა და ქართულ-ოსური ლექსიკონის პრეზენტაციები, გაიმართა
საიუბილეო სხდომები და სამეცნიერო კონფერენციები მიძღვნილი გიორგი ახვლედიანისა
და აკაკი შანიძის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი, აკადემიკოს ვლადიმერ ასათიანისა და
აკადემიკოს ილია აბულაძის 110 და აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის 100 წლისთავისადმი;
 დაფინანსდა 6 ნაშრომის გამოცემა და ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ სამი
ნომერი;
 შეიქმნა ქართული ენის ისტორიული ლექსიკონის ელექტრონული ვერსიისათვის ქართული
წერილობითი წყაროების ლექსიკური ბაზები სპეციალური პროგრამული სისტემებით.
4.4.3.4. სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03
04)
 საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული კვლევის
შედეგების შეფასება დამოუკიდებელ რეცეზენტ - ექსპერტების, პრაქტიკოსების და
მეცნიერების მიერ.
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4.4.4. სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება
(პროგრამული კოდი 32 04 04)
 „პრეზიდენტის სტიპენდიები ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტებს“ პროგრამის
ფარგლებში პრეზიდენტის სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს 11
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 251 სტუდენტს;
 ობოლ და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სკოლის შემდგომი განათლების პროგრამის
ფარგლებში დაფინანსება გაუგრძელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ 15 სტუდენტს;
 2012 წლის კახეთში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ 2 423
სტუდენტს (რომლებიც ჩარიცხულნი არიან აკადემიური უმაღლესი განათლების
ბაკალავრიატის,
დიპლომირებული
მედიკოსის/სტომატოლოგის,
მაგისტრატურის
აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე) დაუფინანსდათ სწავლის საფასური;
 საანგარიშო
პერიოდისათვის
აკრედიტებული
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
უზრუნველყოფილი
არიან
ბაკალავრიატის,
დიპლომირებული
მედიკოსის/სტომატოლოგის/ვეტერინარის
და
მაგისტრატურის
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სწავლის საფასურის სრული ან ნაწილობრივი
დაფინანსებით;
 პროგრამა „ცოდნის კარის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სასწავლო სამაგისტრო და
სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასური დაუფინანსდა 107 ბენეფიციარს;
 პროგრამის „სტუდენტური დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე“ ფარგლებში
სხვადასხვა სამინისტროებთან, თვითმმართველობებთან, ბიზნესის წარმომადგენლებთან
შეხვედრებისა და კონსულტაციების შედეგად შეიქმნა სარეგისტრაციო ბაზა, სადაც
განხორციელდა მსურველი სტუდენტების რეგისტრირება მათი ინტერესის სფეროების და
კომპეტენციების გათვალისწინებით. გამოყოფილ ვაკანსიებზე დარეგისტრირდა 25 000
სტუდენტი, მითითებულ ვადაში აღნიშნულ შრომით ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა 23 413
სტუდენტმა, ხოლო დანარჩენი დამსაქმებელთან არგამოცხადებული სტუდენტი
ავტომატურად გამოეთიშა პროგრამას. 1 587 დარჩენილ ვაკანსიებზე ხელმეორედ
გამოცხადდა რეგისტრაცია და რეგისტრირებულ სტუდენტებთან ასევე გაფორმდა შრომითი
ხელშეკრულებები. მოხდა დადებული შრომითი ხელშეკრულებების დამუშავება–
დახარისხება და შესაბამისი მხარეებისთვის გადაცემა. სულ 23 000-მდე სტუდენტმა იმუშავა
და მიიღო კუთვნილი ანაზღაურება.
4.4.5. კონსტიტუციონალიზმის კვლევა (პროგრამული კოდი 32 04 05)
 ხორციელდებოდა
საქართველოს
რეგიონებიდან
და
ქალაქებიდან
მოსწავლე
ახალგაზრდობის ვიზიტები კონსტიტუციონალიზმის დარბაზში, სადაც წარმოდგენილია
მსოფლიოში კონსტიტუციონალიზმის განვითარების ამსახველი ექსპოზიცია. ჩატარდა
იმიტირებული სასამართლო პროცესები, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. ვიზიტორი
მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ მაისურებით და სიგელებით, ხოლო მასწავლებლებს
გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები. სულ ცენტრს სტუმრობდა 1200 ვიზიტორი, ამასთან 2012
წლის აგვისტოში პროგრამის ფარგლებში ცენტრს სტუმრობდა დევნილ, ეროვნულ
უმცირესობათა და სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე მოსწავლეთა 3 ჯგუფი,
(სულ 66 მოსწავლე და თანმხლები მასწავლებლები);
 ჩატარდა ერთკვირიანი საერთაშორისო
ოლიმპიადა ,,ეროვნულ და შედარებით
კონსტიტუციურ სამართალში“. ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღო 7 ქვეყნის (სომხეთის,
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აზერბაიჯანის, უკრაინის, მოლდავეთის, ბულგარეთის, რუსეთის, საქართველოს) 22
წარმომადგენელმა;
 გამოიცა სხვადასხვა ნაშრომები და პუბლიკაციები.
4.5. საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული
კოდი 32 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო
4.5.1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 05 01)
 პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერის“ ფარგლებში სულ დარიგდა 44 865 ცალი საბავშო
სასწავლო პორტატული კომპიუტერი (მ.შ. 2803 ცალი პირველკლასელთა დამრიგებლებს და
42 062 პირველკლასელებს);
 სასკოლო კომპიუტერული ლაბორატორიების განახლების მიზნით საანგარიშო პერიოდში
საჯარო სკოლები აღიჭურვა 10 700 ცალი კომპიუტერისა და 1500 კომპლექტი SCHOOL BOXით;
 საქართველოს 77 საჯარო სკოლის „მომავლის კლასები“ აღიჭურვა სათანადო ტექნიკით;
 საქართველოს საჯარო სკოლების საბაზო საფეხურის სრულ ათოსან მოსწავლეებს გადაეცათ
პორტატული კომპიუტები, სულ საანგარიშო პერიოდში დარიგდა 1 203 პორტატული
კომპიუტერი.
4.5.2.
საგანმანათლებლო
დაწესებულებათა
(პროგრამული კოდი 32 05 02)

ინფრასტრუქტურის

რეაბილიტაცია

 დასრულდა 10 საჯარო სკოლის და ორი პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა, ქალაქ
თბილისის 4 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, 42 საჯარო სკოლის, საზოგადოებრივი
კოლეჯის „ახალი ტალღა” და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის რეაბილიტაცია. ასევე, 479 საჯარო სკოლას, ერთ
პროფესიულ კოლეჯს და ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტს მათ მიერ წარმოდგენილი
ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად გაუფორმდათ ხელშეკრულებები და გამოეყო მიზნობრივი
ასიგნებები დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. ამასთან დასრულდა
ქალაქ თბილისისა და რეგიონების 77 საჯარო სკოლაში მომავლის კლასების მოწყობა;
 დასრულდა 1 საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები და 16 საჯარო
სკოლის გათბობის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები, 12 საჯარო სკოლის და 1
პროფესიული სასწავლებლის გაზმომარაგების სამუშაოები;
 დარიგდა 66 238 კომპლექტი სასკოლო მერხი და სკამი, 221 ცალი სასკოლო დაფა და 241
ცალი სასკოლო ლაბორატორია (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია).
4.6. სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულებები
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 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობით გაიმართა ღია და დახურული
კონცერტები, მასტერკლასები და ვორქშოპები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლის
ჩვენებები, გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. გაიმართა „ეტიუდების
ფესტივალი“, შეირჩა საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა
კანდიდატურები, შეძენილ იქნა
წიგნები და ნოტები, ხელი შეეწყო საქართველოს
სახელოვნებო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრანტებს სამაგისტრო
პროგრამის დაუფლებაში,
სტუდენტების სწავლას საქართველოში და უცხოეთში;
პედაგოგებს მიენიჭათ „დამსახურებული მასწავლებლის“ წოდება, რეჟისორებს ხელი
შეეწყოთ ახალი დადგმების განსახორციელებლად რეგიონების თეატრებში.
4.7. სამხედრო განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის კადემია;
 კადეტები მონაწილეობას ღებულობდნენ სხვადასხვა სასწავლო ტურებსა და
ოლიმპიადებში. მოხდა საკონფერენციო თემების დაცვა მოსწავლე ახალგაზრდობის
სასახლეში.
 გამოსაშვები გამოცდები ჩააბარა 78 კადეტმა, 76 ჩაირიცხა უმაღლეს სასწავლებელში, მათ
შორის 72 თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, ხოლო 1 თურქეთის სამხედრო აკადემიაში.
 განხორციელდა 2012-2013 სასწავლო წლისათვის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ახალი
ნაკადის მისაღები გამოცდები, რის შემდეგაც ლიცეუმში ჩაირიცხა 120 კადეტი.
 დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ჩამოყალიბდა და
ფუნქციონირება დაიწყო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართველობითმა
ორგანომ - აკადემიურმა საბჭომ;
 შეფასდა მოქმედი საბაკალავრო პროგრამები და შემუშავდა რეკომენდაციები ცვლილებების
შეტანის შესახებ;
 2012 წლის ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემდგომ აკადემიაში ჩაირიცხა 142
მსმენელი, მათ შორის 137 ქართულენოვანი და 5 არაქართულენოვანი.
 ძირითადი კურსის 11 მსმენელი გადამზადებას გადიოდა აშშ-ის სხვადასვხა სამხედრო
აკადემიებში.
 ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ენობრივი მომზადების სკოლაში „ჩრდილო ჯორჯიის“
და „ვესტ-პოინტის“ უნივერსიტეტის მსმენელებმა გაიარეს ინტენსიური კურსი რუსულ
ენაში;
 ქართველმა მსმენელებმა მიიღეს მონაწილეობა საჰაერო იერიშის სწავლებასა და საველე
წვრთნებში;
 აკადემიამ უმასპინძლა პარტნიორობა მშვიდობისათვის კონსორციუმის ყოველწლიურ
(PFPC) კონფერენციას;
 კონკურსის წესით არჩეულ იქნა ასისტენტები და ასოცირებული პროფესორები სხვადასხვა
მიმართულებით;
 გარემონტდა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღიჭურვა უმცროს ოფიცერთა სკოლის
კორპუსი და მე-2 კურსის საცხოვრებელი კორპუსი, აგრეთვე მოეწყო ფიზიკის
ლაბორატორია;
 განახლდა და შეივსო აკადემიის საბიბლიოთეკო ფონდი.
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4.8. სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებაგადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 30 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
 განხორციელდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქარველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს არქივის რეორგანიზაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან - საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიასთან შერწყმის გზით.
 გაიზარდა სერთიფიცირებული კადრების რაოდენობა. სამართალდამცავ სტრუქტურებში
გაუმჯობესდა მენეჯმენტი; ჩამოყალიბდა საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია
(გაიზარდა საზოგადოების ნდობა).
 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში საანგარიშო პერიოდში
განხორციელდა
შსს-ს
სხვადასხვა
დანაყოფის
თანამშრომელთა
მომზადების,
გადამზადებისა და დაწინაურების კურსები. შსს აკადემიაში მომზადება და გადამზადება
გაიარეს სხვადასხვა სამინისტროს მოქმედმა და მომავალმა თანამშრომლებმა.
 საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა საარქივო მასალების რესტავრაცია, სკანირება და
მათი მონაცემთა ბაზაში შეტანა; მომზადდა საარქივო დოკუმენტების ანოტაცია; ასევე
მოხდა საარქივო ფონდების დეტალური აღწერილობის მონაცემთა ბაზებში შეტანა.

4.9. პენიტენციური სისტემისათვის კვალიფიციური კადრების მომზადება (პროგრამული
კოდი 27 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
 საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 2012-2015 წლების სასწავლო ცენტრის სტრატეგიაზე
მუშაობა;
 ევროპის საბჭოს ,,დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013 წწ. სასამართლო რეფორმის,
ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების ხელშეწყობის“ პროექტის ფარგლებში ევროპის
საბჭოს ექსპერტების მიერ ჩატარდა სასწავლო ცენტრში მოქმედი სასწავლო პროგრამების
ექსპერტიზა;
 დასრულდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული “სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სასწავლო ცენტრის მხარდაჭერის” 28 თვიანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც
განხორციელდა: ტრენინგები, საექსპერტო დახმარება, სასწავლო ტურები/საქმიანი
ვიზიტები, ლიტერატურის გამოცემა, ელექტრონული პროგრამების შემუშავება;
 თსუ იურიდიულ ფაკულტეტთან ერთად დაფუძნდა სასჯელის აღსრულების კვლევითი
ცენტრი, რომლის მიზანია სამინისტროსთვის კვალიფიციური საექსპერტო დახმარების
აღმოჩენა;
 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სხვადასხვა პროგრამებში
ტრეინინგები გაიარა სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროს სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 2 605-მა
თანამშრომელმა.
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4.10. იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო
ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
 სახელმწიფო სტრუქტურების მომსახურების გაუმჯობესებისა და სამინისტროს საქმიანობის
ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრში შედგა სხვადასხვა
ტიპის 51 ტრეინინგი. ძირითად სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენდნენ საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომლები, თუმცა ტრენინგები გაიარეს 24
სხვადასხვა უწყების თანამშრომლებმაც.
 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. კერძოდ: პროკურორთა გადამზადების კურსი
გაიარა 407 პროკურორმა, მოწმის გამოკითხვის - 129, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უნარჩვევების - 25, წამების გამოძიების - 36, განრიდების და მედიაციის - 55, შემთხვევის
ადგილის დათვალიერების - 6, ოჯახური ძალადობის საკითხებზე - 40, პროექტების
მენეჯმენტის - 32, სტატისტიკის მოდულის - 64, სამართლებრივი წერის ტრენინგები - 50,
პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები - 100, სამართლებრივი სიახლეების - 370, არასათანადო
მოპყრობასთან დაკავშირებული საჩივრების ეფექტური გამოძიება - 20 პროკურორმა.
გამომძიებელთა გადამაზადების კურსი გაირა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
2 250 გამომძიებელმა.
 სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთათვის მიზნით ჩატარდა ინგლისური და ფრანგული
ენის კურსები, სემინარები და ტრენინგები სხვადასხვა თემატიკით. კერძოდ: ეფექტური
კომუნიკაციის, სტრესის და კონფლიქტის მართვის ინტეგრირებული ტრენინგი
(საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, ქ.
თბილისის მერიის და სსიპ - იუსტიციის სახლის თანამშრომლისთვის), დროის მენეჯმენტი,
ტრენინგი არასრულწლოვნებთან ეფექტურ ურთიერთობებზე, მედია სპიკერების ტრენინგი
და ა. შ.
 ჩატარდა ე.წ. საკონტროლო ტრენინგები იუსტიციის სახლების თანამშრომლებისთვის,
რომელიც გულისხმობს მისტიური მომხმარებლის კვლევის შედეგების განხილვას, ანალიზს
და მომსახურების სტანდარტების გადახედვას. სულ აღნიშნული ტრენინგი გაირა 108
თანამშრომელმა.
 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში, დანაშაულის პრევენციის
ღონისძიებების ფარგლებში, ტრენინგები გაიარა 500-მდე სტუდენტმა და 800-ზე მეტმა
მოსწავლემ.
 საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ყვარლის სასწავლო ცენტრის მშენებლობა და იგი
აღიჭურვა შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით.

4.11. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
(პროგრამული კოდი 28 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი
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 განხორციელდა სასწავლო პროგრამები: „საკონსულო თანამდებობის პირის დასანიშნად
სავალდებულო სპეციალური სასწავლო პროგრამა“, „დიპლომატების კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი პროგრამა“ და „კომერციული დიპლომატია და მსოფლიო ვაჭრობა“;
 ჩაატარდა ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები საგარეო საქმეთა სამინისტროს
თანამშრომელთათვის და ლექციები თემებზე: „დიპლომატიური მოლაპარაკებების
წარმოების ტექნიკა“ და „კოლუმბია - შესაძლებლობების ქვეყანა“.
 საქართველოს საელჩოებში და საკონსულოებში გაგზავნილ იქნა უფრო მეტი
მაღალკვალიფიციური თანამშრომელი;
 კოლუმბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ აკადემიასთან გაფორმდა
ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი.
4.12. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი
23 05)
პროგრამისგანმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
 პროფესიული განვითარებისა და გამოცდილების გაღრმავების მიზნით სასწავლო კურსები
გაიარეს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 700-მდე თანამშრომელმა;
 ქვეყანაში საფინანსო-საბიუჯეტო მიმართულებით რეფორმების (სახელმწიფო ხაზინის
ელექტრონული მომსახურების სისტემა) გეგმაზომიერი განხორციელების ხელშეწყობის
მიზნით აკადემიაში განხორციელდა საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების
373-ზე მეტი თანამშრომელის გადამზადება;
 იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის 26-მა თანამშრომელმა პროფესიული
მომზადება ელექტრონული ზედნადების მიმართულებით შემუშავებული სასწავლო
კურსის ფარგლებში გაიარა.
 განახორციელდა ტრეინინგი თემაზე: ,,ზრდასრულთა სწავლების პრინციპები“ (TOT).
კურსის ფარგლებში მსმენელებმა შეისწავლეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა: პედაგოგიკა
და ანდრაგოგიკა, სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები და ზრდასრულთა ინტელექტის
ტიპები. სასწავლო კურსში 20 მსმენელი იყო ჩართული, მათი დიდი ნაწილი აკადემიასთან
ტრეინერ-ექსპერტის სტატუსით უკვე თანამშრომლობს.
 ჩატარდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისათვის
სტაჟიორთა შესარჩევი ტესტირება, ზოგადი უნარებისა და ინტელექტუალური
კოეფიციენტის (IQ) შესამოწმებელი ტესტირების პროგრამები 450 კანდიდატისათვის
მომზადდა;
 განახორციელდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისა და მომსახურების
სააგენტოსათვის სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსები, სადაც რეგისტრაცია
4000-მდე
მსურველმა გაიარა; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სტაჟიორთა პროფესიული
სწავლების მხრივ აკადემიაში მომზადება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის
32 სტაჟიორი. პროგრამის მიზანი იყო მსმენელები დაუფლებოდნენ იმ საჭირო პროფესიულ
უნარ-ჩვევებს, რომელიც მათ მომავალი საქმიანობის განხორციელებაში დაეხმარებათ. 5
მოდულიანი სასწავლო პროგრამის ფარგლებში, სტაჟიორები მომზადებას
როგორც
თეორიული, ასევე პრაქტიკული სწავლების მეთოდებით გადიოდნენ.
 დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, გაიხსნა ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის
ახალი სასწავლო კომპლექსი;
 დასრულდა მუშაობა აკადემიის ბიბლიოთეკისა და საკონფერენციო დარბაზის მოწყობაზე;
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ადამიანი
იყო
ჩართული
ფიზიკური
პირებისა
და
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისათვის ჩატარებულ სასწავლო კურსებში, რომელიც ჩატარდა ეფექტური
კომუნიკაციის, საგადასახადო ადმინისტრირების, ელექტრონული ზედნადების, დამწყები
ბიზნესმენებისათვის საგადასახადო კურსისა და ბუღალტერიის ზოგადი კურსის
მიმართულებებით;
 გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ლონდონის ბიზნესისა და
ფინანსების სკოლასთან, ასევე შემუშავდა ერთობლივი ღონისძიებები ნიდერლანდების
სამეფოს ფინანსთა სამინისტროსთან. საქართველოსა და ნიდერლანდების ფინანსთა
სამინისტროებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდა 3
ტრეინინგი სხვადასხვა მიმართულებით, რომლის ფარგლებშიც გადამზადება ფინანსთა
სამინისტროს
თანამშრომლებთან
ერთად
სხვა
სახელმწიფო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებმაც გაიარეს. მემორანდუმის თანამხმად ტრეინინგებს ჰოლანდიის
ფინანსთა სამინისტროს ექსპერტები ატარებენ და ქართველ კოლეგებს საკუთარ ცოდნასა და
გამოცდილებას უზიარებენ.
 აკადემიამ უმასპინძლა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინსტიტუტის კურსს თემაზე
,,მაკროეკონომიკური მართვა და ფისკალური პოლიტიკის საკითხები“, სადაც ქართველ
კოლეგებთან ერთად სასწავლო პროგრამაში ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის
ქვეყნების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
 გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერითა და
ჰარმონიზაციის ცენტრის ინიციატივით აკადემიაში განხორციელდა შიდა აუდიტის
ტრეინინგები საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებისათვის, სადაც გადამზადება
51-მა საჯარო მოხელემ გაიარა. ამასთან, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში ადგილობრივი
თვითმმართველობების,
გამგეობის
მუნიციპალიტეტების
საფინანსო-საბიუჯეტო
მიმართულების
თანამშრომლებს
ჩაუტარდათ
,,კომპიუტერული
უნარ-ჩვევების
განვითარების კურსი“, რომელშიც 46 მონაწილე იყო ჩართული

4.13. მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
(პროგრამული კოდი 09 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა.
 მიმდინარეობდა მოსამართლედ გასამწესებელი პირების – იუსტიციის მსმენელების ოთხი
ჯგუფის მომზადება, აქედან ორმა ჯგუფმა დაასრულა სწავლება და წარმატებული
კურსდამთავრებულები
გამწესდნენ
მოსამართლის
თანამდებობებზე.
ასევე,
რეგულარულად მიმდინარეობდა მოსამართლეების, მოსამართლის თანაშემწეებისა და
სასამართლოს სხვა თანამშრომლების გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება.
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5. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება

5.1. სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აპარატი,
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
 საანგარიშო
პერიოდში
პროგრამის
ფარგლებში
მუშაობა
მიმდინარეობდა
მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების სრულყოფის მიმართულებათ, რამაც
ასახვა ჰპოვა 2013-2016 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების
დოკუმენტში და რის საფუძველზეც განხორციელდა 2013 წლის ბიუჯეტის ფორმირება;
 საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 2012 წლის ბიუჯეტის აღსრულება
და
საშუალოვადიანი გეგმების და 2013 წლის ბიუჯეტის მომზადება ისეთი პარამეტრებით, რაც
უზრუნველყოფს მთავრობის კურსის შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტული
მიმართულებების დაფინანსებას და ამავე დროს ქვეყნის ფისკალურ მდგრადობას;
 საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის რამოდენიმე
ცვლილება, რაც გამოწვეული იყო საბიუჯეტო პარამეტრების ცვლილების ბიუჯეტში
ასახვით, რიგი სტრუქტურული ცვლილებებით და კახეთში სტიქიის შედეგების
ლიკვიდიაციისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების მობილიზებით. ახალი მთავრობის
ფორმირების შემდგომ კიდევ ერთხელ შევიდა ცვლილება ბიუჯეტის კანონში, რაც
გამოწვეული იყო ახალი პრიორიტეტების დაფინანსებით და წლის განმავლობაში
სხვადასხვა
სამინისტროების
მიერ
აღებული
ვალდებულებებით
წარმოქნილი
დეფიციტების დაფინანსებით. ამასთან, განხორციელებული ცვლილებების მიუხედავად
ბიუჯეტის დეფიციტი 3%-ის ფარგლებში დაფიქსირდა;
 საქართველოს მთავრობის ცვლილებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში
განხორციელდა სახელწმიფო პრიორიტეტების მნიშვნელოვანი გადახედვა და საანგარიშო
პერიოდში მომზადებულ 2013 წლის ბიუჯეტში მნიშნველოვნად გაიზრდა სოციალური
მიმართულებების დაფინანსება (მშპ-ის 8.7%), ამავე დროს ბიუჯეტის მნიშვნელოვან ნაწილს
კვლავ წარმოადგენს საინვესტიციო ხასიათის პროექტები (მშპ-ის 6%-ზე მეტი) და
აღნიშნული განხორციელდა დეფიციტის გაცხადებული კლების ტენდენციის (მშპ-ის 2.8%)
შენარჩუნებით;
 საქართველოს პარალმენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს წარედგინა 2012-2015
წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო
ვარიანტი, რომელშიც გაერთიანდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების და
ავტონომიური რეპუბლიკების პრიორიტეტები;
 მუშაობა მიმდინარეობდა პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი დახვეწის მიმართულებით.
შემუშავებულ იქნა ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის
მეთოდოლოგია. 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი კვლავაც მომზადდა პროგრამული
ბიუჯეტის ფორმატით, ხოლო ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტები პირველად დაიგეგმა ამ
ფორმით;
 მიმდინარეობდა ტრეინინგები პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვიდან გამომდინარე
ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
143
















საფინანსო ორგანოების წარმომადგენლებთან, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა ყველა
მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანოს წარმომადგენელი. პროექტი განხორციელდა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ინფრასტრუქტურის ბაზაზე, USAID-თან
და GIZ-თან თანამშრომლობით.
მუშაობა მიმდინარეობდა ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესების
მიმართულებით, მასში ახალი მოდულების ჩართვის მიზნით;
სახელმწიფო ვალის პორტფელმა შეინარჩუნა ხელსაყრელ ფინანსურ პარამეტრები, რაც
უზრუნველყოფს სახელმწიფო ვალის მდგრადობას. აღნიშნულს განაპირობებს სახელმწიფო
ვალის კონსერვატიული და პრაგმატული მართვა, რაც გულისხმობს სახელმწიფო ვალის
მოცულობის და ფინანსური პარამეტრების კონტროლს ფისკალური და მაკროეკონომიკური
პოლიტიკის შესაბამისად.
გატარებული სამუშაოების შედეგად სახელმწიფო ვალი აკმაყოფილებს ვალის მდგრადობის
ძირითად ინდიკატორებს. 2012 წელს სახელმწიფო ვალმა ნომინალური მშპ-ს საპროგნოზო
მაჩვენებელთან მიმართებაში 34.9% შეადგინა, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალმა
ნომინალური მშპ-ს საპროგნოზო მაჩვენებელთან მიმართებაში 27.6% შეადგინა. 2012 წელს
სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურებამ (ძირითადი+პროცენტი) ბიუჯეტის
შემოსავლებთან მიმართებაში 3,0% შეადგინა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთან ახალი 2
წლიანი პროგრამის დაწყების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც გამოყოფილია საკრედიტო
რესურსი 250 მილიონი SDR-ის ოდენობით (387 მილიონი აშს დოლარი). აღნიშნული
რესურსის გამოყოფა მოხდა სარეზერვო დაფინანსების მექანიზმის (Stand-By Arrangement)
და სარეზერვო-საკრედიტო ხაზის (Standby Gredit Facility-SGF) პროგრამის ფარგლებში და
არ მოხდება გამოყოფილი ფინანსურ რესურსის ავტომატურად ათვისება, განსაკუთრეული
საჭიროებების გარეშე.
საქართველო აგრძელებდა თანამშრომლობას საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან
,,Standart & Poors“, ,,Fitch”, ,,Moodys” და საქართველოს სუვერენული რეიტინგი არ
შეცვლილა და სამივე სარეიტინგო კომპანიამ რეიტინგი ,,BB-სტაბილურ” დონეზე დატოვა.
გრძელდებოდა მოლაპარაკებები საერთაშორისო დონორებთან 2012 წელს დაგეგმილი
პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსების მიზნით შეღავათიანი ფინანსური რესურსის
მისაღებად. საანგარიშო პერიოდში სულ გაფორმდა 43 ხელშეკრულება. მათ შორის: 12
სასესხო, 6 საგრანტო (მათ შორის ერთი ბიუჯეტის მხარდამჭერი), 10 ქვესასესხო და 15 სხვა
სახის ხელშეკრულება. გაფორმებული 12 სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ფინანსდება
რეგიონალური განვითარების (კახეთი), შიდასახელმწიფოებრივი და მეორადი გზების,
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის, მდგრადი ურბანული
ტრანსპორტის განვითარების სხვა საინვესტიციო პროექტები. საანგარიშო პერიოდში ასევე
გაფორმდა მსოფლიო ბანკთან სასესხო ხელშეკრულება 60 მილიონ აშშ დოლარის ოდენობის
სესხის გამოყოფაზე ბიუჯეტის მხარდაჭერისათვის და მოხდა აღნიშნული თანხის
ჩამორიცხვა.
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების მიმართულები 2012 წლის განმავლობაში
ჩატარდა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების 40 აუქციონი, რომლებზეც რეალიზებული იყო
424 020.0 ათასი ლარის სახაზინო ვალდებულება და სახაზინო ობლიგაცია, რის შედეგადაც
წმინდა ვალდებულების ზრდამ 58 315.03 ათასი ლარი შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში
გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებიდან 24% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო
ვალდებულებები. 40%- 2 წლის ვადიანობის მქონე, 28% - 5 წლის ვადიანობის მქონე, 8% კი10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები.
საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS)
ქართულ ენაზე გამოცემის მიზნით, IFAC-ის პოლიტიკის დოკუმენტების შესაბამისად,
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის მიერ მომზადდა საჭირო
დოკუმენტები, გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი IFAC და დაიწყო
თარგმნის სამუშაოები კონსულტანტ კომპანიასთან ერთად ევროკავშირის სახელმწიფო
ფინანსების მართვის რეფორმის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში.
მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი აღრიცხვისა და ანგარიშგების
მეთოდოლოგიის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებში
დანერგვასთან დაკავშირებით, შემუშავდა აღრიცხვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგია,
რომელიც დაიხვეწა საპილოტე ორგანიზაციების (8 ორგანიზაცია) ფინანსური
ანგარიშგებების შედეგების გათვალისწინებებით და ჩამოყალიბდა საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის ბრძანების პროექტის სახით.
საჯარო სექტორში დასაქმებულ ბუღალტერთა საჯარო სექტორის ბუღალტრული
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში (IPSAS) გადამზადების მიზნით სახაზინო
სამსახურის
აღრიცხვის
მეთოდოლოგიის
და
ანალიზის
დეპარტამენტის
თანამშრომლებიდან შერჩეულ იქნა ტრენერები, რომლებმაც უნდა გადაამზადონ საჯარო
სექტორის ბუღალტრები საერთაშორისო სტანდარტებში და ამ მომზადდა ტრეინინგპროგრამა.
ხაზინის მთავარი წიგნის პროექტის ფარგლებში, საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის და
სახელმწიფო ხაზინის ერთობლივი მუშაობის შედეგად, განხორციელდა ხაზინის
ელექტრონულ სისტემაში შრომის ანაზღაურების მოდულით გათვალისწინებული
ოპერაციების აღრიცხვისა და მთავარ წიგნში ასახვის პროცესების ანალიტიკა და შემუშავდა
შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა.
ექსპლუატაციაში შევიდა ხაზინის ელექტრონული მომსახურების ახალი სისტემა, რის
შედეგადაც გაერთიანდა აქამდე არსებული ყველა დამოუკიდებელი პროგრამა: E-Treasury,
Treasury core (TTV, TTB, TTA, TTS.), ხელშეკრულებები, გადახდებთან დაკავშრიებული
წერილობითი მომართვები, მულტისავალუტო პროგრამა.
დაინერგა შრომის ანაზღაურების მოდული, რის შედეგადაც შესაძლებელია ორგანიზაციის
სტრუქტურისა და თითოეული თანამშრომლის ინდივიდუალური მონაცემების,
თანამდებობრივი სარგოსა თუ სხვა გასაცემელის, ხელზე მიღებული ანაზღაურებისა,
დაკავებული თანხებისა და გადახდილი გადასახადების შესახებ სრული ინფორმაციის
განთავსება სისტემაში.
მივლინების ხარჯებზე მივლინებული პირების მხრიდან ანგარიშვალდებულების ზრდის
მიზნით შემუშავდა და სისტემაში განთავსდა სამივლინებო ხარჯების შესახებ დეტალური
ინფორმაციის წარმოდგენის სპეციალური ფორმები. თითოეულ მივლინებულ პირზე მოხდა
ხარჯის დაყოფა მივლინების ადგილისა და მიზნობრიობის მიხედვით, ამასთან, დღიური
ნორმის საფუძველზე, სისტემა ახორციელებს მთლიანი ხარჯის დაანგარიშებას, რამაც
უზრუნველყო პროცესის გამარტივება და სამივლინებო ხარჯების შესახებ მაქსიმალური
ინფორმატიულობა.
E-Budget-თან ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის და ბანკთან ანგარიშწორების პროცესის
დახვეწისა და გამარტივების მიზნით მოხდა საბიუჯეტო ორგანიზაციების სორტირება
ტიპის მიხედვით და მათი მოკლე დასახელებების განთავსება სისტემაში.
მომსახურების უკეთ გაწევის მიზნით, ფუნქციონირება დაიწყო სახაზინო სამსახურის
საკონსულტაციო ცხელმა ხაზმა.
ინტენსიურად მიმდინარეობდა ხარჯის სხვადასხვა ტიპების ე. წ. „მწვანე დერეფანში“
ჩართვის სამუშაოები.
ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხების მობრუნებების პროცესის ავტომატიზაციის და
თანხების სრულყოფილად ასახვის მიზნით, განხორციელდა მობრუნებების მოდულის
დახვეწა. მიზნობრივი გრანტების სწორად და სრულად აღრიცხვისათვის განხორციელდა
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გასულ წლებში ჩარიცხული თანხების, ასევე 2012 წელს გადმორიცხული მიზნობრივი
გრანტების, ხელშეკრულებების მიხედვით დაზუსტება მიმღებ ორგანიზაციებთან და
მათთან კოორდინაციის რეჟიმში აღრიცხვის მოწესრიგება.
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დღის განმავლობაში ჩარიცხული თანხების შესახებ
ოპერატიული და დეტალური ინფორმაციის მომზადების მიზნით, ანგარიშსწორების
პროგრამულ მოდულში განხორციელდა ჩარიცხვების ფუნქციონალობის გაუმჯობესება.
ანგარიშსწორების პროცედურების სრულყოფის მიზნით გატარდა სამუშაოები სავალუტო
კოდების აღრიცხვის მოწესრიგების მიზნით.
დღის განმავლობაში სახაზინო სამსახურის მიერ განხორციელებული ოპერაციების
ოპერატიული და დეტალური ინფორმაციის მომზადების მიზნით ანგარიშსწორების
საბანკო მოდულში შეიქმნა შიდა ოპერაციების ერთიანი რეპორტი.შემუშავდა შემოსავლების
სამსახურთან ელექტრონული სერვისის მოდული, განხორციელდა ტესტირება და საბოლოო
დანერგვა, რის შედეგადაც ოპერაციები ხორციელდება ელექტრონულად (ამოღებულია
ქაღალდის დოკუმენტაციის ბრუნვა).
გადასახადების აღრიცხვის რეფორმის შესაბამისად შემუშავდა ხაზინის მთავარ წიგნში
ბიუჯეტის შემოსულობების ფინანსური აღრიცხვის კონცეფცია.
შეიქმნა სავალუტო ანგარიშზე „Escrow account“ ანგარიში და შემუშავდა აღნიშნულ
აგარიშზე თანხის გადატანისა და გადახდების განხორციელების პროცედურები.
მოგვარდა საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად სახელმწიფო ბაჟის ხაზინის ერთიან
ანგარიშზე მომართვის შედეგად წარმოქმნილი საკითხები (სასამართლოებთან, კომერციულ
ბანკებთან კონსულტაციები გადამხდელთა ინფორმირებისათვის). შემუშავდა სესხის
მართვის სისტემაში ჩარიცხული თანხების ავტომატურად ასახვის მოდული.
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება ძალაში შევიდა უნგრეთთან,
სლოვაკეთთან, ნორვეგიასთან, ბაჰრეინთან და ეგვიპტესთან. ხელი მოეწერა ორმაგი
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებას სან მარინოსთან, პორტუგალიასთან,
სლოვენიასთან და ხორვატიასთან. შეთანხმების დადების
მიზნით გაიმართა
მოლაპარაკებები და პარაფირებული იქნა პროექტები შვედეთთან, ომანთან, ლიბანთან,
ლიხტენშტაინთან და ისლანდიასთან. ხელი მოეწერა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან
აცილების შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის ოქმს ავსტრიასა და ლატვიასთან.
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებები ინიცირებული იქნა
კოლუმბიასთან, მონღოლეთთან, მაროკოსთან, ახალ ზელანდიასთან, პერუსთან,
ფილიპინებთან, ტაჯიკეთთან და ურუგვაისთან. საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული
ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა სერბეთთან. ხოლო შეთანხმების
გაფორმების მიზნით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს 10 სახელმწიფოსთან: მექსიკა,
ხორვატია, ალბანეთი, არგენტინა, ქუვეითი, ეგვიპტე, არაბთა გაერთიანებული საემიროები,
სამხრეთ აფრიკა, ფინეთი, აზერბაიჯანი. ხელი მოეწერა შეთანხმებს სერბეთთან და
მოლდოვასთან. საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმების
დადების მიზნით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ავსტრალიასთან და ბრაზილიასთან.
საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების განვითარების
და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით საგადასახადო კოდექსში განხორციელდა
შესაბამისი ცვლილებები;
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში შეტანილი
ცვლილებით მოხდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოების დაბეგვრის
რეჟიმის ცვლილება;
მომზადდა მთავრობის დადგენილების პროექტები: „ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით
დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“,
,,სპეციალური სავაჭრო ზონის ფუნქციონირების წესის შესახებ“, „პირისათვის ტურისტული
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საწარმოს სტატუსის მინიჭების, ფუნქციონირების და გაუქმების წესის შესახებ“ და
ინსტრუქციის პროექტი „საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების
თაობაზე“;
ინვესტორთათვის შემუშავდა საგადასახადო გზამკვლევი „pocket tax book“, სადაც
გათვალისწინებულ იქნა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები;
დამტკიცდა ინსტრუქცია „ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის
მინიჭებისა და გაუქმების, ფიქსირებული გადასახადის გადახდისა და ანგარიშგების და
ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატის გაცემის წესის შესახებ“
თანდართულ დანართებთან ერთად, რომლის შესაბამისადაც განისაზღვრა ფიქსირებული
გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობები და ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი.
შემოღებულ
იქნა
დაუბეგრავი
მინიმუმი,
რომელიც
საშუალებას
მისცემს
დაბალშემოსავლიან მოქალაქეებს (რომლის წლიური ხელფასი არ აღემატება 6 000 ლარს)
ბიუჯეტიდან დაიბრუნონ საარსებო მინიმუმის ოდენობის ხელფასზე დამქირავებლის მიერ
დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი 360 ლარის ოდენობით;
საგადასახადო დავალიანების იძულებითი გადახდევინება დაიწყება საგადასახადო დავის
დასრულების შემდეგ და მხოლოდ ამ პერიოდიდან დაეკისრება პირს ცალკეულ
შემთხვევებში სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა;
საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისათვის დადგენილი
ჯარიმის ოდენობა 500-დან შემცირდა 200 ლარამდე, ამასთან სალარო აპარატების
გამოყენების წესების დარღვევის პირველად გამოვლენისას უკვე შესაძლებელია სანქციის
სახით საურავის ოდენობა 0,07%-იდან შემცირდა 0,06%-მდე, რაც წლიურად საურავის3,65%ით შემცირების ტოლფასია;
სასაქონლო ზედნადების გარეშე საქმიანობის პირველად გამოვლენისას პირი დაჯარიმდება
ნაცვლად 1 000 ლარისა 500 ლარით, ხოლო ზედნადების გარეშე განმეორებით
საქმიანობისათვის 10 000 ლარის ნაცვლად სანქციის ოდენობა განისაზღვრა 5 000 ლარით;
დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის დაწესებული სანქციის მინიმალური
ოდენობა 200 ლარის ნაცვლად განისაზღვრება 50 ლარით;
გაუქმდა საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთის უფლების შეზღუდვა, როგორც
სანქციის ერთ-ერთი სახე, როგორც პირისათვის საქართველოს კონსტიტუციითა და
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით მინიჭებულ უფლებების შემზღუდავი
ნორმა;
საქონლის წარდგენის/დეკლარირების ვადის ან სატრანსპორტო საშუალების გამოცხადების
ვადის დარღვევისათვის მაქსიმალური ზღვარის 1 500 ლარის ნაცვლად დაწესდა ჯარიმა 1
000 ლარის ოდენობით, ხოლო ყოველ დაგვიანებულ დღეზე 100 ლარის ნაცვლად 50 ლარი;
საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების შესახებ გადაწყვეტილებას, საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის ერთპიროვნული გადაწყვეტილების ნაცვლად, მიიღებს საქართველოს
მთავრობა;
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების ერთწლიანი ვადა
გაიზარდა 3 წლით;
დღგ-ისგან გათავისუფლდა ჩათვლის უფლებით საქართველოში წარმოებული სოფლის
მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება მის სამრეწველო გადამუშავებამდე, ასევე,
საქართველოს
ბინადარი
ცხოველისგან
მიღებული
პროდუქტის
სამრეწველო
გადამუშავების შედეგად წარმოებული ხორცის და ყველის მიწოდებაც და სხვა.
აუქციონებზე დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალურ წესთან დაკავშირებით მომზადდა და
მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის დადგენილება „ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით
დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“.
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 მომზადდა და მიღებულ იქნა მთავრობის დადგენილება ,,სპეციალური სავაჭრო ზონის
ფუნქციონირების წესის შესახებ“.

5.2. ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული
კოდი 23 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
 დასრულდა მუშაობა ელექტრონული ხაზინის სისტემაში ბუღალტრული პროცესების
ავტომატიზაციაზე;
 დასრულებულია სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებული იურიდიული პირების (სსიპ,
ა(ა)იპ, შპს, სს) ელექტრონული სისტემა, რომლის საშუალებითაც ზემოთაღნიშნული
იურიდიული პირები მოახდენენ ინფორმაციის დეკლარირებას საჭირო პერიოდულობით;
 განხორციელდა ბიუჯეტის პორტალების (Spending Units; Financial Policy Department; Budget
Management) უფლებების - მომხმარებლებისა და უფლებების ერთიან ელექტრონულ
სისტემაში (epassport) ინტეგრაციის ამოცანა
 დასრულებულ იქნა მუშაობა საგარეო და შიდა ვალის მართვის ელექტრონული სისტემის
ძირითად ფუნქციონალზე, ამასთან შიდა ვალის აღრიცხვის და მომსახურების მოდული
გაშვებული იქნა სრულ სამუშაო რეჟიმში, რომლის მეშვეობით შესაძლებელი გახდა
სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული ფასიანი ქაღალდების აუქციონების დეტალების,
პირობების და მათი მომსახურების გრაფიკის შესახებ სრული ინფორმაციის მიღება;
 მიმდინარეობდა ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი, შეღწევადობის ტესტირება და
ქსელური და სისტემური სისუსტეების ანალიზი;
 ამერიკულ კომპანია „იანუსთან“ ერთად ჩატარდა პროცესების ანალიზი უსაფრთხოების
სფეროში და შემუშავებული იქნა ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა;
 ადამიანური რესურსების ეფექტურად მართვის მიზნით შემუშავდა ავტომატიზირებული
სისტემა, რომლის მიზანია პერსონალის მართვის პროცესის გამარტივება, დაჩქარება და
ხარისხის გაუმჯობესება პერსონალის მართვასთან დაკავშირებული აქტივობების და
ამოცანების ავტომატიზაციის გზით.
 eDocument-საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა დაინერგა ათამდე მსხვილ
სახელმწიფო ორგანიზაციაში.

5.3. შემოსავლების მობილიზება
(პროგრამული კოდი 23 02)

და

გადამხდელთა

მომსახურების

გაუმჯობესება

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - შემოსავლების სამსახური
 შეიქმნა სასაქონლო ზედნადების ელექტრონული სერვისი (სამომხარებლო-საბუღალტრო
პროგრამებში ჩაშენების საშუალებით), ასევე დაინერგა შემოსავლების სამსახურის
პერსონალური მომსახურების პაკეტი (PRIME სერვისი), რაც გულისხმობს გადასახადის
გადამხდელების მომსახურებას პირადი საგადასახადო მრჩევლის მეშვეობით;
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 განისაზღვრა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას ფიზიკური პირების აღრიცხვის და
რისკების პროგრამული მოდული, რომელიც დაადგენს საზღვრის გადაკვეთისას მაღალი
რისკის მქონე ფიზიკურ პირებს;
 განხორციელდა GPRS და CRYPTO-ს მოდულით აღჭურვილი სალარო აპარატების
დანერგვა, რამაც უზრუნველყო ნაღდი ფულით ანგარიშსწორების შესახებ ინფორმაციის
რეალურ დროში ფლობა, მონაცემთა ერთიან ბაზაში ასახვა, ადმინისტირების
გაუმჯობესება;
 განხორციელდა ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელთა საქმიანობის სფეროების
განსაზღვრა, შესწავლა-ანალიზი და განისაზღვრა 5 სახის საქმიანობა, რომელზედაც
გავრცელდა ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმი, რაც
საშუალებას აძლევს გადასახადის გადამხდელს ფიქსირებული გადასახადის გადახდის
შემთხვევაში არ აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა, დეკლარირება და გათავისუფლდეს
აღნიშნული საქმიანობის ფარგლებში სხვა სახის გადასახადებისგან;
 დაიწყო აქციზური/არააქციზური საქონლის მარკირებისა და აღრიცხვის ახალი სისტემის
დანერგვა, რომელსაც შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების
საფუძველზე ახორციელებს „SICPA Security Solutions SA”. სიახლე მოიცავს როგორც
აქციზური, ასევე არააქციზური საქონლის მარკირებისა და აღრიცხვის ახალი სისტემის
დანერგვის უზრუნველყოფას არამატერიალური აქციზური მარკების საშუალებით
საწარმოშივე დამონტაჟებული დანადგარის საშუალებით;
 შემუშავდა ელექტრონული სერვისი სწრაფი გადახდის აპარატებისათვის, რომლის
საშუალებითაც ავტომანქანის ან/და ტვირთის მფლობელს საშუალება აქვთ 24 საათის
განმავლობაში მოახდინოს საკუთარი ავტომანქანის და ტვირთის გაფორმება ფოთისა და
ბათუმის პორტებში;
 შემოსავლების სამსახურისა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებისათვის
საქართველოში ჩატარდა SPS ტრეინინგები, რომლებიც შეეხებოდა იმპორტის, ექსპორტისა
და ტრანზიტის პირობებს, საერთაშორისო სერტიფიკატების გაცემას, კონტროლის
პროცედურებს და ელექტრონული სისტემების გამოყენებას;
 თბილისის საერთასორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საწყობებთან ახლოს
მოეწყო ინფრასტუქტურა და შესაძლებელი გახდა საჰაერო გზით შემოსული ტვირთების
უმოკლეს დროში გაფორმება;
 ქ.ბათუმში გაიხსნა ახალი გაფორმების ეკონომიკური ზონა საზღვაო გზით
გადაადგილებული მსუბუქი ავტომანქანებისა და მათში არსებუკლი ტვირთის გაფორმების
დროისა და ხარჯების შემცირების მიზნით, ამასთან განხორციელდა ერთ მიმღებიანი
ტვირთების გაფორმების გამარტივება;
 ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით (პროექტი ,,Twining“) განხორციელდა
თითოეულ სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტების გავლით გადაადგილებუილი ვეტერინარულ
და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის სტატისტიკური
ინფორმაციის ანალიზი;

5.4. ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
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 საანგარიშო პერიოდში მონაწილეობა იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის
შემუშავებასა და განხორციელებაში;
 მიმდინარეობდა სამუშაოები:
 ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით,
მიმზიდველი
სამეწარმეო
და
საინვესტიციო
გარემოს
შექმნის
ხელშეწყობისთვის;
 საქართველოს საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის
მიზნით, სატრანსპორტო პოლიტიკის დახვეწის, საერთაშორისო სატრანზიტო
დერეფნების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობის, სატრანზიტო
გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავებისა და
განხორციელებისათვის;
 ქვეყანაში საინფორმაციო კომუნიკაციების და საფოსტო კავშირის სფეროს
განვითარების პოლიტიკის შემუშავებაში და განხორციელებაში;
 სამშენებლო სფეროს განვითარების საკითხებზე;
 ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის განვითარების, დივერსიფიცირების, არსებული
სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების, ახალ სავაჭრო პარტნიორებთან
ურთიერთობების დამყარების და ექსპორტის ხელშეწყობის საკითხებზე;
 ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის ევროპულ და საერთაშორისო
მოთხოვნებთან დაახლოების და ეროვნული ხარისხის ინფრასტრუქტურის
ინსტიტუტების საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაციის
საკითხებზე;
 სახელმწიფო ქონების ეტაპობრივი პრივატიზების მიზნით მისი მოვლაშენახვისა და ასევე, თვითმმართველი ერთეულებისთვის ქონების გადაცემის
საკითხებზე;
5.4.1. ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01
01)
 მომზადდა 2011 წლის და 2012 წლის 9 თვის მაკროეკონომიკური სტატისტიკური
მონაცემების (მშპ, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი და სხვა) ეკონომიკური ანალიზი;
 მომზადდა 2011 წლისა და 2012 წლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ანალიზი;
 მონაწილეობა იქბა მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ
საქართველოსთვის 2011-2012 წლებში რეიტინგების მისანიჭებლად ინფორმაციის
მომზადების პროცესში;
 მიმდინარეობდა „შრომის ბაზრის საჭიროებათა ანალიზი და პროფესიული უნარ-ჩვევების
შეფასება საქართველოში მზარდი ეკონომიკური სექტორების მიხედვით" კვლევის
მომზადება ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში, კერძოდ: ტურიზმი, მრეწველობა, სოფლის
მეურნეობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
 მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველო-ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში (DCFTA),
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის” პროგრამის ფარგლებში მცირე და საშუალო ბიზნესის
პოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფში და განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებების
კოორდინაცია საქართველოში;
 განხორციელდა ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით
შესაბამისი ღონისძიებები;
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 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მუშაობა სხვადასხვა ქვეყნებთან სავაჭრო
რეჟიმებისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების კუთხით,
კერძოდ:
 მომზადდა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის (ENP AP)
განხორციელების 2012 წლის გეგმა და ანგარიში გეგმით გათვალისწინებული
ღონისძიებების განხორციელების შესახებ;
 „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” II პლატფორმის ფარგლებში გაიმართა სამუშაო
შეხვედრები და კონფერენციები;
 შეთანხმდა სუამ-ის წევრ ქვეყნებთან „სუამ-ის წევრ სახელმწიფოთა შორის
თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ შეთანხმების დებულებათა
შესრულებისათვის ხელშემკვრელ მხარეთა მოქმედების მაკოორდინირებელი
სამუშაო ორგანოს შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის შესახებ“ პროექტი;
 გაიმართა ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის
მორიგი სხდომები (საქართველო-ყაზახეთი, საქართველო-უზბეკეთი და საქართველოჩინეთი);
 ხელი მოეწერა: საქართველოსა და ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკის
მთავრობათაშორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს ეკონომიკური თანამშრომლობის
შესახებ; საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის სამინისტროებს შორის
შეთანხმებას ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; საქართველოსა და
ინდონეზიის რესპუბლიკის მთავრობათაშორის შეთანხმებას ეკონომიკურ-ტექნიკური
თანამშრომლობის შესახებ; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროსა და მექსიკის შეერთებული შტატების ტურიზმის სამინისტროს (SECTUR)
შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს.
 ხელმოსაწერად მომზადდა: საქართველოსა და ავღანეთის მთავრობათაშორის შეთანხმების
პროექტი სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ; საქართველოსა და ბაჰრეინის
მთავრობათაშორის მემორანდუმის პროექტი ეკონომიკური სავაჭრო და ტექნიკური
თანამშრომლობის
შესახებ;
საქართველოსა
და
ესტონეთის
რესპუბლიკის
მთავრობათაშორის,
საქართველოსა
და
იორდანიის
ჰაშიმიტური
სამეფოს
მთავრობათაშორის შეთანხმების პროექტები და საქართველოს მთავრობასა და ლიბანის
რესპუბლიკის მთავრობათაშორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის პროექტი ტურიზმის
სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკისა და
ანტიმონოპოლიური
პოლიტიკის
სამინისტროს
შორის
შეთანხმების
პროექტი
სტანდარტიზაციის,
მეტროლოგიისა
და
შესაბამისობის
შეფასების
სფეროში
თანამშრომლობის შესახებ; საქართველოს მთავრობასა და ქუვეითის სახელმწიფოს
მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტი;
 მიმდინარეობდა მუშაობა 123 შეთანხმების პროექტზე (მათ შორის: 32 ქვეყანასთან ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმების პროექტები; 21
ქვეყანასთან - სავაჭრო და ეკონომიკური ხასიათის შეთანხმების პროექტები; 4 ქვეყანასთან ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის შესახებ შეთანხმების პროექტები; 9
ქვეყანასთან - გეოგრაფიული აღნიშვნების აღიარებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ
შეთანხმების პროექტები; 7 ქვეყანასთან - სტანდარტიზაციის შესახებ შეთანხმების
პროექტები; 47 ქვეყანასთან - ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების
პროექტები; 3 ქვეყანასთან - თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების პროექტები);
 სისტემატურად მიმდინარეობდა ექსპორტიორებისა და იმპორტიორების კონსულტირება
საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე (პრეფერენციულ რეჟიმებზე
– GSP, GSP+, სატარიფო და არასატარიფო ბარიერებზე და ა.შ.);
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 საანგარიშო
პერიოდში
სულ
გაცემულ
იქნა საქონლის
პრეფერენციული
და
არაპრეფერენციული წარმოშობის 6411 სერტიფიკატი, 878 ნებართვა ორმაგი დანიშნულების
საქონლის ექსპორტზე, იმპორტზე, რეექსპორტსა და ტრანზიტზე;
 ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით შემუშავდა ექსპორტის განათლების კურსის პროგრამა;
 განხორციელდა სხვადასხვა ქვეყანაში საერთაშორისო გამოფენებში ქართული კომპანიების
მონაწილეობის ორგანიზება;
 სამხრეთ კორეაში ღვინის ყველაზე პოპულარული ჟურნალების ,,Wine Review“-ს და ,,Wine
and City“-ს წარმომადგენლებისთვის მოეწყო ღვინის ტური;
 www.tradewithgeorgia.com ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებული პროდუქტების რაოდენობა
გაიზარდა 460-დან 635-მდე, ხოლო www.export.ge ვებ-გვერდზე განთავსდა ევროკავშირისაქართველოს მიერ დამზადებული პუბლიკაციები საქართველოდან სხვადასხვა
პროდუქტების ექსპორტის პროცედურების შესახებ;
 მოხდა ოთხმოცამდე ქართველ მწარმოებელთან დაკავშირება და მათთვის ევროპაში
ყველაზე დიდ გამოფენა „ანუგა 2013“ - ში მონაწილეობის შეთავაზება;
 განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის
,,მწვანე ბიზნესის შესაძლებლობების არეალის გამოვლენა” პირველი ფაზა, რომლის
ფარგლებშიც ჩატარდა კვლევა ეკონომიკის რამოდენიმე სექტორში (მდგრადი ტურიზმი,
სოფლის მეურნეობა და საკვები პროდუქტები, მწვანე პროდუქტების წარმოება, განახლებად
ენერგიაზე დაფუძნებული წარმოება),
 „მწვანე ეკონომიკის“ სექტორში ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით დაიწყო პროექტის
„საქართველოში ეკო-ტექსტილის განვითარება და წარმოების შესაძლებლობები“
განხორციელება;
 ქ. ბათუმში გაიმართა VIKING-ის პროექტის მონაწილე ქვეყნების (საქართველო, უკრაინა,
ლიტვა, მოლდოვა, ბელარუსი) მინისტერიალი, რომელზეც განხილული იყო ბალტიის
ზღვა - შავი ზღვის მიმართულებით სატვირთო გადაზიდვების განვითარების შესახებ
შეთანხმების რეალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები;
 ტრასეკას „სახმელეთო ტრანსპორტის უსაფრთხოებისა და უშიშროების” პროექტის
ფარგლებში მომზადებულ იქნა საგზაო უსაფრთხოების რეგიონალური სამოქმედო გეგმა,
რომელიც ითვალისწინებს საგზაო უსაფრთხოების ამაღლებას ამიერკავკასიის ქვეყნებში
(საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი);
 შემუშავებულ იქნა სარკინიგზო-საბორნე გადასასვლელების შესახებ ტრასეკას ძირითადი
მრავალმხრივი შეთანხმების ახალი ტექნიკური დანართის პროექტი „ერთობლივი
სარკინიგზო საბორნე მიმოსვლის ექსპლუატაციის შესახებ შავ ზღვაში და კასპიის ზღვაში”;
 ხელი მოეწერა „საქართველოს მთავრობასა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების
მთავრობას შორის თავიანთ სახელმწიფო ტერიტორიებს შორის და მათი ტერიტორიების
ფარგლებს გარეთ საჰაერო მიმოსვლის შესახებ” და „საქართველოს მთავრობასა და
ქუვეითის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ” შეთანხმებებს;
 რატიფიცირებულ იქნა საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობებს შორის
საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმება;
 განისაზღვრა განსაცდელში მყოფი გემებისა და საფრენი აპარატების ძებნა-გადარჩენის
„COSPAS-SARSAT“ საერთაშორისო სისტემით სარგებლობის ძირითადი მიმართულებები და
მიღწეულ იქნა შეთანხმება თურქეთის საზღვაო უწყებასთან, რომლის მიხედვითაც
საქართველო აღნიშნულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით მომსახურებას მიიღებს
თურქეთის რესპუბლიკის მისიის საკოორდინაციო ცენტრიდან;
 დამყარდა კონტაქტები საერთაშორისო საზღვაო და ეკონომიკურ მედია სააგენტოებთან
საქართველოს საზღვაო დარგში არსებული ახალი ამბების განთავსების მიზნით;
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 შეთანხმდა ,,საქართველოს მთავრობასა და პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის
საზღვაო ტრანსპორტის შესახებ შეთანხმების” და ,,საქართველოს მთავრობასა და
კვიპროსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ
შეთანხმების” პროექტების შესაბამისი დოკუმენტების საბოლოო ტექსტი;
 მომზადდა: მემორანდუმის პროექტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსა და დიდი ბრიტანეთის საზღვაო უწყებას შორის საზღვაო
ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ; რიგ ქვეყნებთან შეთანხმების
პროექტები საზღვაო ნაოსნობის შესახებ (მალტა, უკრაინა, ესტონეთის რესპუბლიკა,
ლიტვიის რესპუბლიკა, ლატვიის რესპუბლიკა, ალბანეთი); მემორანდუმის პროექტი
რუმინეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის საბორნე
გადაზიდვების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ;
 საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის შეუფერხებლად გამოყენების მიზნით
რამოდენიმე ქვეყანასთან (აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი, საბერძნეთი) გაფორმდა
შესაბამისი შეთანხმებები;
 დასრულდა საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს (AFD) მიერ განხორციელებული
საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანების განვითარების ერთობლივი პროექტის
პირველი ფაზა;
 ხელი მოეწერა: შეთანხმებას საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის
მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ და შეთანხმებას
საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის
მგზავრებისა და ტვირთის საერთაშორისო საგზაო ტრანსპორტირების შესახებ;
 ქ. ბათუმში გაიმართა შავი ზღვისა და აზოვის ზღვის ნავსადგურების (BASPA) ასოციაციის
საანგარიშო-საარჩევნო კონფერენცია;
 ქ. თბილისში გაიმართა: ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენციის წევრ სახელმწიფოთა
საავიაციო ხელისუფლებების დირექტორთა რიგით 61-ე სპეციალური შეხვედრა;
საქართველოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის მოსამზადებელი ერთობლივი
კომიტეტის სხდომა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ECAA შეთანხმებით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და ერთობლივი კომიტეტის პროცედურების
წესების პროექტის განხილვა;
 საქართველოში პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის განხორციელება დაიწყეს შემდეგმა
ავიაკომპანიებმა: Estonian Air, Aegean Airlines, Alitalia, UTair-Ukraine Airline, British Airways;
 დასრულდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები და ხელი მოეწერა „საქართველოს
მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ”
შეთანხმებას;
 ICAN (International Civil Aviation Negotiations)-ის ფარგლებში, შემუშავებულ იქნა
საქართველოსა და ბაჰრეინის სამეფოსთან, ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკასთან და
ვიეტნამის სოციალისტურ რესპუბლიკასთან საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების
პროექტების საბოლოო ვერსიები;
 მომზადდა შეთანხმების პროექტები საქართველოს მთავრობასა და ავსტრალიის მთავრობას
შორის, საქართველოს მთავრობასა და ნორვეგიის სამეფოს შორის და საქართველოს
მთავრობასა და ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო
ნაოსნობის შესახებ;
 საავიაციო და საზღვაო ინციდენტებისა და შემთხვევების გამოძიების მიზნით, შეიქმნა
მოკვლევის ბიურო ევროპის სტანდარტების შესაბამისად და შემუშავდა კანონპროექტი
მოკვლევის ბიუროს საქმიანობის შესახებ;
 შემუშავებულ იქნა სტრატეგია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სექტორისათვის;
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 გაიმართა შეხვედრები EUROCONTROL-ის, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და შპს
,,საქაერონავიგაციის”
წარმომადგენლებთან
EUROCONTROL-ში
გაწევრიანებასთან
დაკავშირებით;
 დაიწყო შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები „სახიფათო ტვირთების საგზაო
ტრანსპორტირების
შესახებ”
ევროპის
შეთანხმებასთან
(ADR)
საქართველოს
მიერთებისათვის;
 მიმდინარებდა მუშაობა საქართველო-ბულგარეთი-უკრაინის მიმართულებით სარკინიგზე
საბორნე მიმოსვლის განხორციელების საკითხებზე;
 ქ. თბილისში გაიმართა საქართველოში მწვანე ტრანსპორტის განვითარებასთან
დაკავშირებით 2011 წელს მსოფლიო ბანკის მიერ დამუშავებული პროექტის (A Policy
Framework for Green Transportation in Georgia) პრეზენტაცია, განხორციელდა შუალედური
ანგარიშის განხილვა და შენიშვნების მომზადება;
 ქ.
კიევში
გაიმართა
საქართველო-უკრაინის
ეკონომიკური
თანამშრომლობის
მთავრობათაშორისი კომისიის მე-7 სხდომა, სადაც განხილულ იქნა საქართველოსა და
უკრაინას შორის სარკინიგზო-საბორნე გადაზიდვების შემდგომი განვითარების საკითხი;
 ქ. თბილისში გაიმართა საქართველო-ყაზახეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის
მთავრობათაშორისი კომისიის მე-5 სხდომა, რომლის ფარგლებშიც ექსპერტთა შეხვედრაზე
განხილულ იქნა ყაზახური მხარის მიერ წარმოდგენილი საკონტეინერო ბლოკ-მატარებლის
„SILK WIND“-ის პროექტი და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა;
 განხორციელდა თურქმენეთის მიერ შემუშავებული „თურქმენეთს, აზერბაიჯანს და
საქართველოს შორის ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის გავლით,
ტვირთნაკადების აქტივიზაციის შესახებ“ შეთანხმების პროექტის ანალიზი;
 გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ის მხარდაჭერით
შემუშავდა „სივრიცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი”;
 ჩატარდა ფორუმი თემაზე „საქართველოს სამშენებლო წესების განვითარება: ევროპული და
ამერიკული პერსპექტივა”;
 დასრულდა მუშაობა საქართველოსთვის ურბანული ინდიკატორების შეგროვებაზე UNHABITAT-ის მეთოდოლიგიის მიხედვით;
 მონაწილეობა იქნა მიღებული გაეროს ევროპული ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მიწისა
და განსახლების კომიტეტის სამუშაო ჯგუფში;
 ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის (EBRD) და ფინეთის მთავრობის
ტექნიკური დახმარებით, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მჭიდრო
თანამშრომლობით, წამყვანი ევროპელი ექსპერტების მიერ შემუშავებულ იქნა
საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პოლიტიკისა და მისი
განხორციელების ღონისძიებათა პროექტი;
 სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით, მიმდინარეობდა
ინფოკომუნიკაციებისა და საფოსტო კავშირის სფეროში შესაბამისი ხელშეკრულებების
ან/და ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმების პროცედურები (კორეა, პოლონეთი,
სლოვაკეთი, ლიტვა, მოლდოვა, რუმინეთი, ინდოეთი);
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საფრანგეთის
ფოსტას (La Poste) შორის ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული
მემორანდუმის შესაბამისად ფრანგი ექსპერტების მიერ შესწავლილ იქნა შპს „საქართველოს
ფოსტაში”
არსებული
მდგომარეობა
და
სამინისტროს
წარედგინა
ანგარიში
რეკომენდაციებით მისი შემდგომი განვითარებისათვის;
 ქ.თბილისში დაფუძნდა კომპანია Google-ს GTUG ცენტრი და საქართველოში პირველად
ჩატარდა Google-ის ყველაზე მასშტაბური და ყოველწლიური კონფერენციის Google I/O -ს
ლოკალური ღონისძიება Google I/O Extended-ი;
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 მომზადდა ტექნოლოგიური პარკებისა და IT ინკუბატორების საქართველოში დაფუძნებისა
და განვითარების სტრატეგია;
 ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის თანახმად,
განხორციელდა სსიპ-112-ის ქოლცენტრის საერთო სარგებლობის ელექტრონულ
საკომუნიკაციო ქსელებში ურთიერთჩართვისა და ქოლცენტრში საგანგებო სამსახურების
(111, 112, 113, 122) გამოძახების გადამისამართების სამუშაოები. მიმდინარე წლის 21
ივნისიდან ქვეყნის ფიქსირებულ და მობილურ სატელეფონო ქსელებში ამოქმედდა
საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სპეციალური
მოკლე ნომერი;
5.4.2. სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01 02)

 საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების ეკონომიკურ
აქტივობაში ჩართვის მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს გადაეცათ 2308მდე ერთეული უძრავ-მოძრავი ქონება და კომპანიების წილები, ხოლო აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკას საკუთრებაში გადაეცა 87-მდე ერთეული უძრავ-მოძრავი ქონება;
 განხორციელდა დაახლოებით 17650-მდე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების
რეგისტრაცია;
 თანხმობა მიეცა 910-მდე სახელმწიფო ორგანოსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს
(მ.შ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს,
საქართველოს მთავარ პროკურატურასა და საჯარო სკოლებს) სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების სარგებლობასთან დაკავშირებით, 985-მდე სახელმწიფო
ორგანოსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს მათ სარგებლობაში არსებული ფართის
ნაწილის იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით და ადგილობრივ თვითმმართველ
ერთეულებს 165-მდე ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად რეგისტრაციაზე;
 საანგარიშო პერიოდში 215 საწარმოს შერწყმის შედეგად შეიქმნა 39 საწარმო,
ლიკვიდირებულია 92 საწარმო და გაიყიდა 39 საწარმო, დაფუძნდა 6 საწარმო (შპს/სს) და 1
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი (შპს „თერმული წყლები”, შპს
„საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია”, შპს „ანაკლია დეველოპმანტი”, შპს
„ქართული კინოს განვითარების ცენტრი”, შპს „სპორტულ-შემეცნებითი ცენტრი”, შპს
„ტექნიკური სპეციალისტების მომზადების ცენტრი” და ააიპ „სოფლისა და სოფლის
მეურნეობის განვითარების ფონდი”), განხორციელდა 7 საწარმოს მართვის უფლებით
გადაცემა, ელექტრონული აუქციონისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებული
იქნა 35 405 ობიექტი (წილები, აქციები და უძრავ-მოძრავი ქონება).
5.5 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 51 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართვლოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
საინვესტიციო სააგენტოს დაკვეთით განხორციელდა შემდეგი კვლევები და საინვესტიციო
პროექტები:
 კოლსანტინგური კომპანია „McKinsey“-ს მიერ, მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების
გათვალისწინებით და მათი საქართველოში არსებულ პირობებთან შეჯერებით, შეირჩა 6
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ძირითადი პრიორიტეტული სექტორი (ენერგეტიკა (ჰიდროელექტრო სადგურების
მშენებლობა), ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ლოჯისტიკა, მომსახურების
სფერო (ფინანსურ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ჯანდაცვის და განათლების სფეროებში
რეგიონალური hub-ების შექმნა)) და დაიწყო გამოვლენილი სექტორების დეტალური
ანალიზი, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა ყველაზე დიდი საინვესტიციო პოტენციალის
მქონე ქვესექტორები და შემუშავდა საინვესტიციო პაკეტები (ე.წ. Pitch Book-ები).
განხორციელდა სამიზნე ქვეყნების პოტენციური ინვესტორი კომპანიების შერჩევა, მათი
საქმიანობის აღწერა (სულ 600-მდე კომპანია) და საქართველოს საელჩოებს შესაბამის
ქვეყნებში მიეწოდათ პოტენციური ინვესტორი კომპანიების სია, რის საფუძველზეც
განისაზღვრა მათთან თანამშრომლობის შემდგომი ეტაპები;
კვლევითი-საკონსულტაციო კომპანიების „BuzalenAllen Hamilton“ და „PPMC“-ის მიერ
განხორციელდა სამცხე-ჯავახეთის ეკონომიკური და საინვესტიციო პოტენციალის
შესწავლა;
უნგრულ საკონსულტაციო კომპანია “CEIS”-თან ერთად მომზადდა: Lead Generation Strategy,
Project Management Strategy, After Care Strategy;
„Jones Lang LaSalle“-სა და „IPM Research&Consultancy“-ის კომპანიების მიერ მომზადდა
უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა (გასართობი ობიექტები, სასაწყობე მეურნეობები,
სასტუმროების ბაზრის, საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის, საოფისე ფართების
ბაზრის, კომერციული უძრავი ქონების, საცალო უძრავი ქონების ბაზრის და სასაქონლო
ბაზრის მიმოხილვები);
საქართვლოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან თანამშრომლობით განხორციელდა ახალი
საინვესტიციო შეთავაზების დამუშავება (24 ობიექტი) და შესაბამისი ბროშურების
დაბეჭდვა;
უძრავი ქონების სექტორში მსხვილ საპრივატიზაციო ობიექტებზე მომზადდა ახალი
საინვესტიციო პროექტები (ყოფილი ფიზ-კულტურის ინსტიტუტი, ყოფილი ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ყოფილი მიხაილოვის კლინიკური საავადმყოფო,
ყოფილი ისნის სამხედრო ჰოსპიტალი, ყოფილი ბავშვთა ინფექციური საავადმყოფო,
ყოფილი პოლიტექნიკური კოლეჯი, ყოფილი მეტალურგიის ინსტიტუტი, ყოფილი
გეოლოგიის ინსტიტუტი, ყოფილი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა), რომლებიც
მოიცავენ ობიექტის შეფასებას,
აღწერას, ინვესტორის მხრიდან მისი გამოყენების
შესაძლებლობების მიმოხილვას და ფინანსურ ანალიზს;
ექსპორტზე ორიენტირებული და დამწყები კომპანიებისათვის ექსპორტის საკითხებთან
მიმართებაში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 კავკასიის ბიზნეს სკოლის ბაზაზე დაარსდა ექსპორტის მართვის სკოლა;
 ექსპორტის საინფორმაციო ცენტრისათვის GIZ ექსპერტის დახმარებით
შემუშავდა ექსპორტის სახელმძღვანელო და ჩატარდა შემდეგი კვლევები:
ჩინეთის ღვინის ბაზრის კვლევა; ქართული ძირტკბილას ფესვების ექსპორტის
პერსპექტივა ჩინეთში; წყლის ბაზარი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში;
არაალკოჰოლური სასმელების ბაზარი ყაზახეთში და სპარსეთის ყურის
ქვეყნებში;
ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და მისი ცნობადობის ამაღლების მიზნით
შეიქმნა ქართული პროდუქტების ონლაინ კატალოგი, განახლდა 2011 წელს პირველად
გამოცემული ქართული არაალკოჰოლური სასმელების კატალოგი, „Creative Media Baltic
Ltd“ და „LLC "Teespirit Studio" კომპანიების მეშვეობით განხორციელდა მიზნობრივი
საიმიჯო სარეკლამო კამპანიები შემდეგ ქვეყნებში: უკრაინა, ბელორუსი, ბალტიისპირეთი
(ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი) და პოლონეთი;
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 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა ყოველწლიური ეროვნული ბიზნეს
დაჯილდოება „მერკური 2012“;
 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსა და ბოლივუდელ პროდიუსერებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად საქართველოში გადაღებული იქნა
ფილმი
„ბილა 2“, რაც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქართული კინოინდუსტრიის
განვითარებაში და ასევე ხელს უწყობს ქვეყნის პოპულარიზაციას;
 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით განხორციელდა
შემდეგი ღონისძიებები:
 მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ. მიუნხენში გამართულ ტექსტილის
საერთაშორისო გამოფენაში „ISPO MUNICH 2012“, ქ. კანში გამართულ უძრავი
ქონების გამოფენაში „MIPIM 2012“ და სინგაპურის ფარმაცევტულ გამოფენაში
„Biopharma Asia 2012“, სადაც საქართველო წარმოდგენილი იყო საკუთარი
სტენდებით;
 ქუვეითში, ყატარში, ქ. დუბაიში, თურქეთში, კვიპროსში, უკრაინასა და
ლატვიაში
ჩატარებულ ბიზნეს-ფორუმების ფარგლებში გაიმართა
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს პრეზენტაციები და მოეწყო ორმხრივი
შეხვედრები მონაწილე კომპანიების წარმომადგენლებს შორის;
 იტალიაში და დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ბიზნეს-შესაძლებლობების
გაცნობის მიზნით გაიმართა შეხვედრები ადგილობრივ ბიზნეს-წრეებისა და
პრესის წარმომადგენლებთან;
 საქართველოს ეწვია ბიზნეს-დელეგაციები ჩეხეთიდან, სამხრეთ კორეიდან,
თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან, პოლონეთიდან და ეგვიპტიდან.
ვიზიტის
ფარგლებში
ჩატარდა
ბიზნეს-ფორუმები
და
გაიმართა
ინდივიდუალური შეხვედრები კომპანიების წარმომადგენლებს შორის;
 ქ. თბილისში ჩატარდა საფეიქრო ინდუსტრიის კონფერენცია, სადაც
განხილული იყო საქართველოს საფეიქრო ინდუსტრიის მდგომარეობა, მისი
განვითარების შემაფერხებელი პრობლემები, პერსპექტივები და ასევე,
ინვესტიციების წახალისების მიზნით შექმნილი შეთავაზებები;
 მონაწილეობა იქნა მიღებული თურქეთში გამართულ
საერთაშორისო
კონფერენციაში ”5th International Fashion Apparel Conference in Istanbul”.
კონფერენციის ფარგლებში მოწყობილ გამოფენაზე კომპანიებმა ”ელსელემა”
და ”მილერი და კომპანია”-მ წარმოადგინეს საკუთარი პროდუქცია და
გამართეს
შეხვედრები
სხვადასხვა
უცხოური
კომპანიების
წარმომადგენლებთან ტანსაცმელების წარმოებაზე შეკვეთების მიღების
მიზნით.

5.7. სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
 განხორციელდა სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა და ადმინისტრირება,
მეთოდოლოგიური სტატნდარტების შემუშავება, სამსახურისა და კვლევების ადამიანური
რესურსების, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
მხარდაჭერა.
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5.8. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
 განხორციელდა სამომხმარებლო ფასების ინდექსებისა და მწარმოებელთა ფასების
ინდექსების (სამრეწველო, სამშენებლო მასალებისა და სატვირთო გადაზიდვების
სექტორების მიხედვით) ყოველთვიური გაანგარიშება;
 დასრულდა წონების გაანგარიშება მწარმოებელთა ფასების ინდექსებისათვის;
 გაანგარიშდა 2011 წლის IV კვარტალის, 2011 წლის წლიური და 2012 წლის I, II და III
კვარტალის (წინასწარი) მონაცემები საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების შესახებ;
 დამუშავდა 2011 წლის დეკემბრის და 2012 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემები საგარეო
ვაჭრობის შესახებ;
 შემუშავდა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევის კითხვარის
ახალი ფორმატი მონაცემთა ელექტორონული ფორმით მოზიდვისათვის;
 დამუშავდა 2010 წლის საგარეო ვაჭრობის მონაცემთა განახლებული ბაზა;
 განისაზღვრა 2011 წლის IV კვარტალის, 2011 წლის წლიური (წინასწარი და დაზუსტებული)
და 2012 წლის I, II და III კვარტალის ეკონომიკის (წინასწარი) მთლიანი გამოშვება,
შუალედური მოხმარება და მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით, მიმდინარე
ფასებში ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის
(NACE) სექციების მიხედვით;
 გაანგარიშებულ იქნა 2011 წლის IV კვარტალის, 2011 წლის წლიური (დაზუსტებული) და
2012 წლის I, II და III კვარტალის (წინასწარი) სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა,
მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები;
 შედგენილ იქნა 2010 წლის კაპიტალის ოპერაციების ანგარიში მიმდინარე ფასებში;
 განხორციელდა 2011 წლის დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა განათლების სფეროში
და 2011 წლის შედეგების მიხედვით შუალედური მოხმარების სტრუქტურის დეტალური
გამოკვლევა;
 გაანგარიშდა 2011 წლის შედეგების მიხედვით რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი;
 განხორციელდა საწარმოთა 2011 წლის IV და 2012 წლის I, II და III კვარტლების
გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი. აგრეთვე
საწარმოთა 2011 წლის წლიური გამოკვლევის შერჩევის, საველე სამუშაოები,დამშავება,
შეწონვა და ანალიზი, ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების 2011 წლის IV და 2012 წლის I
კვარტლების გამოკვლევის საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება და მის საფუძველზე
ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზაცია;
 განხორციელდა სასტუმტროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტატისტიკური
გამოკვლევის (2011 წლის შედეგები) საველე სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი
და ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების
სტატისტიკური გამოკვლევის (2011 წლის შედეგები) საველე სამუშაოები, მონაცემთა
დამუშავება და ანალიზი.
 დასრულდა „მუზეუმებისა და თეატრების შესახებ“ სტატისტიკური გამოკვლევის
კითხვარების გაგზავნა მუზეუმებში, სამუზეუმო გაერთიანებებში და პროფესიულ
თეატრებში, 2011 წლის მონაცემების მიღება, ლოგიკური კონტროლი, კომპიუტერში ჩაწერა
და დამუშავება. აგრეთვე მიღებული მონაცემების გავრცელება.
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 დასრულდა შრომის სტატისტიკური გამოკვლევის 2011 წლის IV კვარტალის და წლიური,
2012 წლის I, II და III კვარტალის, 2012 წლის 11 თვის ყოველთვიური გამოკვლევის
მონაცემების მოპოვება, პირველადი მასალების ლოგიკური და არითმეტიკული კონტროლი,
მოზიდული მასალის კომპიუტერში ჩაწერა, მონაცემთა ბაზის კორექტირება, 2011 წლის IV
და 2012 წლის I, II და III კვარტალების არასამეწარმეო და სამეწარმეო სფეროს მონაცემთა
ბაზების გაერთიანება და ფორმირება, 2012 წლის I, II და III კვარტალებისა და 2012 წლის
ყოველთვიური გამოკვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები. 2011 წლის IV და 2012 წლის I, II
და III კვარტლების მონაცემების გავრცელება.
 განხორციელდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოდან მიღებული 2011 და 2012 წლის 6 თვის წლის პირველადი
დემოგრაფიული მონაცემების კომპიუტერული დამუშავება-ანალიზი, გამოქვეყნდა 2011
წლის ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემები;
5.9. მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03)
პროგრამის განმახორციელებელი
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
 მოსახლეობის აღწერის მოსამზადებელი ღონისძიებების ფარგლებში მომზადდა ქ.
თბილისის, აჭარის ა.რ. და გურიის რეგიონის ციფრული კარტოგრაფიული მასალა
შენობებისა და მათში მცხოვრები შინამეურნეობების წინასწარი სიების შედგენისათვის;
 მომზადდა მეთოდოლოგია შენობებისა და მათში მცხოვრები შინამეურნეობების წინასწარი
სიების შედგენის განხორციელებისათვის;
5.10. შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
 დასრულდა შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2012 წლის I, II, III და IV
კვარტალების საველე სამუშაოები; 2011 წლის დეკემბრის და 2012 წლის პირველი
თერთმეტი თვის პირველადი მასალების ლოგიკური კონტროლი და კოდირება; 2011 წლის
დეკემბრის თვეში და 2012 წლის პირველ თერთმეტ თვეში შევსებული კითხვარების
კომპიუტერში ჩაწერა; 2011 წლის IV კვარტალის და 2012 წლის I, II დაIII კვარტალების
მონაცემთა ბაზის კორექტირება; 2011 წლის IV კვარტალის და წლიური, აგრეთვე 2012 წლის
I, II და III კვარტალების მონაცემების გავრცელება.
5.11. სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
 განხორციელდა გამოკვლევის 2011 წლის რაუნდის, ასევე 2012 წლის საწყისი, პირველი,
მეორე და მესამე კვარტლის გამოკითხვის მონაცემთა ბაზის გაწმენდისა და ჰარმონიზაციის
სამუშაოები და დამუშავდა მონაცემები;
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 მომზადდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის 2011 წლის საბოლოო და 2012
წლის I, II და III კვარტალის წინასწარი შედეგები, ასევე მომზადდა 2011 წლის და 2012 წლის
I, II და III კვარტლის სტატისტიკური მონაცემები სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ;
 შემუშავდა სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის კვარტალური გამოკითხვის
კითხვარის ახალი ფორმატი მონაცემთა ელექტორონული ფორმით მოზიდვისათვის;
5.12. სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24
04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
 მომზადდა სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტოს განვითარების გეგმის პროექტი;
 ხორციელდებოდა ეტალონური ბაზის შენახვისათვის აუცილებელი სამუშაოები;
 სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტომ,
როგორც CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა
დაასრულა CIB პროგრამის მოსამზადებელი სამუშაოები და აღნიშნული პროგრამის
განხორციელების მიზნით ევროპულ მხარეებთან ხელი მოაწერა ჩარჩო შეთანხმებას;
 ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული TWINNING პროექტის „მეტროლოგიისა და
სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად“
ფარგლებში ჩატარდა სემინარები და ტრენინგები სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის
სფეროში, განხორციელდა სააგენტოს IT ინფრასტრუქტურის განახლების სამუშაოები,
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის განყოფილებებში მიმდინარეობდა ISO 17025
სტანდარტის შესაბამისი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შემუშავებისა და დანერგვის
სამუშაოები, შემუშავდა გაზომვის საშუალებების დაკალიბრების პროცედურები,
ეტალონური ბაზის განვითარებისათვის TWINNING ექსპერტთან ერთად მომზადდა
ეტალონური აღჭურვილობის ნუსხა შესაბამისი სპეციფიკაციებით;
 მონაწილეობა იქნა მიღებული მეტროლოგიის რეგიონალური ორგანიზაციის COOMET-ის
ხარისხის ფორუმის ტექნიკური კომიტეტის და ხარისხის ფორუმის სხდომებში, ასევე
ბულგარეთში გამართულ სტანდარტიზაციის ევროპული ორგანიზაციების CEN/CENELECის გენერალურ ასამბლეაში;
 მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO/TBT) საინფორმაციო ცენტრსა და სახელმწიფო
დაწესებულებებს შორის სამომავლო თანამშრომლობის გაუმჯობესებისა და მსოფლიო
სავაჭრო
ორგანიზაციის
წევრ
ქვეყნებში
ვაჭრობაში
ტექნიკურ
ბარიერებთან
დაკავშირებული დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით გაიმართა
შეხვედრა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან;
 ტემპერატურული გაზომვების ლაბორატორიაში უცხოელი ექსპერტების მიერ ჩატარდა
ეტალონური მოწყობილობებისა და კალიბრების პროცედურების მონიტორინგი;
 ეტალონებისა და მაღალი სიზუსტის სანიმუშო ხელსაწყოები დაკალიბრდა უკრაინისა და
ბელორუსიის მეტროლოგიის ინსტიტუტებში;
 სააგენტოს
ელექტრული
გაზომვების
ეტალონური
ლაბორატორია
გერმანიის
მეტროლოგიის ინსტიტუტთან ერთად მონაწილეობდა ორმხრივ შედარებებში ელექტრული წინაღობის ეტალონური ზომების 10 ომი და 100 კომი - COOMET #571/GE/12;
 ტარდებოდა
მობილური
კავშირის
საბაზო
სადგურებიდან
გასხივებული
ელექტრომაგნიტური ველის სიმკვრივის ყოველთვიური (გეგმიური) გაზომვები;
 საანგარიშო პერიოდში რეგისტრირებულია დაკანონებული გაზომვის საშუალების 21 ტიპი;
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 სააგენტოს მაიონიზებელი მეტროლოგიის განყოფილებამ დაკალიბრების მომსახურება
გაუწია სხვადასხვა დაინტერესებულ პირს (49 ხელსაწყო, 6 ნიმუშის რადიაციული კვლევა
და გამოსხივების წყაროს ირიდიუმი Ir192 ფონური გაზომვა), აგრეთვე მონაწილეობა მიიღო
ატომური ენერგიის საერთაშრისო სააგენტოს რეგულარულ საფოსტო აუდიტში (TLD, IAEA)
– კერმის გაზომვა ჰაერში (წყარო Cs137).
 განხორციელდა 247 917 გამზომი საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარება, მათ
შორის: ელექტრომრიცხველები - 11 814 ცალი; გაზის მრიცხველები - 90 550 ცალი; წყლის
მრიცხველები - 145 185 ცალი; ალკოტესტერები - 367; სხვა - 1 ცალი;
 მომზადდა და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამდივნოში გაიგზავნა 15 ნოტიფიკაცია
მიღებული ტექნიკური რეგლამენტებისა და საქართველოს კანონების შესახებ (პროდუქტის
უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი);
 ინფორმაციისათვის და კომენტარებისათვის სხვადსახვა სამინისტროებსა და სახელმწიფო
უწყებებში გადაიგზავნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მიერ
მიღებული და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამდივნოში გაგზავნილი 291
ნოტიფიკაცია ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების
პროცედურების პროექტების შესახებ;
 სტანდარტების რეესტრში გატარდა 421 სტანდარტი, მათ შორის: მეწარმე სუბიექტის
სტანდარტი - 112 ერთეული; მეწარმე სუბიექტის სტანდარტის ცვლილება - 54 ერთეული;
თურქული სტანდარტი - 4; საერთაშორისო სტანდარტი - 50; ევროპული სტანდარტი - 99;
საქართველოს ეროვნული სტანდარტი - 3; მეთოდური მითითება - 1; კოდექს
ალიმენტარიუსი სტანდარტი სურსათზე - 98;
 სტანარტიზაციისა და ტექნიკური რეგლამენტების რეესტრის წარმოების სამსახურის მიერ
გაიცა 303 სტანდარტი, მათ შორის: საერთაშორისო სტანდარტი - 96; სახელმწიფოთაშორისი
სტანდარტი (გოსტ) - 115; თურქული სტანდარტი - 5; რესპუბლიკის სტანდარტი (რსტ) - 7;
მეთოდური მითითება (მმ) - 1; კოდექს ალიმენტარიუსი სტანდარტი სურსათზე - 1;
საქართველოს ეროვნული სტანდარტები - 23 და ევროპული სტანდარტი - 55.

5.13. აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
 საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ
TWINNING-ის პროექტში ჩართული ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციების, ასევე
აკრედიტაციის საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით და „პროდუქციის
უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“ საქართველოს კანონის შესაბამისად
შემუშავდა და გამოიცა აკრედიტაციის ახალი წესები და პროცედურები;
 აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (European co-operation for Accreditation) შორის
ასოცირებულ წევრობაზე შეთანხმების ფარგლებში გრძელდებოდა მუშაობა EA-ს ტექნიკურ
კომიტეტებში და მონაწილეობა იქნა მიღებული ყოველწლიურ გენერალურ ასამბლეაში;
 აკრედიტაციის ცენტრსა და აშშ-ს ნაციონალური სტანდარტების ინსტიტუტს (ANSI) შორის
გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემეორანდუმის თანახმად
ამერიკის
სტანდარტების
ინსტიტუტმა
განახორციელა
ორი
აკრედიტირებული
კვების
ლაბორატორიის (შპს „ღვინის ლაბორატორია“ და შპს „მულტიტესტი“) შეფასება და
აკრედიტაციის მოწმობების გაცემა, რაც ხელს შეუწყობს აშშ-ში და საერთაშორისო
მასშტაბით ქართული პროდუქციის ექსპორტისათვის ტექნიკური ბარიერების შემცირებას;
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 TWINNING-ის პროექტის „Strengthening Accreditation Infrastructure according the Best Practice
in The EU Member States” ფარგლებში განხორციელდა ხელშეკრულების გეგმით
გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები.
 ევროკავშირის
TWINNING-ის
პროექტის
ფარგლებში
აკრედიტაციის
ცენტრის
თანამშრომლებისათვის, აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების
წარმომადგენლებისათვის
და
ასევე,
აკრედიტაციის
სამუშაოებში
მოწვეული
ექსპერტებისათვის ჩატარდა ტრეინინგები მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
 საანგარიშო პერიოდში საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის
ცენტრის მიერ აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად განხორციელდა 41
სხვადასხვა ტიპის შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაცია, მათ შორის:
საგამოცდო ლაბორატორია - 26, დაკანონებული გამზომი საშუალებების დამამოწმებელი
პირი - 3, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრი
- 7, დაკალიბრების ლაბორატორია - 2, მომსახურეობის სერტიფიკაციის ორგანო - 1,
პროდუქციის სერტიფიკაციის ორგანო - 2;
 საინსპექციო (გეგმიური) კონტროლი გაიარა 95 აკრედიტებულმა პირმა, მათ შორის:
საგამოცდო ლაბორატორია - 61, დაკალიბრების ლაბორატორია - 4, პროდუქციის
სერტიფიკაციის ორგანო - 8, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე
ტესტირების ცენტრი - 13, დაკანონებული გამზომი საშუალებების დამამოწმებელი პირი - 8;
მომსახურეობის სერტიფიკაციის ორგანო - 1;
 აკრედიტირებული პირების მიერ შემოტანილი იქნა 9 განაცხადი დამატებით სფეროში
აკრედიტაციის მიღების მიზნით, მათ შორის: საგამოცდო ლაბორატორია - 4; დაკანონებული
გამზომი საშუალებების დამამოწმებელი პირი - 1; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრი - 3; პროდუქციის სერტიფიკაციის ორგანო - 1;

5.15 საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 50 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 მიმდინარეობდა სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, პარალერულ რეჟიმში იქმნებოდა
შრომის ბირჟა როგორც ელექტრონულად, ასევე რეგიონალური ცენტრების განვითარების
პერსპექტივით. საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აქტიურად
თანამშრომლობდა საქართველოში მოქმედ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან,
რომელიც დასაქმებისა და ეკონომიკური განვითარების კუთხით მუშაობდა.

6. ქვეყნის ინსტიტუციური
მხარდაჭერა

განვითარება

და

მისი

ინტერესების

სამართლებრივი

6.2. საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
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 განხორციელდა საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობების ტექნიკური აღჭურვა (საოფისე
ინვენტარის განახლება, ცესკოს ავტოპარკის განახლება (10 ავტომანქანა) ბალანსზე
რიცხული ავტომანქანების ჩანაცვლების გზით) და გაზიფიცირება;
 ცესკოს ადამიანური რესურსების ოპტიმიზაციისა და განვითარების მიზნით საარჩევნო
ადმინისტრაციის სხვადასხვა დონის თანამშრომლებმა გაიარეს ტრენინგები;
 განხორციელდა ცესკოს რებრენდინგი;
 კენჭისყრის დღეს საუბნო-საარჩევნო კომისიების ეფექტური მუშაობის ხელშეწყობისთვის
შეძენილი იქნა 1200 ერთეული პლანშეტური კომპიუტერი და მოხდა აღნიშნული
კომისიების ონ-ლაინ რეჟიმში ჩართვა;
 დაინერგა სპეციალური პროგრამა - ამომრჩეველთა საძიებო სისტემა, მოხდა
კომპიუტერული ქსელის მოდერნიზაცია, გაფართოება და ინტერნეტის საკომუნიკაციო
კვანძების განახლება;

6.3. არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 დაიგეგმა საარჩევნო პროცესები; საოლქო საარჩევნო კომისიებს ანგარიშებზე ჩაერიცხათ
არჩევნების ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხები; საპარლამენტო არჩევნების
ეფექტურად და ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად კენჭისყრის დღისთვის
მომზადდა ბეჭდვითი მასალები (საარჩევნო კოდექსი, ამომრჩევლის ბარათები,
ამომრჩეველთა სიები, ბიულეტენები, საკონტროლო ფურცლები, სპეციალური კონვერტები,
ჩანაწერთა წიგნები, კენჭისყრის დღის შედეგების შემაჯამებელი და სადემონსტრაციო
ოქმები, კენჭისყრის კაბინაში გამოსაკრავი მასალები, ამომრჩეველთათვის საინფორმაციო
სტიკერები და სხვა),
საარჩევნო უბნები აღიჭურვა ახალი მოდელის კაბინებით,
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის დამზადდა სპეციალური კაბინები;
საარჩევნო უბნებში მოეწყო სპეციალური ინვენტარი ეტლით მოსარგებლეთათვის;
წინასაარჩევნო კამპანია და სატელევიზიო საინფორმაციო გამოშვებები გაშუქდა
სურდოთარგმანის თანხლებით; უსინათლო ამომრჩევლებისთვის დამზადდა საარჩევნო
ბიულეტენების შესავსები ჩარჩო ბრაილის შრიფტით; დაიბეჭდა საარჩევნო კოდექსები
ბრაილის შრიფტით; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველთა კენჭისყრის
დღეს საარჩევნო უბნამდე ტრანსპორტირების მიზნით შეიქმნა სპეციალური მობილური
ჯგუფები; ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე მოეწყო დროებითი პანდუსები; ნაწილობრივ
განახლდა საარჩევნო ურნები; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის შეძენილ იქნა
უნიფორმები; საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლებისთვის, მედიისა და
პარტიების წარმომადგენლებისთვის დამზადდა 4 სხვადასხვა ფერის საიდენტიფიკაციო
ჩანთა-ბეიჯები, შეძენილ იქნა მარკირების სითხე; შემოწმდა და ტექნიკურად გაიმართა
საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის საჭირო ფაქსის აპარატები, ასლგადამღები მანქანები და
პორტატული კომპიუტერები;
 შეიქმნა ავღანეთში განლაგებულ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო
ბატალიონებში მებრძოლი ქართველი ჯარისკაცებისთვის 2 საარჩევნო უბანი, სადაც
სპეციალური ჯგუფი გაემგზავრა;
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 დაინერგა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირება ელექტრონული
ტესტირების მეთოდით. მოეწყო საგამოცდო დარბაზი - დაფინანსდა დარბაზის
დაპროექტებისა და დიზაინის ხარჯი. შეძენილ იქნა საჭირო ინვენტარი და ტექნიკა.
სერტიფიცირების მსურველთათვის შეიქმნა ონ-ლაინ რეგისტრაციის კომპიუტერული
პროგრამა;
 განხორციელდა ფართომასშტაბიანი პროექტი ”საოლქო საარჩევნო კომისიებში საარჩევნო
პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის დანერგვა”. ამ პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა
პროგრამული სისტემა, რომელმაც ხელი შეუწყო საარჩევნო ოლქში განსახორციელებელი
სამუშაოების ეფექტიანად შესრულებას, ხოლო მეორეს მხრივ, საშუალება მისცა
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საოლქო საარჩევნო კომისიებში მიმდინარე
პროცესებისადმი ერთიანად ედევნებინა თვალყური და საჭიროების შემთხვევაში
მოვლენებზე დროული რეაგირება მოეხდინა. პროგრამული სისტემისთვის შეიქმნა შემდეგი
მოდულები: „საარჩევნო კალენდარი“, „საჩივრების რეესტრი“, „ადამიანური რესურსების
მართვა“, „არჩევნების შედეგები“, „საინფორმაციო გვერდი“;
 არჩევნების შედეგების უსაფრთხოების მიზნით, განხორციელდა ცესკოს ვებ-გვერდის
ფუნქციონირება ესტონეთსა და გერმანიაში (სარკისებური სერვერების გამოყოფა). შეიქმნა
არჩევნების დღის შედეგების ვიზუალიზაციის პროგრამა, ონ-ლაინ რეგისტრაციის სისტემა
ადგილობრივი, საერთაშორისო და სხვა დამკვირვებლებისათვის;
 დამზადდა სხვადასხვა სახის ბრენდირებული პროდუქცია და ინვენტარი. ახალი ლოგოსა
და კორპორატიული ფერების გამოყენებით დამზადდა ცესკოს, საოლქო და საუბნო
საარჩევნო კომისიების აბრები, საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთათვის დამზადდა
მაისურები ცესკოს ლოგოთი, ხოლო საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის ბრენდირებული
მოსასხამები (უნიფორმები) კენჭისყრის დღისათვის;
 ქ. ბათუმში შედგა აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის საარჩევნო
ადმინისტრაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა სხვა ქვეყნების საარჩევნო პროცესებისა
და გამოცდილებების გაზიარების მიზნით;
 საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში საარჩევნო კულტურის
გაღრმავების
მიზნით
შეიქმნა
სპეციალური
მედია
ჯგუფი.
წინასაარჩევნოდ,
პერმანენტულად იმართებოდა საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე მედია ჯგუფის
შეხვედრები, ტრენინგები და კონფერენციები როგორც რეგიონულ, ასევე ცენტრალურ
მედიასთან. ღონისძიებების ძირითადი მიზანი იყო ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლება
და საარჩევნო პროცესების გამჭვირვალედ გაშუქება;
 საზოგადოების ინფორმირების მიზნით საქართველოს მასშტაბით განთავსდა სარეკლამო
ბანერები, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებზე, ასევე ბილბორდებზე. დამზადდა
სხვადასხვა სახის საინფორმაციო-სარეკლამო ვიდეო რგოლები, რომლებიც გავრცელდა
ტელე-რადიო არხებსა და ქ. თბილისის მეტროპოლიტენის მონიტორებზე. საინფორმაციო
კამპანიის ფარგლებში შეიქმნა სასწავლო ფილმი საარჩევნო პროცედურებზე. გადაღებულ
იქნა მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი ”გააგრძელე საქართველოს ისტორია - 1919
წლის არჩევნების ეპიზოდი”;
 ეთნიკური უმცირესობების ამომრჩეველთა საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის
ხელშეწყობისა და თანასწორი საარჩევნო უფლების უზრუნველსაყოფად შეიქმნა ეთნიკური
უმცირესობების საკითხზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფი. გაიმართა შეხვედრები ცესკოს
ადმინისტრაციისა და საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების
ცენტრის,
სხვადასხვა
ადგილობრივი
არასამთავრობო
ორგანიზაციების, სახალხო
დამცველის ოფისის, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) და გაეროს
განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლებთან ერთად. გაიმართა გასვლითი
ღონისძიებები - მარნეულის, ახალქალაქის და ყარაჯალას ადგილობრივ არასამთავრობო
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ორგანიზაციებთან, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებსა და მედიასთან. სამცხეჯავახეთში მცხოვრები წარჩინებული აბიტურიენტებისა და სტუდენტებისთვის ცესკოში
მოეწყო ღია კარის დღე;
საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2012 წლის 15 აგვისტოდან თარგმნიდა და ყოველდღიურად
ეთერში ათავსებდა ცესკოს მიერ მომზადებულ „საარჩევნო სატელევიზიო დაიჯესტს“
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ცესკოს ვებგვერდზე განთავსდა ბანერი „ეთნიკური
უმცირესობები“, სადაც სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე ხელმისაწვდომი იყო შემდეგი
სახის ინფორმაცია:
 საარჩევნო დოკუმენტაცია;
 ცესკოს სარეკლამო რგოლები;
 სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნისა და
მათი საარჩევნო პროცესებში ჩართულობის მიზნით წინასაარჩევნო კამპანია და
სატელევიზიო საინფორმაციო გამოშვებები გაშუქდა
სურდოთარგმანის თანხლებით.
უსინათლო ამომრჩევლებისთვის დამზადდა საარჩევნო ბიულეტენების შესავსები ჩარჩო
ბრაილის შრიფტით, დაიბეჭდა საარჩევნო კოდექსი ბრაილის შრიფტით, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველთა კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნამდე
ტრანსპორტირების მიზნით შეიქმნა სპეციალური მობილური ჯგუფები, ზოგიერთ
საარჩევნო უბანზე მოეწყო დროებითი პანდუსები ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლისთვის;
დაინტერესებულ პირთათვის, არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე კვალიფიციური
მომსახურების გაწევის მიზნით შეიქმნა ცხელი ხაზი, რომელიც ფუნქციონირებდა მთელი
საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში. მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის სათანადოდ
მიწოდებისა და კვალიფიციური პასუხების გაცემის მიზნით ოპერატორებს ჩაუტარდათ
ტრენინგები. ცხელი ხაზის დარბაზი აღიჭურვა საჭირო ინვენტარით;
არჩევნების დღისათვის საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის შენობაში მოეწყო მედიაცენტრი, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში ფუნქციონირებდა.
საქართველოში აკრედიტებული ელჩები და საერთაშორისო დამკვირვებლები, სხვადასხვა
ქვეყნების
საარჩევნო
ადმინისტრაციების
წარმომადგენლები
ესწრებოდნენ
და
აკვირვებოდნენ ოქმების შემოსვლის პროცესს. დაფინანსდა სტუმრების მიღების ხარჯი;
ჩატარდა აქტიური საინფორმაციო-სარეკლამო კამპანია საქართველოს 2012 წლის
საპარლამენტო
არჩევნებისთვის.
ცესკოს
ოფიციალურ
"facebook"-ის
გვერდზე
მიმდინარეობდა კონკურსი - „წარმოადგინე სლოგანი 2012 წლის პარლამენტის
არჩევნებისთვის“, რაც ამომრჩეველთა მაქსიმალურად ინფორმირებას და მოტივაციის
ამაღლებას ემსახურებოდა. გამოვლინდა სამი გამარჯვებული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ
ფულადი პრიზებით.

6.4. საარჩევნო სისტემების განვითარება და სისტემისათვის მოხელეთა მომზადებაგადამზადება (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
 საარჩევნო სფეროში სამოქალაქო განათლების ამაღლების კუთხით საქართველოს
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრისა და საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ერთობლივი ინიციატივით უნივერსიტეტებში სტუდენტებისათვის
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განხორციელდა სასწავლო კურსი საარჩევნო სამართლის დარგში საარჩევნო უნარ-ჩვევების
გამომუშვების მიზნით (სალექციო ფორმატი, იურიდიული კლინიკა). ამ პროექტის
ფარგლებში
ცენტრის
მიერ
საქართველოს
აკრედიტირებული
14
უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების ჟურნალისტიკისა და იურიდიული ფაკულტეტის
სტუდენტებისათვის მომზადდა დამხმარე სახელმძღვანელო და ელექტრონული სასწავლო
პროგრამა, ასევე ლექტორებისათვის - სახელმძღვანელო;
გადამზადდა სწავლების ცენტრის ტრენერთა კორპუსი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
სსიპ - საარჩევნო სასტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრმა
შეიმუშავა და განახორციელა სასწავლო პროგრამა პროექტში ”კარდაკარი” მონაწილე
რეგისტრატორებისათვის. სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო 38 ტრენერის მომზადება,
თავის მხრივ ტრენერებმა მომზადებული სპეციალური სასწავლო პროგრამის მიხედვით
ტრენინგი ჩაუტარეს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ
შერჩეულ 11 100 რეგისტრატორს;
მოეწყო
იურიდიული
კლინიკის
2011
წლის
კურსდამთავრებულებისათვის
სერთიფიკატების გადაცემის ღონისძიება;
ქ.ბათუმში სწავლების ცენტრის თანამშრომლებმა BRIDGE-ის პროგრამით ტრენინგები
ჩაუტარეს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს;
ჩატარდა საოლქო საარჩევნო კომისიების იურისტების ტრენინგი, რომლის მიზანს
წარმოადგენდა კვალიფიციური კადრის შექმნა საოლქო საარჩევნო კომისიებში, ასევე
საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების გაცნობა;
ჩატარდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები, რისთვისაც
იქნა გამოიყენებული დაქირავებული ექსპერტების მიერ შემუშავებული საგამოცდო
ტესტები. აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით დამზადდა ვიდეო რგოლი, რომელიც
რეკლამის სახით გავრცელდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე;
ფასილიტატორებმა დაატრენინგეს 174 ტრენერი, რომლებმაც საუბნო საარჩევნო კომისიების
წევრებს ჩაუტარეს ტრენინგები სამ ეტაპად. ტრენინგები ტარდებოდა ცენტრის მიერ
შემუშავებული ელექტრონული პროგრამით. ტრენინგების სრულყოფილად ჩატარების
მიზნით ცენტრმა შეიძინა პროექტორები, პროექტორის ეკრანები (ელექტრონული
პროგრამით სწავლებისათვის), ასევე ტრენინგისათვის საჭირო საკანცელარიო მასალა.
დაიბეჭდა სავარჯიშოების კრებული და გაიდლაინები. ყველა უბანზე ჩატარდა
ინსცენირება, რათა კომისიის წევრებს გამოემუშავებინათ პრაქტიკული უნარჩვევები,
დაიბეჭდა ტესტები და ჩატარდა ტესტირება ტრენინგების ეფექტურობის შესაფასებლად;
სწავლების ცენტრმა, გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობითა და
მათი ფინანსური მხარდაჭერით, შეიმუშავა შესაბამისი ელ-სასწავლო პროგრამა და
დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელოები პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი და
საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის, პრესისა და
მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლებისათვის. სწავლების
ცენტრისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფასილიტატორებმა „BRIDGE“-ის
მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით ჩაუტარეს ტრენინგი ზემოაღნიშნულ სამიზნე
ჯგუფებს;
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საქართველოს სასჯელაღსრულების,
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული
ერთობლივი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ფართომასშტაბიანი საგანმანათლებლო
პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლებისა და ხმის მიცემის უფლების
მქონე პატიმრებისათვის. პატიმრების მიერ საარჩევნო უფლების სრულფასოვნად
რეალიზებასთან დაკავშირებით მათი ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით მომზადდა
და დაიბეჭდა შესაბამისი საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტები, რომლებიც გადაეცათ
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სასჯელაღსრულების
დაწესებულებების
ადმინისტრაციებს
მათი
გავრცელების
უზრუნველსაყოფად;
 სასჯელაღსრულების დაწესებულების 18 თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრენინგი პატიმრებისა
და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებში საარჩევნო პროცესების ორგანიზების
საკითხებში, სააგიტაციო მასალების განთავსებისა და ხმის მიცემის უფლების მქონე
პატიმრების ინფორმირების წესების შესახებ და ხმის მიცემის პროცედურებთან
დაკავშირებით;
 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის შემუშავდა, ითარგმნა და დაიბეჭდა ინგლისურ,
რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე სახელმძღვანელოები დამკვირვებელი
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისათვის,
პოლიტიკური
პარტიების
წარმომადგენლებისათვის; სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლების დამხმარე
სახელმძღვანელო, საოლქო საარჩევნო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა
სახელმძღვანელო/ინსტრუქციები, ასევე ამომრჩეველთა სამახსოვროები და პოსტერები.

6.5. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული
კოდი 06 04)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია,
 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური
პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 16
საარჩევნო სუბიექტი;
 ჩატარდა საგრანტო კონკურსი, გამოვლინდა და დაფინანსდა პროექტები, რომლებიც
დასახულ მიზნებს სრულად პასუხობდა (სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა ახალგაზრდა
ამომრჩეველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლები, ეთნიკური
უმცირესობის წარმომადგენლები და ქალები) შემდეგ თემატიკაზე:
 „არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერების
ხელშეწყობა სამოქალაქო განათლების სფეროში საქმიანობის ეფექტურად
განხორციელების უზრუნველსაყოფად”;
 „აქტიურ ამომრჩეველთა ქსელი - ამომრჩეველთა განათლების წყარო”;
 „ძლიერი რეგიონული მედია”;
 „ეთნიკური უმცირესობები”;
 „ინფორმირებული ამომრჩეველი”.
 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საარჩევნო კამპანიის ფინანსური
მხარდაჭერის მიზნით დაფინანსდა პოლიტიკური პარტიების სატელევიზიო რეკლამის
განთავსების ხარჯები.
6.6. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი
06 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია
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 კომისიის ცენტრალური აპარატის ოფისი აღიჭურვა კომპიუტერული ტექნიკით, ავეჯით,
საკომუნიკაციო სიტემებით და სხვა საჭირო მასალებით;
 ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ძირითად ამოცანად
განისაზღვრა კარდაკარ გადამოწმების პრინციპით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე
არსებულ საარჩევნო ოლქებსა და საარჩევნო უბნებში (2010 წლის არჩევნებისათვის
არსებულ საარჩევნო ოლქების/უბნების საზღვრებში) ამომრჩეველთა სიების დაზუსტება;
 შეიქმნა ვებ-საიტი, რომლის მეშვეობითაც ამომრჩეველს აქვს საშუალება გადაამოწმოს
საკუთარი თავი ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, აგრეთვე, ამომრჩეველთა სიების
დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიას და მობილური კავშირგაბმულობის კომპანიებს
შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის საშუალებითც ამომრჩეველს SMS შეტყობინების
საშუალებით შეეძლო საკუთარი მონაცემების გადამოწმება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში.
ამასთან,
ამომრჩეველს მისთვის საინტერესო საკითხებზე ელ-ფოსტის მეშვეობით
ეგზავნებოდა პასუხები. ასევე, კომისიის საქმიანობის შესახებ საზოგადოების მეტი
ინფორმირების მიზნით ვებ-საიტზე გამოქვეყნდა კომისიის სამართლებრივი აქტები და
სიახლეები;
 შეიქმნა კომისიის 11 რეგიონალური წარმომადგენლობა, რომელიც აღიჭურვა სათანადო
კომპიუტერული ტექნიკით, საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო საშუალებებით;
 ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების მიზნით დაიგეგმა „კარდაკარის“ პროექტი, რომლის
ფარგლებშიც:
 ტრენინგი გაიარა 11 100 რეგისტრატორმა;
 რეგისტრატორებისთვის მომზადდა სახელმძღვანელოები, აგრეთვე დამზადდა
ბეიჯები, საქაღალდეები, კეპები, კალმები და ფლაერები;
 საქართველოს ყველა რეგიონში არსებულ საარჩევნო ოლქებსა და უბნებში
ჩატარდა „კარდაკარის“ საველე სამუშაოები;
 ჩატარებული
ღონისძიებების
მონიტორინგის
უზრუნველსაყოფად
კოორდინატორებისთვის შეძენილ იქნა საწვავი;
 პროექტ „კარდაკარის“ საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ კომისიის თერთმეტივე
რეგიონალური
წარმომადგენლობიდან
განხორციელდა
დაზუსტებული
სიების
ტრანსპორტირება კომისიის ცენტრალურ ოფისში, სადაც მიმდინარეობდა მიღებული
ინფორმაციის ელექტრონული დამუშავება და ერთიან მონაცემთა ბაზაში ასახვა
(სპეციალურად დაიწერა ამომრჩეველთა სიის მონაცემთა ბაზების (Desktop) პროგრამა);
 ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის საქმინობის შესახებ
საზოგადოების ინფორმირებისა და ცნობადობის გაზრდის
მიზნით განხორციელდა
ფართომასშტაბიანი სარეკლამო კამპანია;
 ამომრჩეველთა
სიების
დაზუსტების
უზრუნველყოფის
კომისიაში
შემოვიდა
პარალელურად მიმდინარე სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კარდაკარის
მონაცემები. სიის ფორმირების პროცესი 1 სექტემბრამდე გრძელდებოდა მეთოდით
ამომრჩევლიდან სიამდე, შესაბამისად საარჩევნო ადმინისტრაციიდან შემოვიდა
მოქალაქეების განცხადებები, ასევე კომისიაში უშუალოდ მოქალაქეების მიერ დაიწერა
განცხადებები, რომელიც დამუშავდა და ერთიან სიაში აისახა.

6.7. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
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 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდა შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის
უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმური და არაგეგმური მონიტორინგი;
 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის
პრევენციის მიზნით შემუშავდა რეკომენდაციები;
 განხორციელდა თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებსა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთა უფლებების დარღვევის შესახებ განცხადებების
განხილვა და მათზე რეაგირება;
 გამოიცა - ითარგმნა ინგლისურ ენაზე საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშები და
აღნიშნული დოკუმენტები წარდგენილ იქნა სხვადასხვა დონეზე;
 გამოიცა - გავრცელდა ადამიანის უფლებათა თემაზე სხვადასხვა პუბლიკაციები.
6.8. სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 26 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი

 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
ფარგლებში მომზადდა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირებისთვის საჭირო
ცვლილებათა პაკეტი:
 კანონპროექტი მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის
შესახებ;
 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებები;
 შრომის კანონმდებლობის რეფორმა;
 პროკურატურის რეფორმა;
 ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებათა პაკეტი.
 დაიწყო ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის
ფარგლებშიც გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსთან და სხვა ორგანიზაციებთან.
პროექტის მიზანია, ყოფილ მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია და საზოგადეობის
სრულუფლებიან წევრებად დაბრუნება;
 შეიქმნა იპოთეკის პრობლემეზე მომუშავე ჯგუფი და საზოგადოების მართლშეგნების
ამაღლებისთვის დამზადდა სოციალური ხასიათი ვიდეო რგოლი.
 საზოგადოების განწყობის შესასწავლად გამოაცხადა ელექტრონული პირადობის
მოწმობების შესახებ ფართო მასშტაბიანი კვლევა;
 დამტკიცდა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია და შესაბამისი
სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავდა არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო
გეგმის პროექტი. გაფართოვდა განრიდების პროგრამის არეალი, რომელმაც მოიცვა
საქართველოს 15 ქალაქი. განრიდების პროგრამის ფარგლებში სისხლისსამართლებრივ
პასუხიმგებლობას განრიდებულ იქნა 124 არასრულწლოვანი.
 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ კონკურსის საფუძველზე შერჩეულ იქნა 8
არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებზეც გაიცა გრანტები განრიდებული და
პრობაციონერი არასრულწლოვნებისათვის სხვადასხვა სახის სერვისების მიწოდების
მიზნით. აღნიშნული ორგანიზაციების მიერ ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური დახმარება
გაეწია 73 არასრულწლოვანსა და 55 მშობელს. რთული ქცევის ინდენტიფიცირების,
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აგრესიისა და კონფლიქტის მართვის საკითხებში ტრენინგი გაიარა 100 არასრულწლოვანმა.
პროექტის
ფარგლებში
მომზადდა
სამ
დღიანი
სესია
და
ხუთ
დღიანი
თანასწორგანმანათლებელთა ტრენინგ-მოდული ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ. მასში
მონაწილეობა მიიღო 22 არასრულწლოვანმა.
რეფერალური ქსელის აწყობის მიზნით, ტრენინგები ჩატარდა არასრულწლოვნებთან
მომუშავე 60-მდე სპეციალისტთან და 20-მდე საჯარო და არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან, პროექტში „E-book“, რომელიც მიზნად ისახავდა კომპიუტერული უნარჩვევებისა და კითხვის კულტურის განვითარებას, ჩართული იყო 35 არასრულწლოვანი, 23
არასრულწლოვანი ჩაერთო პროექტში - „ჩემი უფროსი მეგობარი“. ზემოაღნიშნული
საგრანტო პროექტების ფარგლებში, პილოტირების მიზნით შემუშავდა მშობელთა
პოზიტიური სწავლების კურიკულუმიც, რომლის მიხედვითაც მშობლებისთვის ჩატარდა
ტრენინგები ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ. აღნიშნულ
ტრენინგში მონაწილეობა 19 მშობელმა მიიღო.
სისხლის სამართლის კოდექსის გადახედვის მიზნით, მომზადდა ბრიტანელი ექსპერტის
კვლევა სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგად ნაწილზე. განხორციელდა სისხლის
სამართლის ზოგად ნაწილში არსებული პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირება
შედარებით-სამართლებრივი კვლევისა და ანალიზისთვის. თავიანთი კვლევები
წარმოადგინეს ამერიკის შეერთებული შტატების სამართლის უზენაესობის მრჩეველმა,
NORLAG-ის (ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისი საქართველოში) ექსპერტმა
და სტუდენტთა ჯგუფმა.
ევროპის საბჭოს დახმარებით განხორციელდა 2 პროექტი: „ელექტრონული დემოკრატია
მაცნეს ვებ-გვერდზე“ და „სასამართლო განაწყვეტილებების განზოგადება და ანალიზი“.
პროექტი „ელექტრონული დემოკრატია მაცნეს ვებ-გვერდზე“ ინტერნეტ მომხმარებლებს
საშუალებას აძლევს კომენტარები გააკეთონ მოქმედ საკანონმდებლო აქტებსა და
კანონპროექტებზე. სისხლის სამართლის სფეროში არსებული სასამართლო განმარტებების
იდენტიფიცირების მიზნით „სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებისა და
ანალიზის“ პროექტის ფარგლებში, 14 სტუდენტმა დაამუშავა 1400 სასამართლო
გადაწყვეტილებაზე მეტი.
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი მართლმსაჯულების პრობლემებზე
საკანონმდებლო ცვლილებების განსახორციელებლად გაეროს ბავშვთა ფონდმა (UNICEF)
წარმოადგინა დასკვნა
და რეკომენდაციები, რომლებზეც შემდგომ განახორციელა
შედარებით-სამართლებრივი კვლევები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში
განსახორციელებელი ინსტიტუციონალური ცვლილებების შესახებ.

6.9. იუსტიციის სახლების ფარგლებში მომსახურებათა ეფექტიანი წარმოება და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;
 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო;
 სსიპ - იუსტიციის სახლი;
 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო.
 საანგარიშო პერიოდში გაიხსნა ოზურგეთის, გურჯაანის, მარნეულის, ახალციხის,
თელავის, ყვარელის, გორის და თბილისის
იუსტიციის სახლები, რომლებიც
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დაკომპლექტდა შესაბამისი კადრებით და აღჭურვილ იქნა სათანადო ტექნიკით და
ინვენტარით. დასრულდა ლაზიკის ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც ამჟამად არ
ფუნქციონირებს.
 ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა მომხმარებელთა ინფორმაციული საჭიროებების
გათვალისწინებით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა და ინფორმაციის დროული
მიწოდება. კერძოდ: სრულყოფილ იქნა მონაცემთა ბაზების ალტერნატიული
ელექტროკვების სისტემა, გადაიარაღდა ქსელური ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესდა
მონაცემთა შენახვისა და სასერვერო ინფრასტრუქტურა, განახლდა კრიტიკული
დანიშნულების პროგრამული უზრუნველყოფა. ყველა ინფორმაციის განახლება
მიმდინარეობდა რეალურ დროში ონლაინ რეჟიმის გამოყენებით;
 უძრავ და მოძრავ ქონებაზე მიმდინარეობდა უფლებების, ვალდებულებების და
შეზღუდვების რეგისტრაცია, მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების
რეგისტრაცია; დამონტაჟდა და ამოქმედდა საბაზისო სადგურების ქსელი, მისამართების
ინვენტარიზაცია განხორციელდა ქალაქ თბილისში;
 აღსრულების სფეროში მოქალაქეთათვის განკუთვნილი მომსახურებების სრულყოფის და
ახალი მომსახურებების შეთავაზების მიზნით მიმდინარეობდა საკანონმდებლო
ინიციატივების შემუშავება, საკანონმდებლო ცვლილებების გაცნობის მიზნით ჩატარდა
შესაბამისი ტრენინგები, მოქალაქეებისთვის განხორციელდა ახალი მომსახურებების
(გამარტივებული წარმოება და ფაქტების კონსტატაცია) შეთავაზება.

6.10. ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 26 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი.
 პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ეროვნული არქივის
ტერიტორიული ორგანოების ადგილობრივი არქივების ცენტრალიზაცია. სულ
ცენტრალიზაციას დაექვემდებარა 32 ტერიტორიული ერთეული. მიმდინარეობდა
ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის, მათ შორის
სადაზღვევო ფონდის შექმნა. საანგარიშო პერიოდში ელექტრონულად იქნა დაარქივებული
15 727 კინოფოტოფონო დოკუმენტი, სულ ელექტრონულ მატარებელზე ინახება 27 500
დოკუმენტი, დასრულდა საარქივო დოკუმენტების სკანირებისთვის მოსამზადებელი
სამუშაოები და დაიწყო უშუალოდ სააქრივო ფონდის სკანირება. სულ ამ ეტაპზე
დასკანერებულია 900 000 გვერდზე მეტი;
 ეროვნული არქივის სისტემაში შემავალ ყველა არქივში დაინერგა მომსახურების
ელექტრონული სისტემა, რომლის მეშვეობითაც მნიშვნელოვნად გამარტივდა საარქივო
მომსახურება და დოკუმენტები ხელმისაწვდომი გახდა ელექტრონულად ტერიტორიული
შეზღუდვების გარეშე.
6.11. ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
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 ამოქმედდა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა - „გლობალური სამთავრობო კარიბჭე“.
ამ ეტაპზე პორტალზე ინტეგრირებულია 100-მდე სერვისი. მონაცემთა ერთიან რეესტრში
ჩართულია 90-მდე ორგანიზაცია, შეიქმნა ელექტრონული პირადობის მოწმობით
ავტორიზაციის სისტემა;
 შემუშავდა ერთიანი სტანდარტი სახელმწიფო სტრუქტურების საქმისწარმოების
პროგრამებისათვის, ჩატარდა სახელმწიფო სექტორში საინფორმაციო ტექნოლოგიების
სფეროში ტრენინგების საჭიროებათა კვლევა;
 გაშვებულ იქნა IP მისამართების მონიტორინგის სისტემა, რომლის საშუალებითაც ხდება
დაინფიცირებული IP მისამართების და მავნე კოდების გამოვლენა;
 სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ISO 27001-ის
ტრენინგი.
 გამოვლინდა და შესაბამისი რეაგირება იქნა მოხდენილი კრიტიკული რისკის შემცველ 80მდე კიბერინციდენტზე;
 ხელი მოეწერა საქართველოს ერთიანი სავაჭრო ქსელის შექმნის შესახებ მემორანდუმს;
 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო გაწევრიანდა ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფების
საერთაშორისო კავშირში. პირველი ივლისიდან ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი
„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“;
 განხორციელდა პროექტი „data.gov.ge“ რომლის მიზანია ნებისმიერმა მომხმარებელმა
სახელმწიფო უწყებებიდან ელექტრონული ფორმით მიიღოს საჯარო ინფორმაცია.
შესაბამისი ვებპორტალი თავის მხრივ წარმოადგენს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების ვებგვერდების ბმულების სტრუქტურიზებულ და თემატურ განაწილებას.

6.12. ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება
(პროგრამული კოდი 26 08)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სმართ ლოჯიქი
 მომსახურებაზე აყვანილ იქნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი,
საქართველოს პროკურატურა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები: საქართველოს
ეროვნული არქივი, აღსრულების ეროვნული ბიურო, საკანონმდებლო მაცნე, სასწავლო
ცენტრი, სტრატეგიული განვითარების სააგენტო და ყველა მოქმედი იუსტიციის სახლი.

7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

7.1. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები
 ,,ჩემი სახლი“-ს ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში მოხდა დევნილთა უძრავის ქონების
დეკლარაციების შევსება,
შევსებულ დეკლარაციაში ჩამატებების შეტანა იძულებით
გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა უძრავი ქონების კოსმოსურ სურათებზე აღრიცხვა და
იდენტიფიკაცია
(მესაკუთრეთა
ინდენტიფიკაცია,
რომლებიც
დროებით
ვეღარ
აკონტროლებენ უძრავ ქონებას 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შედეგად);
 საანგარიშო წელს სამინისტროსა და „შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლების
სააგენტოს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა სტიქიით
დაზარალებული ოჯახების ტრანსპორტირება, მათთვის საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა
და გადაცემა კახეთის რეგიონის ოთხ მუნიციპალიტეტში;
 ,,მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“ ევროკავშირის პროექტის
ფარგლებში
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში შეიქმნა ,,მობილურობის ცენტრი“,
რომელიც სამინისტროს ,,მიგრანტთა საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებთან“
მჭიდრო თანამშრომლობით ახორციელებს დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეების
რეინტეგრაციას და ხელს უწყობს ლეგალური შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობების
შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. შეიქმნა გზამკვლევები პოტენციურ მიგრანტთათვის
გერმანიის, ჩეხეთის, რუმინეთის, ბელგიის, პოლონეთისა და შვედეთის მიმართულებით,
საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული გზამკვლევევბის შესახებ ჩატარდა საინფორმაციო
შეხვედრები მოსახლეობასთან გორში, ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკში, წალენჯიხაში,
ბათუმსა და სიღნაღში;
 ,,რეპატრიაციის“ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რეპატრიაციის სტატუსის
მაძიებელთა აპლიკაციების განხილვა;
 ქალაქ გორში ახალი, 4 სართულიანი სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის
მშენებლობის დასრულების მიზნით, განხორციელდა შენობის შიდა და ფასადის
მოპირკეთების სამუშაოები.
7.2. განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი,
 სსიპ იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი
 ობიექტებზე ჩატარდა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო, სამშენებლო-სარემონტო და
სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
 იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ოჯახებს გადაეცათ კერძო საკუთრებაში
საცხოვრებელი ბინები;
 კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს დაუფინანსდათ კომუნალური ხარჯები;
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 სამიზნე თემებში სოციალური და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით
დაფინანსდა 40-მდე მიკრო პროექტი.
7.3. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 25 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
 დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია პროექტის (ევროკავშირი) ფარგლებში:
 დასრულდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტური დასახლებების
(286 კორპუსი - 7241 ბინა) ინფასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ახალი სახლების
მშენებლობა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობა ქ. ფოთში და ქ.
წყალტუბოში (სულ 42 სახლი) და ახალი სახლების მშენებლობა ბათუმში (22
სახლი);
მიმდინარეობდა:
 გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურის (წყალი, კანალიზაცია, განწმენდი,
ელმომარაგება) ქ. ფოთში 32 სახლისათვის, მალთაყვის უბნისათვის და ქ.
ფოთში შვიდ-სახლიანი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
 სამუშაოები ქალაქ სენაკში, ქალაქ ფოთში (57 შენობის), ქალაქ ხობში,
(დადიანის,
რუსთაველის,
ბარათაშვილის,
წერეთლის,
გორგასლის,
ნინოშვილის და თამარ მეფის ქუჩებზე), ქალაქ ზუგდიდის კომბინატის
ტერიტორიაზე, ხონში, ქ. ჭიათურაში (ჭიათურის, აღმაშენებლის, თბილისის,
სიხარულიძის, ღვალაძის, თავისუფლების, ერისთავის, ნუცუბიძის, საბჭოს,
ბარათაშვილის, ბათუმის, ტაბიძის ქუჩებზე), სვანეთის ქუჩაზე ქალაქ
ტყიბულში, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის და ადგილობრივი
მოსახლეობისათვის სამტრედიაში, ბაზალეთის დევნილთა დასახლებაში,
ხაშურში და თერჯოლაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია;
 წყლის მრიცხველების დამონტაჟება 11 კორპუსში და ცენტრალური
წყალსადენის
მილების
შეცვლა
ქალაქ
აბაშაში,
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება,
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელამდე გზის, ქალაქის ცენტრის
სოფელ ნალეფსაოსთან შემაერთებელი და ნახარებაოს გზების, ვანის
მუნიციპალიტეტში სოფელ ზეინდარსა და გორას შორის არსებული გზის
რეაბილიტაცია;
 ქალაქ ბაღდათში შიდა ქუჩების სანიაღვრე არხის, არგვეთის წყლის სისტემის
მშენებლობა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, ქალაქ ზესტაფონში წყლის
სისტემის (სამ ქუჩაზე ქალაქ წყალტუბოში და სოფელ იგოეთში და მრგვალ
ჭალაში) რეაბილიტაცია;
 ქალაქ ქუთაისში დევნილთა დასახლების (კოტეჯი 2) შესასვლელის და შიდა
გზის რეაბილიტაცია;
 გზების და სანიაღვრე ქსელების რეაბილიტაცია 9 აპრილისა და სოლომონ
მეფის ქუჩებზე ხარაგაულში;
 შიდა გზის რეაბილიტაცია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში;
 თიანეთში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია რუსთაველის ქუჩაზე;
 გზის რეაბილიტაცია ახალგაზრდობის ქუჩაზე ქარელში;
 საბავშვო ბაღის მშენებლობა დევნილთა დასახლება ვერხვებში.
174

 იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
საცხოვრებელი
სახლების
გადაუდებელი
რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW) პროექტის ფარგლებში:
 ქალაქ ფოთში ყოფილი სასტუმრო ,,აიეტის” რეაბილიტაცია და ახალი
კორპუსის მშენებლობა(მიმდინარე)
 ქალაქ
ქუთაისში
ყოფილი
სამუსიკო
სკოლა-ინტერნატის
საერთო
საცხოვრებლის
რეაბილიტაცია
და
ახალი
კორპუსის
მშენებლობა.(დასრულებული)
 ქალაქ ზუგდიდში ახალი რვა კორპუსიანი უბნის მშენებლობასთან
დაკავშირებით სატენდერო პროცედურები.(მიმდინარე).
 ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით
გადაადგილებული პირების მხარდაჭერის (USAID) პროექტის ფარგლებში:
 ჩატარდა ტენდერი და ხელი მოეწერა პროექტირება-მშენებლობის კონტრაქტს
ლტოლვილთათვის 10 ცარიელი შენობის რეაბილიტაციაზე (დაახლოებით 340
ბინა) და შიდა ქართლში ტირიფონის და სალთვისის სარწყავი სისტემების
რეაბილიტაციის პროექტირება-მშენებლობაზე;
 მომზადდა ლტოლვილთათვის 8 შენობის და 28 კოლექტიური ცენტრის
რეაბილიტაციისათვის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადების
სატენდერო დოკუმენტაცია და დაიწყო სატენდერო პროცედურების
განხორციელება;
 მიმდინარეობდა მუშაობა კოტეჯურ დასახლებებში წყალმომარაგების
გაუმჯობესებისათვის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვისთვის სატენდერო
დოკუმენტაციის
მომზადებაზე.
აგრეთვე
დანარჩენი
სამუშაოების
პროექტირება-მშენებლობისათვის სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებაზე;
 მიმდინარეობდა
ქ.
გორში
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საცხოვრებელი
კორპუსის
შიდა
წყალგაყვანილობისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის და
წყალმზომების მოწყობის დეტალური საინჟინრო პროექტის და სატენდერო
დოკუმენტების მომზადება;
 მიმდინარეობდა ქ. ონში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებისათვის
დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადება;
 მომზადდა ქ. დუშეთის ხევის ნაპირსამაგრის მოწყობის და ხევზე მდებარე
ხიდების
რეაბილიტაციისათვის
დეტალური
საინჟინრო
პროექტის
მომზადების
სატენდერო
დოკუმენტაცია
და
დაიწყო
სატენდერო
პროცედურების განხორციელება;
 გაფორმდა კონტრაქტი: ქ. დუშეთის და ქ. მცხეთის შიდა გზების, ქარელის
რაიონში საღოლაშენი-დვანის საავტომობილო გზის, ქ. გორში გორიჯვარის
ეკლესიასთან მისასვლელი გზის და პუშკინის ქუჩის, ქ. ონში შიდა გზების
რეაბილიტაციაზე.
 გადაუდებელი რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროექტის (WB) ფარგლებში დასრულდა
სახლების რეაბილიტაცია და მდინარე მტკვარზე ახალსოფელთან ხიდის მშენებლობა, 1 263
სახლის გარეკედლების ჰიდრო და თბოიზოლაციის გაუმჯობესება და 265 ნაგვის
კონტეინერის და 11 სატვირთო მანქანის უზრუნველყოფა 12 დასახლებაში.
7.4. რეინტეგრაციის საკითხებში
(პროგრამული კოდი 22 00)

საქართველოს

სახელმწიფო

მინისტრის

აპარატი

პროგრამის განმახორციელებელი:
 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
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 გაიმართა
შეხვედრები
საერთაშორისო
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგნლებთან, დიპლომატებთან, დონორებთან. განიხილებოდა 2012 წელს
სახელმწიფო სტრატეგიის „ჩართულობა თანამშრომლობის გზით" და მისი სამოქმედო
გეგმის იმპლემენტაციის პროცესში მიღებული შედეგები და სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის 2013 წლის პრიორიტეტები.
 მიმდინარეობდა თანამშრომლობა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხებზე
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ამასთან, აპარატის წარმომადგენლები
ესწრებოდნენ გალსა და დვანში გამართულ შეხვედრებს, რომელზეც განიხილებოდა
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ადამიანის უფლებების
დარღვევის ფაქტები.
 შემუშავდა და გამოიცა შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 2011 წლის
სამოქმედო გეგმის ანგარიში და საქართველოს შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო
ინტეგრაციის 2012 წლის სამოქმედო გეგმა.
 გაიმართა გასვლითი სხდომა საქართვლოს ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო
ინტეგრაციის საკითხებზე, ასევე განხილულ იქნა საქართველოს „შემწყნარებლობისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და 2009-2014 წლების სამოქმედო
გეგმის" შესრულების 2011 წლის ანგარიში.
 ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობის მიზნით
გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიებები;
 უმცირესობების საკითხთა ევროპულ ცენტრთან (ECMI) თანამშრობლობით გამოიცა
საქართველოს კონსტიტუცია ოთხ ენაზე (ქართული, რუსული, სომხური, აზერბაიჯანული),
კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ცენტრთან თანამშრომლობით გამოიცა
საყმაწვილო ილუსტრირებული საქართველოს კონსტიტუცია სამ ენაზე (ქართული,
სომხური, აზერბაიჯანული);
 გრძელდებოდა სახელმწიფო სტრატეგიის „ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“ და მისი
სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია, სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების საერთაშორისო
აღიარების ხელშეწყობა, ნდობის აღდგენის პროექტების დაფინანსება, სტატუს
ნეიტრალური საკოორდინაციო მექნიზმის მუშაობის ხელშეწყობა.

8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
8.2. ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში
და მისი ფარგლების გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02)
პროგრამის განმახორციელებელი :
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 საქართველოს ანსამბლები
 საქართველოს თეატრები
 სსიპ საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურმა ანსამბლმა
„რუსთავმა“ მიიღო მონაწილეობა ქ. მადრიდში გამართულ საქართველოს კულტურის
დღეებში, ასევე მონაწილეობა მიიღო ჰოლანდიაში ფესტივალში „იბერია“; გერმანიაში,
ლაიპციგის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობა მიიღო საქართველოს წიგნის
გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ; საგასტროლო ტურნეში უკრაინასა და
პოლონეთში გაემგზავრა ქართული ჯგუფი „ზუმბალენდი“; კოლუმბიაში, ქ. ბოგოტაში,
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საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში „Festival Liberoamericano de Teatro de Bogota“
მონაწილეობა მიიღო სსიპ თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა
და დრამის სახელმწიფო თეატრმა; ქ. ნიუ-იორკში გაიმართა ახალგაზრდა ქართველი ჯაზ
შემსრულებლის ბექა გოჩიაშვილის კონცერტი და მოხდა სადებიუტო კომპაქტური დისკის
ჩაწერა; აშშ-სა და კანადაში ჩატარდა ქართველთა სათვისტომოსათვის კონკურსები
„ჯეოსტარი“ და „ანაბანა“; ქართველმა ჯაზ-მუსიკოსმა, პიანისტმა და კომპოზიტორმა დინი
ვირსალაძემ ტრიოს შემადგენლობით საერთაშორისო ჯაზ-ფესტივალზე ყაზახეთში მიიღო
მონაწილეობა; „თავისუფალმა თეატრმა“ ფინეთში, საერთაშორისო თეატრალურ
ფესტივალზე „Blak and White Theater Festival“ მიიღო მონაწილეობა; ქ. ვენაში კლასიკური
ევროვიზიის კონკურსში მონაწილეობა მიიღო ქართველმა მუსიკოსმა ლიზი რამიშვილმა;
პოლონეთში სასულიერო საგუნდო მუსიკის ფესტივალ „Hanovka“–ზე გამოვიდა ანსამბლი
„დიდგორი“; საქართველოს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ქ. ვილნიუსში
გამართულ „ევროპული პოეზიის“ ფესტივალზე, თურქეთის ხელოვან ქალთა
საზოგადოების მიერ „ფემინი და არტი“ მოწყობილ საერთაშორისო გამოფენაზე გერმანიასა
და იტალიაში, ქ. ლონდონში გამართულ „არქიტექტორ გამომგონებელთა“ გამოფენაზე;
იტალიაში, პალერმოში ქართველ მეცნიერთა ჯგუფი გამგზავრებული იყო ვატიკანის
საიდუმლო და ასევე სხვადასხვა
ბიბლიოთეკებში, საქართველოს შესახებ დაცული
მასალების მოკვლევისთვის; საქართველოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკას შორის
დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლისთავთან დაკავშირებით გაიმართა
ქართველი მუსიკოსის ხატია ბუნიათიშვილის კონცერტი და საზეიმო მიღება
როტშილდების სასახლეში; ქ. ამსტერდამში ჩატარდა საქართველოს კულტურის დღეები;
ამსტერდამში კონცერტი გამართა სსიპ თბილისის კამერულმა ორკესტრმა; ფრანგი
გამომცემლის Evmoon Delpine-ს მიერ მომზადდა ფრანგულ ენაზე წიგნი საქართველოს
შესახებ „ქართველები საფრანგეთში“; ბელორუსიის ნაციონალური აკადემიური ოპერისა და
ბალეტის დიდ თეატრში მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდა მოცეკვავემ გვანცა
ლაზარიშვილმა; ქ. ვენაში, მსოფლიო კონკურსში „ბელვედერე“ მონაწილეობა მიიღო ააიპ
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტმა;
ქართველმა ჯაზ-მუსიკოსებმა მონაწილეობა მიიღეს ჯაზური მუსიკის ფესტივალებში ქ.
ნიუ-იორკში და ქ. ბოსტონში; ასევე მონაწილეობა მიიღეს ახალგაზრდა ქართველმა
შემსრულებლებმა ავსტრიაში საულკრასტის ჯაზ-ფესტივალში, ქ. სან-მარინოში პიანისტთა
მე-5 საერთაშორისო კონკურსში, ქ. სტოქჰოლმში მსოფლიო დრამატურგ ქალთა
საერთაშორისო კონფერენციაში; თურქეთში, საერთაშორისო ფოლკლორულ ფესტივალში
მონაწილეობა მიიღო ააიპ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
აკადემიის ანსამბლმა „მოძახილი“; აშშ–ში ჩატარდა ქართული კულტურის დღეები;
ესპანეთში საერთაშორისო ცეკვის კონკურსში ანსამბლმა „მერანმა“ მიიღო მონაწილეობა;
ჰოლანდიაში პიანისტთა კონკურსში მონაწილეობა მიიღო „ნიჭიერთა ათწლედის“
მოსწავლემ და თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტმა; ლიტვაში მე–12
საერთაშორისო მუსიკის თეორიის კონფერენციაში ქართველმა კომპოზიტორმა ეკა
ჭაბაშვილმა მიიღო მონაწილეობა; ქ. აოსტაში მე-9 საერთაშორისო პოეტთა და
ლიტერატორთა
კონკურსში
ქართულ–ამერიკული
სკოლის
მოსწავლემ
მიიღო
მონაწილეობა: ფოტოჟურნალისტმა გიორგი გოგატიშვილმა მონაწილეობა მიიღო
საფრანგეთის გამართულ ფოტოჟურნალისტიკის საერთაშორისო ფესტივალში; ვარნას
საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო ქართველმა პიანისტმა;
ლატვიაში, საულ კრასტის ჯაზ-ფესტივალზე წარსდგა ქართველი ჯაზ-შემსრულებელი;
ასევე ქართველმა დიზაინერებმა მონაწილეობა მიიღეს ქ. ჰელსინკში გამართულ
დიზაინერთა გამოფენაზე;
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 ქ. ბათუმში გაიმართა „შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი“; სსიპ ქ. თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის დასის სამხატვრო
ხელმძღვანელის ნ. ანანიაშვილის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლის საიუბილეო გალაკონცერტში მსოფლიო საბალეტო დასების ვარსკვლავებმა მიიღეს მონაწილეობა; ააიპ
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ჩატარდა
შვეიცარულ-კავკასიური ფესტივალი „Convergence“; გადაღებულ იქნა ღვინის ქართული
ტრადიციული ტექნოლოგიის ამსახველი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც განკუთვნილი
იქნება საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, მ.შ UNESCO-ს მსოფლიო არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში ნომინაციის წარსადგენად;
გაიმართა თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალი "Tbilisi Photo Festival 2012", ასევე
თბილისში გაიმართა კავკასიის ჯაზ-ფესტივალი; ააიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ჩატარდა ამერიკაში მოღვაწე პიანისტის ედიშერ
სავიცკის კონცერტი; ქ. ქუთაისში გაიმართა საერთაშორისო კლასიკური მუსიკის
ფესტივალი; მ. ბარათაშვილისა და ჯგუფ „შინის“ კონცერტი ჩატარდა სსიპ შ. რუსთაველის
სახელმწიფო თეატრში; განხორციელდა კონკურსის „საუკეთესო სიმღერა ვაჟა-ფშაველას
ლექსებზე“ გამარჯვებული სიმღერის სტუდიური ჩაწერა. ჩატარდა თბილისის
სტუდენტური ფილმების მე-6 საერთაშორისო კინოფესტივალი „ამირანი“. ჩატარდა მერაბ
სეფაშვილის კონცერტი და გაიხსნა მისი სახელობის ვარსკვლავი. რეგიონებში გაიმართა
პიანისტების დავით ალადაშვილისა და ედიშერ სავიცკის ტურნეები; ჩატარდა ფესტივალი
„არტ-გენი“; ქ. ქუთაისში, დავით კაკაბაძის გარდაცვალებიდან 60 წლისთავთან
დაკავშირებით მოეწყო პერსონალური გამოფენა; გამოიცა წიგნები ,,ნინო ანანიაშვილი – 30
წელი სცენაზე“, ,,ქართული ლიტერატურის ანთოლოგია“ და ,,ვარსკვლავებს მოსწყდა
ვარსკვლავი“; გამოიცა ,,ლიტერატურული გაზეთი“–ს 89 და ჟურნალ ,,მუსიკი“–ს 4 ნომერი;
მოეწყო 5 გამოფენა (გ. ქუთათელაძის, დ. ცხოვრებაძის, დ, გაბაშვილის დ.შევარდნაძის და
„პუნქტუმ კონტრა პუნქტუმ“) შეძენილ იქნა ბაროკოს ეპოქის ინსტრუმენტები და ხემები;
ხულოს დრამატულ თეატრს, ვანის, თელავის, ბაღდათის, ბოლნისისა და სხვა კულტურის
ობიექტებს გაუუმჯობესდათ მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა; გაიმართა საერთაშორისო
ლიტერატურული
ფორუმ-დიალოგი
ქართველი
და
უცხოელი
გამომცემლების
მონაწილეობით; გაიმართა თბილისის წიგნის მე-13 საერთაშორისო ფესტივალი; ხელი
შეეწყო დოკუმენტური ფილმის „ცისფერი ტრიო“-ს და სრულმეტრაჟიან მხატვრული
ფილმის „ჩემი საბნის ნაკეცი“-ს გადაღებას; გამოიცა ქართულ-ინგლისურენოვანი
საიუბილეო ალბომი „სერგო ქობულაძე, გრაფიკა, თეატრის მხატვრობა და ფერწერა“; სსიპ
ჩრდილების სახელმწიფო თეატრმა მონაწილეობა მიიღო ნიქოზში, ანიმაციის მეორე
საერთაშორისო ფესტივალში; ანაკლიის ახალგაზრდულ ბანაკში ჩატარდა პოეტ დავითდეფი გოგიბედაშვილის პოეზიის საღამო; გორის რაიონის სოფელ შინდისში გაიმართა 2008
წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
ახალციხეში რაბათის ციხის გახსნასთან დაკავშირებით ჩატარდა კონცერტი და დამზადდა
ცნობილი ფრანგი მომღერლის შარლ აზნავურის სახელობის ვარსკვლავი და ჯილდოსიგელი; ხელი შეეწყო სვანეთში ყოველწლიურ ფესტივალს „სვანსეტი“, ყვარელში ფორუმ
„მე მიყვარს საქართველო“-ში ჯეოსტარელების მონაწილეობის მიღებას; „ზუმბალენდის“
კონცერტი გაიმართა კურორტ ბახმაროში და ყვარელში ილიას ტბაზე; საქართველოს
რეგიონების ბიბლიოთეკებში განხორციელდა წიგნადი ფონდის შევსება; ააიპ ბაღდათის
რ.ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრისთვის შეძენილი იქნა განათება-გახმოვანების,
მონტაჟის აპარატურა და ხალხური საკრავები. მოეწყო ფილმის „სიცოცხლის ფასად“
ჩვენება, რომელიც მიეძღვნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის
უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II–ის დაბადებიდან 80 წლის და აღსაყდრებიდან 35
წლითავის იუბილეს; ჩატარდა თბილისის მე–3 საერთაშორისო კინოფესტივალი „ოქროს
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პრომეთე“; ქ.თბილისში ჩატარდა ქართულ-ქურთული მეგობრობის ფესტივალი; სსიპ ალ.
გრიბოედოვის სახელობის რუსულ დრამატულ თეატრში გაიმართა ინდონეზიის
კულტურის დღეები; ქ. თბილისში გაიმართა ჩინეთის კულტურის დღეები; გამოიცა
კატალოგი „საქართველოს სომეხი მხატვრები ჰაკობ ჰავნათანიანიდან გაიანე
ხაჩატურიანამდე უდიდესი ისტორიის ფრაგმენტები“. გამოიცა ყოველთვიური ქართულ–
ინგლისური კულტურული საინფორმაციო ბუკლეტის “TBILISI OUT“–ის 12 ნომერი; გაიხსნა
ნუნუ გაბუნიას ვარსკვლავი; გაიხსნა ჟანრი ლოლაშვილის ვარსკვლავი; ჩატარდა
ღონისძიება ოსი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის კოსტა ხეთაგუროვის დაბადებიდან 153
წლისთავის იუბილეს აღნიშვნასთან დაკავშირებით; ქ. თბილისში ჩატარდა კლასიკური
მუსიკის მე-3 ეროვნული კონკურსი; შესრულდა პროექტი „ფოლკლორის ეროვნული პრემია
2012“.
8.3. კულტურული მემკვიდრეობის
(პროგრამული კოდი 33 04)

დაცვა

და

სამუზეუმო

სისტემის

სრულყოფა

პროგრამის განმახორციელებელი :
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
 საქართველოს მუზეუმები
 მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი
და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა;
 საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
გაუმჯობესება, ტექნიკური და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი
პირობების შექმნა;
 სამუზეუმო
კოლექციების
დიაგნოსტიკა,
ექსპონატთა
რესტავრაცია,
აღრიცხვა,
ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;
 UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის
სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება.

8.3.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01)
 სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმმა და ეროვნულმა გალერეამ სამუზეუმო
კაფეების ფუნქციონირებისთვის შეიძინა საჭირო ინვენტარი; საქართველოს მუზეუმების
წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „მუზეუმის გიდის პროფესიული
სტანდარტის დანერგვა“, „საგანმანათლებლო პროგრამები და კულტურული აქციები
მუზეუმებში“, „21-ე საუკუნის გამოწვევები და მუზეუმი“; ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო
40 მუზეუმის წარმომადგენელმა; ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების
სახელმწიფო მუზეუმში მოეწყო ევროპული საკრავების საექპოზიციო დარბაზი;
განხორციელდა
ლაგოდეხის
მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმის
ფონდსაცავის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული
ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის გზამკვლევის ტექსტი ითარგმნა ინგლისურ ენაზე;
გამოიცა საქართველოს თეატრის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის
ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობის მეორე ტომი; ქ. თბილისში ჩატარდა
ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის მიერ საერთაშორისო სამეცნიერო
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კონფერენცია; ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის მიერ გაიმართა მე-5
ვორკშოპი.
8.3.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02)
 მომზადდა
საქართველოს
კულტურული
მემკვიდრეობის
შემდეგი
ძეგლების
რეაბილიტაციის საპროექტო და წინასაპროექტო დოკუმენტაცია - არმაზის ღვთისმშობლის
ეკლესია; დარყას წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია; ვანის ქვაბების გუმბათიანი
ეკლესია; სოფელ კვარშას ეკლესია; კაკლიანის ეკლესია; სოფელ უკანგორის ეკლესია;
იფარის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია; სოფელ აბისის კომპლექსი; ბრეთის წმინდა
გიორგის სახელობის ეკლესია; ნ. ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის II კორპუსი; წითელი ხიდის
რეაბილიტაციის პროექტი; ვარძიის მონასტრის კელიების წყალმომარაგების სისტემის
მოწყობა; თბილისის მეტეხის ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადისა და კარიბჭის რეაბილიტაცია.
განხორციელდა კაცხის ეკლესიის, გელათის სამონასტრო კომპლექსისა და უბისის
მონასტრის ტურისტული და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და მცირე
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.
 შედგენილ იქნა გრემის მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიისა და ბაიათხევის აზომვითი
ნახაზები, ასევე ნოქალაქევის მუზეუმ-ნაკრძალისა და ხერთვისის ციხის ტოპოგრაფიული
რუქა და აზომვითი ნახაზები, აგრეთვე უფლისხიცის ტერიტორიაზე არსებული კოტეჯის
ტერიტორიის საკადასტრო რუქა.
 სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა შემდეგ ძეგლებზე ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ტვიბის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია;
ატენის წმ. ნინოს სახელობის ეკლესია; ალავერდის ტაძარი; ქ. მცხეთის ბაგინეთის
არქეოლოგია; კასპის მუნიციპალიტეტში, ერთაწმინდას ტაძარი; ქ. თბილისში სურბნიშანის
ტაძარი; ნიკო ფიროსმანის სახლ-მუზეუმი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ხაშმის
კაწარეთის სამების ტაძრის გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ნიკორწმინდის
ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები; ვარძიის სამონასტრო
კომპლექსის
საკონსერვაციო
და
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები;
მესტიის
მუნიციპალიტეტში, სვანური კოშკების რეაბილიტაცია; ლენტეხის მუნიციპალიტეტში,
ქვემო სვანეთის კოშკები; გრემის აბანოს კონსერვაცია და დოლოჭოპის არქეოლოგიური
გათხრები; ვანის ქვაბების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ვაჩნაძიანის ყველაწმინდის
ეკლესიის რეაბილიტაციის II ეტაპი; ქ. თბილისში, ფერისცვალების ეკლესიის გამაგრება;
ახალციხის მუნიციპალიტეტში, ჯაყისმანის რეაბილიტაცია (მთავარი ტაძარი); დუშეთის
მუნიციპალიტეტში, შატილის ავარიული კოშკებისა და სოფელ ფუძნარის ტაძარის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მანგლისის ტაძრის ფერწერის კონსერვაცია; ახმეტის
მუნიციპალიტეტში, ალავერდის არქეოლოგიური სამუშაოები. კასპის მუნიციპალიტეტში,
ფავნისისა და იკვის რეაბილიტაცია; ასპინძის მუნიციპალიტეტში, ნიჯგორის
რეაბილიტაცია; დავით გარეჯის დოდოს რქის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; პეტრა ციხის
მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
 რესტავრაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებით გაფორმდა შემდეგი ხელშეკრულებები:
ახმეტის მუნიციპალიტეტი, ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე
არქეოლოგიური ნაწილის დახურვა; დავით გარეჯის დოდოსრქის სამონასტრო კომპლექსში
ღვთისმშობლის მთავარი ტაძრისა და არქეოლოგიური გაწმენდის შედეგად გამოვლენილი
ქვაბური ეკლესიის გამაგრებითი და დაცვითი ღონისძიებები.
 გორის მუნიციპალიტეტში, ატენის სიონის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
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 ატენის სიონის სამშენებლო მასალის მდგომარეობის შეფასებისა და
ლაბორატორიული კვლევის განხორციელება;
 ატენის სიონის ენდოსკოპიური კვლევა, სამშენებლო ქვის კვლევა და
საკონსერვაციო მასალების ტესტირება, რომელსაც განახორციელებენ
საერთაშორისო ცნობილი სპეციალისტები;
 ატენის სიონის ტაძრის საშენი მასალის გამაგრებისათვის აუცილებელი
კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო მდგომარეობის წინასწარული კვლევა და
დაცვის მეთოდოლოგიის შემუშავება, რომელიც განახორციელა შვეიცარიის
პროფესიულმა ინსტიტუტმა „ SUPSI_DACD_IMC ”-ი;
 კედლის მხატვრობის გადაუდებელი გამაგრება და კედლების ინექტირება.
მომზადდა
ბაგრატის
ტაძრის
რეაბილიტაციის
პროექტის
ახალი
ვარიანტის
კონსტრუქციული ნაწილის საპროექტო დოკუმენტაცია.
გაფორმდა ხელშეკრულება ბაგრატის საკათედრო ტაძრის ისტორიისა და პრეზენტირების
ესკიზური პროექტის მომზადებისა და ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის ფიზიკური
სამუშაოების პროცესის საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით.
დასრულდა ბაგრატის ტაძრის III და IV სტადიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სახურავი
შეიმოსა ქიმიურად დამუშავებული სპილენძის თუნუქით და აღიმართა ბრინჯაოს ჯვარი.
ტაძრის ფასადები გაიწმინდა და დამუშავდა სპეციალური დამცავი ფენით. გაითალა და
დამონტაჟდა ქვის კანკელი, საკურთხევლისა და სადიაკვნოს სატრაპეზო, მოეწყო ხის
სარკმელები და კარებები. ტაძრის ჩრდილოეთ ნაწილში, გალავნის კედლის მიღმა მოეწყო
დამხმარე ნაგებობა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ტაძრის ელმომარაგება,
თბომომარაგება, ვიდეო/აუდიო სისტემების მართვა. დამონტაჟდა ტაძრის შიდა და გარე
განათების სისტემები. მოეწყო საინჟინრო კომუნიკაციები. ტაძრის გარშემო ტერიტორია
მოშანდაკდა მწვანე ბალახის ბელტებით და სავალ გზებზე მოიყარა თეთრი მარმარილოს
ნაფხვენი. დასრულდა ტაძრის დასავლეთი მკლავისა და კოშკის მინაშენის
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.
განხორციელდა UNESCO/ICOMOS/ICCROM-ის ერთობლივი რეაქციული მონიტორინგის
მისია საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის შემდეგ ძეგლებზე: მცხეთის ისტორიული
ძეგლები, ბაგრატის საკათედრო ტაძარი და გელათის მონასტერი. აღნიშნული მისიების
ანგარიში განხილულ იქნა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 36-ე სესიაზე
სანქტ-პეტერბურგში, აგრეთვე იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 36-ე
სესიაზე მონაწილეობა მიიღო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნილი სააგენტოს წარმომადგენლობითმა დელეგაციამ, სადაც სხვა საკითხებთან
ერთად იხილებოდა საფრთხეში მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ქართული ძეგლების მცხეთის ისტორიული ძეგლების, ბაგრატის საკათედრო ტაძრის და გელათის მონასტრის
კონსერვაციის მდგომარეობის ანგარიშები. ქ. ქუთაისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა
ძეგლის სამომავლო სტრატეგიის შესახებ; საქართველოს მთავრობასთან, ადგილობრივ
თვითმმართველობისა და საპატრიარქოსთან თანამშრომლობით სააგენტომ ორგანიზება
გაუწია ბაგრატის ტაძრის გახსნის სადღესასწაულო ცერემონიალს, სადაც საქართველოს
კათალიკოს პატრიარქმა ილია II ჩაატარა წირვა-ლოცვა. იუნესკოს მოთხოვნების
შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულმა სააგენტომ მასპინძლობა გაუწია იუნესკოს, იკომოსისა და იკრომის
წარმომადგენლობით დელეგაციას საქართველოში; გაიმართა სამუშაო-საკონსულტაციო
შეხვედრები, რომელიც შეეხო ბაგრატის საკათედრო ტაძარს, გელათის მონასტერსა და
მცხეთის ისტორიულ ძეგლებს. ითარგმნა და იუნესკოს ცენტრში განსახილველად გაიგზავნა
მცხეთის მართვის გეგმა, ბაგრატისა და გელათის საზღვრების მოდიფიკაციისა და
განხორციუელებული
პროექტების
დოკუმენტაცია;
საერთაშორისო
ექსპერტის
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მონაწილეობით განხორციელდა ბაგრატის ტაძრისა და გელათის მონასტრის მსოფლიო
მემკვიდრეობის ძეგლის ბუფერული ზონების კარტოგრაფიული და საზღვრების
მოდიფიკაციის შესაძლებლობების კვლევა და იუნესკოს მოთხოვნების შესაბამისად
მომზადდა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის საზღვრების მოდიფიკაციის დოკუმენტაცია.
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ჩატარდა სვეტიცხოვლის საკონსერვაციო მდგომარეობის
კვლევა.
ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ინტერფერომეტრის რადარის
სისტემის მოწყობისა და ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები.
განხორციელდა ვარძიის სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ღვთისმშობლის სახელობის
ეკლესიის დასავლეთ მონაკვეთში არსებული კედლის მხატვრობის მდგომარეობის
შეფასება, კვლევა და წინასაპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. დასრულდა
საერთაშორისო მრავალწლიანი პროექტის - ვარძიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის
უნიკალური კედლის მხატვრობის საკონსერვაციო მდგომარეობის დიაგნოსიკა და
შემდგომი კონსერვაცის პირველი ეტაპი.
ვარძიის მუზეუმ-ნაკრძალსა და კაცხის სვეტზე განხორციელდა საერთაშორისო
მონიტორინგი და წინასწარი კვლევა. ძეგლების პირველადი კვლევის შედეგად შემუშავდა
კაცხის სვეტისა და ვარძიის კომპლექსის შედარებით კრიტიკული წერტილების ზოგადი
რუკა, რომელიც საბოლოო სახეს მიიღებს ძეგლების გეოლოგიური მდგომარეობის შესახებ
დასკვნით დოკუმენტში.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ, ტურისტული
კომპანიებისათვის გამართა საინფორმაციო ტური, რომელიც მოიცავდა აქამდე უცნობი და
ნაცნობი
კულტურული ძეგლების მონახულებას.
მიზანი იყო, ტურისტული
კომპანიებისათვის ახალი მარშრუტის და ახალი ობიექტების გაცნობა.
ახალგაზრდა თაობაში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის
მიზნით, პროექტის ფარგლებში „დახატე შენი კულტურული მემკვიდრეობა“ სამხატვრო
აკადემიის სტუდენტებმა დახატეს უჯარმა და გრემი, ხოლო ნახატების გამოფენა მოეწყო
თბილისში. უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალში მისი
პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდა შემეცნებით-სპორტული შეჯიბრება, ასევე მოეწყო
ინფოტური კახეთის რეგიონში.
ჰააგის 1954 წლის კონვენციის მე-16 მუხლით კულტურული ფასეულობების მქონე
ნაგებობებზე, თვალსაჩინო ადგილას განთავსებული იქნა კონვენციით დამტკიცებული
ემბლემა, რომელიც საომარი მოქმედებების დროს ხელშეუხებლობის გარანტს წარმოადგენს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიების
მახლობლად, მდებარე ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის ღირშესანიშნავ ძეგლებზე
განთავსდა ჰააგის კონვენციით გათვალისწინებული ემბლემა დროშის სახით.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 2012 წლის პროგრამის ფარგლებში დასრულდა
ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ნიკალას ორი ნამუშევრის „მწოლიარე ქართველი ქალი“ და „თამარ მეფე“ - რესტავრაცია. რესტავრაციის ფარგლებში
ასევე მომზადდა სარესტავრაციო პასპორტი და მოხდა ფოტო დასაბუთება.
ხორციელდებოდა ევროკავშირის დახმარების პროგრამის, კეძოდ „TWINING“-ის პროექტი,
რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობას, მის უნარ-ჩვევებისა
და სწავლების განვითრებას ყველა ორგანიზაციულ საფეხურზე, რომელიც ითვალისწინებს
შერჩეული პარტნიორის (იტალია-დანიის კონსორციეუმი) მუდმივი წარმომადგენლის
საქართველოში, კერძოდ სააგენტოში ფუნქციონირებას, ასევე მოკლევადიანი ექსპერტების
მუდმივ მივლინებას.
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 კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ტერიტორიაზე განთავსებულ ბავშვთა
სპეციალურ სივრცეში დამონტაჟდა ტექნიკა, შეძენილ იქნა თემატური გაკვეთილებისათვის
საჭირო მასალები, მომზადდა და დაიბეჭდა სქემები, პლაკატები, საილუსტრაციო მასალები,
სარეკლამო ტრიპლეტები.
 დასაბეჭდად მომზადდა ბუკლეტები: „მესხური დარბაზი“ და „სარო“; მომზადდა და
დაიბეჭდა სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის გზამკვლევი - „ხევი“; მომზადდა და
დაიბეჭდა გზამკვლევი „გრემის მუზეუმი“; მომზადდა და გამოიცა ჟურნალი - „ძველი
ხელოვნება დღეს“; მომზადდა და გამოიცა „ნიკო ფიროსმანაშვილის სახლ-მუზეუმი“-ს
ალბომი და ფიროსმანაშვილის 14 ნამუშევარზე საფოსტო ბარათები. მომზადდა და გამოიცა
ალბომი - „ძეგლთა რეაბილიტაცია საქართველოში 2010-2013“; მომზადდა სამეცნიეროშემეცნებითი ელექტრონული ჟურნალის - „ონლაინ არქეოლოგია“ - მეორე ნომერი.
 ნოქალაქევის კომპლექსში განხორციელდა ქართულ-ნორვეგიული სამუშაო მისია
ნოქალაქევის კომპლექსისათვის მენეჯმენტ გეგმის შემუშავების მიზნით. ვორქშოფის
შედეგად დასრულდა ნოქალაქევის კომპლექსის მენეჯმენტ გეგმის ძირითადი დოკუმენტის
მომზადება, ასევე დაისახა შემდგომი განვითარების გზები და შესაბამისი სამუშაო გეგმა.
 მიმდინარეობდა საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ დაცული IX – XVI სს.
დათარიღებული ხელნაწერებისა და ისტორიული დოკუმენტების აღრიცხვა, კოლექციებში
არსებული მონაცემების გადასინჯვა-გადამოწმება და სრული ნუსხის შედგენა.
 ჩატარდა
შიდა
ქართლის
რეგიონის
აზერბაიჯანული
კულტურის
ძეგლების
პასპორტიზაცია. ექსპედიციის შედეგად შესწავლილი და ფიქსირებულ იქნა ქვემო ქართლის
19 სოფელში არსებული აზერბაიჯანული კულტურის ძეგლები. ჩატარდა ნინოწმინდისა და
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში არსებული სომხური კულტურის ძეგლების
პასპორტიზაცია და მომზადდა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების შესახებ
სააღრიცხვო
ბარათები.
სომხური
წარმოშობის
ობიექტების
პასპორტიზაციის
პარალელურად განხორციელდა, სამუშაო არეალში არსებული ქართული ძეგლების
მონიტორინგი.
 განხორციელდა რაბათის ციხის დასრულებული სამუშაოების შეფასებითი მისია; ატენის
სიონში მიმდინარე კომპლექსური სამუშაოების მონიტორინგის მიზნით, სადაც ქართველ
სპეციალისტებთან ერთად მუშაობდნენ უცხოელი წამყვანი ექსპერტები, ასევე ადგილზე
სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმარების მიზნით, მულტიდისციპლინარულ ჯგუფთან
სამუშაო შეხვედრის გასამართად განხორციელდა სამუშაო მისია. მნიშვნელოვანია, რომ
ატენის სიონის სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაგეგმარება და პროცესი მიმდინარეობდა
მულტიდისციპლინარული მიდგომების შეჯერებით პარალელურ რეჟიმში, რაც
საპროგრამო გახდა საქართველოს სხვა სიძველეებთან მიმართებაში. განხორციელდა
მონიტორინგი ტანას ხეობაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების
სააღრიცხვო ბარათების შედგენის მიზნით. გამოვლინდა საერო და საკულტო
დანიშნულების 32 ობიექტი. ტანას ხეობის ძეგლების სააღრიცხვო ბარათების შედგენა
საშუალებას მოგვცემს დავაფიქსიროთ ძეგლების
არსებული მდგომარეობა და
სამომავლოდ, საჭიროების შემთხვევაში, დავგეგმოთ სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოები.
 ქ. ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე აღმოჩნდა ორსართულიანი ძველი აბანოს ნაშთები.
გათხრების შედეგად ნაპოვნია სხვადასხვა სამეურნეო და სამშენებლო დანიშნულების
ნაწარმი, მინის ჭურჭლისა და სარკმლის ფრაგმენტები, ასევე რკინისაგან დამზადებული
ნაწარმი. ობიექტი სავარაუდოდ გურიელების რეზიდენციის კუთვნილ
ნაწილს
წარმოადგენდეს.
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8.4. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 39 01)
პროგრამის განმახორციელებელი
 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 დაფინანსდა ადმინისტრაციული ხარჯები სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველსაყოფად.
8.5. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02)
პროგრამის განმახორციელებელი
 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 სსიპ „საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი“
 სსიპ „ქართული სპორტის მუზეუმი“.
 საქართველოს ფეხბურთის ეროვნულმა ნაკრებმა თბილისში გამართულ საერთაშორისო
ამხანაგურ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა და მოიპოვა გამარჯვება ალბანეთისა და
თურქეთის ნაკრებ გუნდებთან;
 საქართველოს U-17 ნაკრებმა გუნდმა (ფეხბურთი) მიიღო მონაწილეობა ელიტ-რაუნდის
ჯგუფურ ტურნირზე და მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის
უფლება, საქართველოს 16 წლამდე ნაკრებმა მონაწილეობა მიიღო ბაქოში საერთაშორისო
ტურნირზე „კასპიის თასი“ და დაიკავა პირველი ადგილი, ასევე წარმატებით იასპარეზა
მინსკის საერთაშორისო ტურნირზე;
 გადამზადდა უეფას სტანდარტის C კატეგორიის მქონე 35 მწვრთნელი;
 მიმდინარე ღონისძიებების ფარგლებში დაფინანსთა ფეხბურთში
საქართველოს
ეროვნული, ყველა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებების მწვრთნელთა, ადმინისტრატორთა,
ექიმების, მასაჟისტების,
მენეჯერების მომსახურების ანაზღაურება და მათთან
გაფორმებული კონტრაქტის პირობების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი ხარჯები,
ასევე ეროვნული ჩემპიონატის და დავით ყიფიანის თასის გათამაშების მომსახურე
მსაჯებისა და მათი ასისტენტების მომსახურების ანაზღაურება;
 ქ. გორის ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილ იქნა
ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მოედანი, ხოლო
ქ. ქობულეთის,
ლანჩხუთის,
თელავის, სამტრედიისა და დუშეთის ცენტრალურ სტადიონებზე განხორციელდა
ბუნებრივ და ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მოედნების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარება;
 მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა გუნდმა იასპარეზა ევროპის ერთა თასზე;
 საქართველოს შვიდკაცა ნაკრებმა რაგბში მონაწილეობა მიიღო პორტუგალიაში გამართულ
2013 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში და მოიპოვეს 2013 წლის მსოფლიო
ჩემპიონატის საგზური;
 თვრამეტწლამდელთა ნაკრებმა გუნდმა (რაგბი) მიიღო მონაწილეობა საფრანგეთის ქ.
კლერმონში ადგილობრივ ახალგაზრდულ გუნდთან სპარინგ შეხვედრაში და მოიპოვა
გამარჯვება, ხოლო „ა“ ნაკრების მორაგბეებმა წარმატებით იასპარეზეს ბრიტანეთის
საერთაშორისო ტურნეში;
 დაფინანსთა რაგბში საქართველოს ჩვიდმეტ და ცხრამეტწლამდელთა ნაკრები გუნდების
ევროპის ჩემპიონატისათვის მზადების ხარჯები;
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 კალათბურთში ჩატარდა საქართველოს თასის გათამაშება; საქართველოს ჩემპიონატი ვაჟთა
გუნდებს შორის (სუპერლიგა); საქართველოს ჩემპიონატი 20-წლამდე, 18-წლამდე, 16წლამდე, 14-წლამდე, 13-წლამდე ვაჟებს შორის;
 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდების მომზადება ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი
ეტაპებისთვის;
 საქართველოს საკალათბურთო ეროვნულმა ნაკრებმა მონაწილეობა მიიღო 2013 წლის
ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში და მოიპოვა ფინალურ ეტაპზე ასპარეზობის
უფლება;
 სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 191
ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრება და 175 სასწავლო - საწვრთნო შეკრება სპორტის 45
სახეობაში;
 მონაწილეობა მიღებულ იქნა 245 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში.
 საქართველოს სპორტულმა დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს ახალგაზრდული
ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში „ინსბრუკი-2012“;
 ლონდონის ზაფხულის XXX ოლიმპიადაზე მონაწილეობა მიიღო 35 სპორტსმენმა;
 ჩატარდა სპორტული სატელევიზიო პროგრამა „გუნდი“ (საჯარო სკოლებს შორის
გამართული სპორტული - გასართობის თამაშების სერია);
 ჩატარდა ,,დისნეის თასი“ 12 წლამდე გოგონებისა და ვაჟებისთვის ფეხბურთში, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 5000-მდე ბავშვმა. გამარჯვებული გოგონებისა და ვაჟების ნაკრები
გუნდები გაემგზავრენ ქ. ორლანდოში ,,დისნეის“ საერთაშორისო ტურნირზე, სადაც
საქართველოს ვაჟთა გუნდმა მოიპოვა ვერცხლის დისნეი;
 განხორციელდა სპორტული ფედერაციებისათვის გადასაცემი ინვენტარის შეძენა;
 სასკოლო ასაკის ბავშვებს შორის სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდა
საზოგადოებრივი და საინფორმაციო სახის ღონისძიებები;
 ქ. თბილისის 50 საჯარო სკოლაში განხორციელდა სპორტული დარბაზების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საკალათბურთო ინვენტარით აღჭურვა, მოეწყო
20
ჩოგბურთის კორტი;
 სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნულ ცენტრში ირიცხება 70
პერსპექტიული სპორტსმენი, რომლებიც ადგილზე
უზრუნველყოფილნი არიან
საცხოვრებელი პირობებით, კვებით და სპორტული დარბაზებით. ასევე მიმდინარეობდა
ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბ „ოლიმპის“, საავტომობილო კლუბ
„F მოტორსის“ და
წყალბურთელთა კლუბ ,,ლიგამუსის“ ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების
გატარება, განხორციელდა თბილისში, ლილოს დასახლებაში არსებული ძიუდოს დარბაზის
რეკონსტრუქცია;
 გრძელდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება ქართული სპორტის ისტორიის მიმართ
საზოგადოების ინტერესის გაზრდისა და პროპაგანდის მიზნით;
 ჩატარდა შესაბამისი ღონისძიებები ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში „თბილისი
2015“ მონაწილე მოზარდების შერჩევის მიზნით.
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8.6. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 39 03)
პროგრამის განმახორციელებელი
 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია დანიშნული აქვს 31 სახელოვან სპორტსმენს
თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით;
 მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 200-ზე მეტმა
ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება;
 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა,
ადმინისტრაციული, საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიას
ღებულობს 490-მდე სპორტსმენი, მწვრთნელი და საექიმო პერსონალი.
8.7. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 39 04)
პროგრამის განმახორციელებელი
 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდრობის საქმეთა სამინისტრო
 სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
 სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
 სსიპ საქართველოს ახალგაზრდობის სახლი
 ჩატარდა თვითმმართველობების საერთაშორისო ფორუმი საქართველოში, მხიარულთა და
საზრიანთა კლუბების ეროვნული ჩემპიონატი, SPEAK-UP საკვანძო უნარჩვევები რეგიონის
ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტური
დღეები,
„ინტელექტის დღე“, ფილმების
საერთაშორისო ფესტივალი „ამირანი 2012“, მოეწყო ახალგაზრდობის კეთილდღეობისადმი
მიძღვნილი სიმპოზიუმი, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროგრამების პრეზენტაციები,
განხორციელდა „ევროპის დემოკრატი სტუდენტური კავშირის“ წარმომადგენლების
ვიზიტი საქართველოში;
 სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ხელშეწყობით,
საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ბავშვთა და ახალგაზრდული
კავშირების მიერ წარმოდგენილი და შესაბამისად გამარჯვებული
78 პროექტი, რომელთა
მიზანია არაფორმალური განათლების წახალისება, რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა,
სამოქალაქო ღირებულებების დანერგვა, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფების
(იძულებით გადაადგილებული პირები, ლტოლვილები, მზრუნველობამოკლებული
ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები) ხელშეწყობა, ახალგაზრდობაში
გარემოს დაცვისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, სამეცნიერო, გასართობსანახაობრივი და შემოქმედებითი ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფა;
 სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის მიერ განხორციელდა პროექტები: „მწვანე
ყუთი“, „მე ვეხმარები“, ახალგაზრდული ელექტრონული სერვისები“, შენი ონლაინ
კამპანია“, „განრიდება და მედიაცია“ „საჯარო სამსახურში პრაქტიკის გავლა“, „ჩემი
თვალით დანახული პატრიოტული ბანაკი“ და სხვა. მსოფლიო ბანკისგან მიღებული
გრანტის ფარგლებში განხორციელდა „ფიზიკურად შეზღუდული პირების ინტეგრაცია
საზოგადოებაში“, „კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები“ ამბროლაური, „გობელენის და
თექის შემსწავლელი კურსები“ ლენტეხი,
ტრენინგები ნარკომანიასა და შიდსზე,
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„ვსწავლობთ ქართულ ენას“ მარნეული, „ელექტრონული ბიბლიოთეკა“ (ზუგდიდი) და სხვა
პროგრამები;
უნარშეზღუდული და ინვალიდი ბენეფიციარებისათვის გარემონტდა სპორტული კლუბი,
რომელიც აღიჭურვა სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშო იარაღებით და ტრენაჯორებით;
2011 წლის პატრიოტული ბანაკის შეფასების მიზნით ჩატარდა
ტრეინინგ-სემინარი
ლიდერების მონაწილეობით და შესაბამისი გამოცდილების საფუძველზე მოხდა 2012 წლის
ბანაკის პროგრამის შედგენა-მოდერნიზაცია. შეიქმნა სააპლიკაციო ფორმები და ბაზები,
მოხდა მონაწილეთა კვოტირება. ასევე, გამოცხადდა ტენდერი და განხორციელდა
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები. ბანაკში მიღებულია 17 ნაკადი, რაც გულისხმობს 4500
ბენეფიციარის ჩართულობას პროგრამაში.
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივი, ფიზიკური, ზნეობრივი, ესთეტიკური და
სოციალურ-ემოციური განვითარების, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ
ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა როგორც სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული, ასევე გასვლითი და ერთობლივი პროგრამები, საერთაშორისო
პროექტები და საქველმოქმედო ღონისძიებები.
კუს ტბის ტერიოტრიაზე სამ ეტაპად ჩატარდა ალტერნატიული როკისა და ჯაზური
მუსიკის ფესტივალი; ანაკლიაში ჩატარდა ტრეინინგები მოწვეული უცხოელი ტრენერების
მონაწილეობით უმაღლესი სასწავლებლებიდან და რეგიონული მუნიციპალიტეტებიდან
აკრედიტებული 9000-მდე მსმენელისთვის, ანაკლიის ბანაკის ტერიტორიაზე და
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში „ახალგაზრდული ფესტივალი 2012“ და „მშვიდობის
ფესტივალი“-ს ფარგლებში გაიმართა ფესტივალები და გასართობი ღონისძიებები.

9. საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია

9.1.1. საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (ქვეპროგრამული კოდი 28 01 01)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 გაიმართა რიგი ვიზიტები ნატო-ს შტაბ-ბინაში, სადაც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს
ხელისუფლების მაღალი დონის ოფიციალურმა პირებმა, აგრეთვე, საქართველომ
მონაწილეობა მიიღო ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭოსა და „პარტნიორობა
მშვიდობისათვის“ პროგრამის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებებში;
 რუსეთის მიერ „ღია ცის“ შესახებ ხელშეკრულების უხეში დარღვევისთვის ქართულმა
მხარემ „ღია ცის“ ხელშეკრულების ფარგლებში შეწყვიტა რუსეთის ფედერაციის
სადამკვირვებლო ფრენების მიღება;
 მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით ევროკომისიის პროექტის „ქიმიური,
ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული განვითარების ცენტრი“-ის (CBRN Centers
of Excellence) ფარგლებში თბილისში ახლო მომავალში დაფუძნდება რეგიონალური
სამდივნო, რომელიც მოიცავს სამხრეთ კავკასიისა და ბალკანეთის ქვეყნებს, ასევე
უკრაინასა და მოლდოვას;
 განხორციელდა
საქართველო-ევროკავშირის
თანამშრომლობის
ინსტიტუტების
შეხვედრები, ასევე, ინტენსიური კონსულტაციები ევროკავშირის მხარესთან „აღმოსავლეთ
პარტნიორობის“ საგზაო რუკის შემუშავების პროცესში;
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 ძალაში
შევიდა
საქართველო-ევროკავშირის
შეთანხმება
სოფლის
მეურნეობის
პროდუქციისა
და
სხვა
საკვები
პროდუქტების
გეოგრაფიული
აღნიშვნების
ურთიერთდაცვის შესახებ და გაიმართა ორმხრივი კონსულტაციები ევროინტეგრაციის
თემებზე უკრაინასთან, პოლონეთთან, იტალიასთან, პორტუგალიასთან და ლიტვასთან;
 საერთაშორისო თანამეგობრობამ, მათ შორის, ევროპის საბჭომ, ევროკავშირმა, ნატომ, ასევე
ცალკეულმა სახელმწიფოებმა არალეგიტიმურად გამოაცხადეს საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე 2012 წელს ჩატარებული არჩევნები და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს
საკუთარი პატივისცემა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ასევე,
საანგარიშო პერიოდში ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოში
კონფლიქტთან დაკავშირებით მე-5 და მე-6 კონსოლიდირებული ანგარიში წარმოადგინა;
 საქართველოს საკითხი შეტანილი იყო ევროპის საბჭოს მინისტერიალზე და საპარლამენტო
ასამბლეის
სესიებზე
განიხილებოდა
საქართველო-რუსეთის
ომის
შედეგები,
განხორციელდა საბჭოს მიერ ნდობის აღდგენის პროექტები აფხაზეთსა, საქართველო და
ცხინვალის რეგიონთან/სამხრეთ ოსეთი, საქართველო მიმართებით;
 საქართველო პირველად მასპინძლობდა ქ. სტრასბურგის ტრადიციულ საშობაო ბაზრობას;
 ქართული მხარის ძალისხმევის შედეგად სამოქალაქო თავდაცვის საერთაშორისო
ორგანიზაციაში (ICDO) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის დამკვირვებლის
სტატუსის მინიჭების საკითხი ამოღებულ იქნა სხდომის დღის წესრიგიდან, ასევე, ეუთო-ს
უსაფრთხოების გადახედვის ყოველწლიური კონფერენციაში საქართველოს დელეგაციის
მონაწილეობამ უზრუნველყო კონფერენციის დღის წესრიგში ისეთი აქტუალური
საკითხების შეტანა და განხილვა, როგორებიცაა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი და
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება;
 საქართველოში ამოქმედდა ეუთო-ს არჩევნების სადამკვირვებლო მისია და საქართველოს
საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდა ეუთო-ს 28 გრძელვადიანი და 350 მოკლევადიანი
დამკვირვებელი. ასევე, საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს აკვირდებოდნენ
სხვადასხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების, ინსტიტუტების და
ქვეყნების წარმომადგენლები;
 დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობები ერითრეის სახელმწიფოსთან, მალის,
ნიგერიისა და სამხრეთ სუდანის რესპუბლიკებთან, კირიბატისთან, ბურკინა ფასოსა და
გაიანასთან.
 ორმხრივ ფორმატში ხელი მოეწერა 44 ხელშეკრულებას და ძალაში შევიდა 54, საქართველო
შეუერთდა კონვენციას „მოქალაქეობის არმქონე პირთა სტატუსის შესახებ“;
 გაიხსნა საქართველოს საელჩობი მოლდოვას რესპუბლიკაში, ნორვეგიის სამეფოში,
ინდონეზიის რესპუბლიკაში, ეთიოპიის ფედერაციულ დემოკრატიულ რესპუბლიკაში,
კატარის სახელმწიფოში, შვეიცარიის კონფედერაციაში (ქ. ბერნში), სრული დატვირთვით
ამოქმედდა საქართველოს საელჩო არგენტინის რესპუბლიკაში, ასევე, საქართველოს
საელჩოების მეშვეობით განხორციელდა სხვადასხვა სახელმწიფოების დიპლომატიური
გადაფარვა, კერძოდ, ტუნისის,
ლიბიის, ნიგერიის, ალჟირის, ბაჰამის, გრენადის,
დომინიკის რესპუბლიკის, გაიანას, ჩილეს, პარაგვაისა და კოლუმბიის;
 გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები მსოფლიოს 20 სახელმწიფოსთან
(კორეის რესპუბლიკა, ჩინეთი, იაპონია, გრენადა, დომინიკის თანამეგობრობა, კოლუმბია,
გაიანას რესპუბლიკა, ბოლივია, პარაგვაი, ირლანდია, გერმანია, ლატვია, სომხეთი,
პოლონეთი, იტალია, პორტუგალია, ლიტვა, შვეიცარიის კონფედერაცია, ბელარუსი,
უზბეკეთი);
 აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში გაიმართა 4 სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრა: (თავდაცვისა და უსაფრთხოების, დემოკრატიის და მმართველობის, ეკონომიკის,
ენერგეტიკისა და ვაჭრობის, ხალხთაშორისი), ასევე, აშშ-ს კონგრესის წარმომადგენელთა
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პალატამ ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი საქართველოს შესახებ რეზოლუციას, რომელშიც
ნახსენებია საქართველოს ტერიტორიების რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპაცია და
რომელიც მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის
შესახებ ხელშეკრულების ყველა პირობა;
კანადის პარლამენტის თემთა პალატაში ჩამოყალიბდა საქართველოსთან მეგობრობის
საპარლამენტო ჯგუფი, ამასთან, წარმატებულად განხორციელებული რეფორმების
გაზიარების მიზნით საქართველო თანამშრომლობდა ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებთან
„ცენტრალური ამერიკის ინტეგრაციის სისტემის“ (SICA) ფარგლებში განხორციელებულ
შეხვედრებში.
აზიის განვითარების ბანკის (ADB) წარმომადგენლობის ოფისში განახლდა მოლაპარაკებები
საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის რიგი დოკუმენტების საბოლოო
ტექსტის მიღების მიზნით.
ქ. ბათუმში გაიმართა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO)
კოდექს ალიმენტარიუსის ევროპის საკოორდინაციო კომიტეტის 28-ე სესია. კომიტეტის
წევრების მიერ განხილულ იქნა კოდექსის ახალი სტრატეგიული გეგმა. გამოითქვა რიგი
ინიციატივები, როგორებიცაა ახალი კომიტეტის შექმნა, ასევე სხვადასხვა პროდუქტზე
სტანდარტების შემუშავება.
განხორციელდა ჩინეთის, კორეის, ქუვეითის, უკრაინის, პორტუგალიის, ავსტრიის,
შვედეთის, ინდოეთის, პოლონეთის, ეგვიპტის, გერმანიის და სხვა ქვეყნების
წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოში, რომლის დელეგაციების შემადგენლობაში
შედიოდნენ როგორც სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც მუშაობენ სავაჭრო-ეკონომიკურ
საკითხებზე,
ასევე
ბიზნესმენები.
შეხვედრების
შედეგად
გაფორმდა
რიგი
ხელშეკრულებები და მემორანდუმები, რომლებიც მიზნად ისახავენ სავაჭრო-ეკონომიკური
თანამშრომლობის გაღრმავებასთან, ასევე შედგა შეთანხმებები, რომლებიც სამომავლოდ
ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას საქართველოში;
ჩეხეთში, ესტონეთში, პოლონეთში, გერმანიაში, იტალიაში, ლატვიაში, ნიდერლანდებში,
პორტუგალიაში, სლოვაკეთში, გაერთიანებულ სამეფოში, აშშ–სა და ესპანეთის სამეფოში
ჩატარდა ავღანეთში „ISAF”–ის ოპერაციაში ქართველი ჯარისკაცების მონაწილეობის
ამსახველი ფოტოგამოფენები;

9.1.2. საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02)

ფინანსური

ვალდებულებების

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 საქართველოს

მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური
საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სამშვიდობო მისიაში.

საწევრო

შენატანი

9.1.3. საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
(პროგრამული კოდი 28 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო
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 განხორცილდა საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების
თარგმნა;
 დამყარდა კავშირები საქართველოში აკრედიტებული უცხოურ ორგანიზაციებთან.

9.2. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

სტრუქტურებში

ინტეგრაციის

საკითხებში

საკითხებში

 ქ. ჩიკაგოში გამართულ NATO-ს სამიტზე საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო
როგორც პარტნიორობის, ასევე ასპირანტების ფორმატში გამართულ ყველა შეხვედრაში,
ამასთან სამიტზე მიღებულ დეკლარაციაში კვლავ დადასტურდა ბუქარესტის სამიტზე
მიღებული გადაწყვეტილება, რომ „საქართველო გახდება ნატო-ს წევრი“;
 საქართველოში გაიმართა NATO-ს კვირეული, რემელსაც ესწრებოდა NATO-ს გენერალური
მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში;
 აპარატის მიერ შესაბამის დარგობრივ სამუშაო ჯგუფებში მუშაობის შედეგად შემუშავებულ
იქნა წლიური ეროვნული პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტი;
 მომზადდა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის (ENP AP) 2011 წლის
შესრულების ანგარიში და შემუშავდა 2012 წლის ღონისძიებების განხორციელების ნუსხა;
 დაასრულდა 2012 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის პროექტის შემუშავება;
 გაიმართა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატის
რიგი ღონისძიებები, რომელიც მიეძღვნა კორუფციასთან ბრძოლას, სამართლის სფეროს,
საბაჟო სამსახურს, საზღვრის ინტეგრირებულ მართვას, საჯარო ადმინისტრირებას,
მიგრაციასა და კულტურას, ამასთან მიმდინარეობდა აქტიური თანამშრომლობა
„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნულ პლატფორმასთან;
 ჩატარდა მეცხრე საერთაშორისო კონფერენცია ,,საქართველოს ევროპული გზა ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები”, რომელიც მიეძღვნა ევროკავშირის
აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოში ევროინტეგრაციის პროცესის პერსპექტივებს, მათ
შორის, მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებსა და კანონის უზენაესობის საკითხებს,
უსაფრთხოების გამოწვევებს, ევროკავშირთან ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და ხალხთა
შორის კავშირებს;
 მუშაობა მიმდინარეობდა რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ განხორციელებული
აგრესიის, რუსეთ-საქართველოს ომის, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების
ოკუპაციის და განხორციელებული ეთნოწმენდის, რუსეთის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის
შესახებ შეთანხმების შეუსრულებლობის, ასევე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური და
ეკონომიკური რეფორმების თაობაზე ინფორმირების მიზნით.
 ევროკავშირის ინსტიტუციონალური განვითარების პროგრამების ფარგლებში დაიწყო სამი
TWINNING-ის, ორი ტექნიკური დახმარების, ორი საგრანტო პროექტის განხორციელება,
ჩატარდა ათამდე TAIEX-ის ღონისძიება, დასრულდა ერთი TWINNING-ის და ერთი
ტექნიკური დახმარების პროექტი.
 ევროკავშირის დახმარების პროგრამების აღრიცხვისა და მათი მიმდინარეობის
მონიტორინგის მიზნით დაიწყო ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შემუშავების პროცესი.
 მიმდინარეობდა ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის
პროგრამის (BSCBC) კოორდინაცია, ამასთან ქ. ბუქარესტში გაიმართა BSCBC პროგრამის
190

სამეთვალყურეო საბჭოს ორი შეხვედრა, სადაც განიხილეს და დაამტკიცეს პროგრამის
რიგით მეორე კონკურსის (Call for Proposals) ფარგლებში გამარჯვებულ პროექტთა სია.

9.3. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული
კოდი 21 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 ქ. სტამბულსა და ქ. ანკარაში გაიმართა რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქეზი (ადიღელი)
ხალხის მიმართ განხორციელებული გენოციდის შესახებ საქართველოს ეროვნულ არქივში
დაცული დოკუმენტებისა და ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის
უკვდავმყოფი მემორიალის შექმნის მიზნით ჩატარებულ კონკურსში მონაწილე პროექტების
ფოტოგამოფენა. ასევე ანაკლიაში ჩატარდა ჩერქეზული დღეები, რომლის ფარგლებში
მოეწყო გამოფენა, სადაც წარმოდგენილ იქნა ჩერქეზთა გენოციდის დამადასტურებელი
საარქივო დოკუმენტები, აგრეთვე გაიმართა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „ჩერქეზთა გენოციდის აღიარების
მოსალოდნელი შედეგები“.
 გაიმართა შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან ქართული ბიზნესის
საზღვარგარეთ მყოფ თანამემამულეებისთვის გაცნობის მიზნით.
 ჩატარდა სამხრეთ აფრიკელ ფერმერთა პირველი კონგრესი საქართველოში, სადაც
მონაწილეობდა 70-მდე ფერმერი, რომლებიც გაეცნენ საქართველოში მიმდინარე
რეფორმებს;
 ჩატარდა
ქართული დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია,
რომელიც დიასპორისა და მიგრაციის საკითხებს ეძღვნებოდა;
 საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის დიასპორისეული შეფასების გასაანალიზებლად
და საქართველოს ეკონომიკაში დიასპორის ჩართულობის გასაძლიერებლად ყველაზე
ეფექტიანი მექანიზმების დადგენის მიზნით, დიასპორის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა და "სამხრეთ კავკასიაში GIZ-ის კერძო სექტორის
განვითარების პროგრამა, საქართველო”-ს (PSDP SC GE) შორის ხელი მოეწერა
ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს „სამხრეთ
კავკასიაში
GIZ-ის კერძო სექტორის განვითარების პროგრამა, საქართველო”-ს მიერ
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის
ზემოაღნიშნული კვლევის განხორციელებაში მხარდაჭერის აღმოჩენას.
 განხორცილდა
შეხვედრები
საზღვარგარეთ
არსებულ
ქართულ
დიასპორულ
ორგანიზაციებთან, საკვირაო სკოლებთან და ფოლკლორულ ანსამბლებთან, რომელთაც
გადაეცათ ბუკები, სახელმძღვანელოები და ცეკვის ფორმები.

10. სოფლის მეურნეობა

10.1. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 37 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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განხორციელდა
სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქციის
წარმოების
ზრდისათვის
აუცილებელი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების
შეძენა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სერვის ცენტრების (მექანიზაციის სერვისცენტრები) დაარსება, ექსტენციის სადგურები/კვლევითი ცენტრების დაფუძნება,
რეგიონებში
არსებული
სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის და
ტექნოლოგიური
მოწყობილობების განახლება, არსებული სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია და
სათანადო ტექნიკის შეძენა, ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და
სამზარეულოს
პოპულარიზაცია,
ხილისა
და
ბოსტნეულის
თანამედროვე
ტექნოლოგიების გამოყენებით წარმოების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა,
კერძოდ:
 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში 147,3 მლნ ლარი მიიმართა
სხვადასხვა ღონისძიებებზე, მათ შორის: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
შესაძენად - 72,8 მლნ ლარი, სალიზინგო ხელშეკრულების ფარგლებში
აღებული ვალდებულებების დასაფარად 1,95 მლნ ლარი; ხილისა და
ბოსტნეულის წარმოების განვითარებისათვის, სასათბურე მეურნეობების
რეაბილიტაციისათვის, ექსტენციის სადგურების/კვლევითი ცენტრების
დაფუძნების, მექანიზაციის სერვის ცენტრების დაარსების, მეცხოველეობისა
და მეფრინველეობის ფერმების შექმნის და მარცვლეულის წარმოების
ინტენსიფიკაციის ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 47,0 მლნ ლარამდე,
სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოსახლეობისათვის სასოფლოსამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის ფარგლებში განხორციელებული და
მიმდინარე პროექტების გაცნობა-დათვალიერების, ექსტენციის სადგურებში
ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ კვალიფიციური ინფორმაციის
მიწოდების მიზნით 2,2 მლნ ლარი; სოფლის საგაზაფხულო სამუშაოების
ვაუჩერების დაბეჭვდის, გაცემის, მოსახლეობის ინფორმირებისა და სხვა
საჭირო ღონისძიებების განხორციელებისათვის - 23,0 მლნ ლარი, ქართული
აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენადეგუსტაციის ღონისძიებების გამართვის მიზნით - 460,0 ათასი ლარი;
 სამელიორაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტირებისათვის
მიიმართა 300,0 ათასი ლარი, ხოლო სამელიორაციო სისტემების
რეაბილიტაციის,
საექსპლუატაციო
ღონისძიებების
განხორციელების,
საპროექტო და შესრულებული სამუშაოების საექპერტიზო მომსახურების
შესყიდვის მიზნით 13,4 მლნ ლარი;
ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით მოეწყო საერთაშორისო გამოფენები
ქ. მეხიკოში, ქ. ბერლინსა და ქ. ლონდონში, მოეწყო ტრადიციული ტკბილეულისა და
სუნელ-სანელებლების გამოფენა-დეგუსტაცია, ჩატარდა ქართული ყველის ფესტივალი,
უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების გამოფენა, ქართული ყველის
სახეობების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია გაიმართა სასტუმრო
„ჰოლიდეი ინნ“-ში.

10.1.2. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება (პროგრამული კოდი 37 01 02)
 შპს „მექანიზატორსა“ და საქართველოს ბანკს შორის გაფორმდა გრძელვადიანი სასესხო
ხელშეკრულება და დაიგეგმა 43 მილიონი ევროს ტექნიკის შეძენა ევროპელი ტექნიკის
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მწარმოებელი ქვეყნებიდან. პროექტის ფარგლებში შეძენილ იქნა: 335 ტრაქტორი, 50
კომბაინი, 1 375 აგრეგატი, 14 სპეციალური ტექნიკა და 137 ჰედერი;
 იაპონური გრანტის 2KR ის ფარგლებში გაფორმდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
ლიზინგის ხელშეკრულება სააქციო საზოგადოება „პრომაგროლიზინგთან“, შეძენილ იქნა
270 ტრაქტორი, 12 ექსკავატორ-დამტვირთველი, 250 გუთანი და 20 ფრეზი;
 2012 წლის დეკემბერში, 50 მლნ ლარი მიიმართა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
შესაძენად, ხოლო 2 მლნ ლარამდე სალიზინგო ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული
ვალდებულებების დაფარვის მიზნით. ვინაიდან თანხის გადარიცხვა განხორციელდა 2012
წლის ბოლოს, ტექნიკის შეძენა განხორციელდება 2013 წელს.
10.1.3. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03)
 თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ხილისა და ბოსტნეულის წარმოების
განვითარებისათვის, სასათბურე მეურნეობის რეაბილიტაციისათვის, ექსტენციის
სადგურების/კვლევითი ცენტრების დაფუძნების, მექანიზაციის სერვის ცენტრების
დაარსების, მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ფერმების შექმნის და მარცვლეულის
წარმოების ინტენსიფიკაციის ღონისძიებების დაფინანსებისათვის მიიმართა 47,0 მლნ
ლარამდე.
 განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის“ შვილობილი კომპანიის
„საკვების წარმოების კომპანიასა“ და შპს „აგრექსს“ (ხილისა და ბოსტნეულის
სწრაფი გაყინვის მეთოდით გადამამუშავებელი ქარხანა) შორის ჩამოყალიბდა
პატრნიორული ურთიერთობები, შეფასებულ იქნა სსიპ - ლევან სამხარაულის
სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ
აღნიშნული ფირმის აქტივების ღირებულება და განისაზღვრა წილები: 58,75%
- ააიპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი“, 41,25% - შპს „აგრექსი“;
 დევნილთათვის შეძენილი იქნა 24.1 ათასი ლარის ღირებულების აზოტი
სამეურნეო ნაკვეთებისათვის;
 აშენდა 12 მექანიზაციის სერვის ცენტრი. 6 მათგანში (ჩალაუბნის, მარნეულის,
ახალციხის, ქარელის, ზესტაფონის და აბაშის) განთავსდა ექსტენციის
ცენტრები;
 შეძენილ იქნა 3,5 მლნ ლარის სიმინდის სათესლე მასალა, რომელიც
უზრუნველყოფს 21 500 ჰა ფართობზე სიმინდის წარმოებას;
 მცხეთის რაიონის სოფელ წეროვანში 2011 წელს დაიწყო 10 ჰა ფართობზე
არსებული ძველი სასათბურე მეურნეობის რეაბილიტაცია, 2012 წელს
დასრულდა 8 643 მ2 ფართობის ჰიდროპონიკის სისტემითა და უახლესი
ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სათბურის მშენებლობა;
 ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალსოფელსა და ზუგდიდის რაიონის სოფელ
რუხში დასრულდა 0,6 ჰა ფართობზე საჩითილე მეურნეობების მშენებლობა.
ახალსოფელში არსებული საჩითილე მეურნეობა ექსპლუატაციაში შევიდა
2012 წლის მარტის დასაწყისში, რის შედეგადაც განხორციელდა მაღალი
ხარისხის 3 მილიონი ჩითილის მიღება, როგორც ღია, ასევე დახურული
გრუნტისათვის;
 32 790 მ2-ზე დამონტაჟდა ესპანური წარმოების, თანამედროვე ტიპის
სათბურების კონსტრუქცია, ასევე ესპანური წარმოების ირიგაციისა და
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კლიმატ-კონტროლის ავტომატური სისტემებით განხორციელდა გათბობის
სისტემის მონტაჟი;
გაშენდა ბოსტნეულის სადემონსტრაციო ნაკვეთი ადიგენის რაიონის სოფელ
ბოლაჯურში, დამონტაჟდა წვეთოვანი ირიგაციის სისტემა 30 ჰა ფართობზე,
აშენდა საოფისე შენობა და ფარდული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისათვის;
გორში - სოფელ ხურვალეთში, ბოლნისში - სოფელ ტალავერში, ხაშურში სოფელ ქვემო ოსიაურში, სამტრედიაში - სოფელ დიდ ჯიხაიში დამონტაჟდა
წვეთოვანი ირიგაციის სისტემები, რკინა ბეტონის ფილაზე დამონტაჟდა
თუნუქის
1000
კუბიანი
რეზერვუარები,
მოეწყო
ჭაბურღილები,
გეომემბრანიანი ქვაბული მილსადენი ქსელებით, აშენდა დამცავი შენობები,
დაიდგა საოფისე ჯიხურები, აღებულ იქნა მოსავალი სხვადასხვა ბოსტნეულ
კულტურაზე;
ინსტალირებულია დაწვიმებითი სარწყავი ტექნოლოგიები წეროვანში, 300 ჰაზე, შინდისში 230 ჰა-ზე, აჯამეთში 140 ჰა-ზე, გარემონტდა ტუმბო
აგრეგატების შენობა, აშენდა სასაწყობე და საოფისე შენობა, აღებულ იქნა
მოსავალი.
წალკაში, სოფელ ლივადში 113 ჰა ფართობზე მოეწყო ბოსტნეულის
სადემონსტრაციო ნაკვეთი.

10.1.4. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 04)
 სამელიორაციო
სისტემების
აღდგენა-რეაბილიტაციის
პროექტირების
უზრუნველსაყოფად, მიიმართა 300,0 ათასი ლარი, მათ შორის: შპს „ალაზანი-მ“ – 45,0
ათასი ლარი, შპს „სიონი-მ“ – 50,0 ათასი ლარი, შპს „კოლხეთი-მ“ – 95,0 ათასი ლარი, შპს
„მტკვარი-მ“ – 110,0 ათასი ლარი;
 სამელიორაციო
სისტემების
რეაბილიტაციის,
საექსპლუატაციო
ღონისძიებების
განხორციელების, საპროექტო და შესრულებული სამუშაოების საექსპერტიზო
მომსახურების შესყიდვის მიზნით და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურბნისის
სატუმბო სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაციის უზრუნველსაყოფად მიიმართა 9,8 მლნ
ლარი, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენის მიზნით - 3,6 მლნ ლარი;
 გაფორმებულ იქნა ხელშეკრულებები ტენდერში გამარჯვებულ 5 კომპანიასთან 29
სხვადასხვა ობიექტზე ჩასატარებელ სამუშაოებზე, დასრულდა სამელიორაციო
სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტირება, განხორციელდა სარეაბილიტაციო
სამუშაოები სხვადასხვა ობიექტზე.
10.1.5. ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის,
პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 05)

ღვინისა

და

სამზარეულოს

 გაიმართა „ქართული დესერტის დღე“, რომელსაც საქართველოში აკრედიტებული
დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო ორგანიზაციების და სხვადასხვა სახელმწიფო
უწყების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გამოფენა-გაყიდვაში მონაწილეობას იღებდნენ
ჩურჩხელის და ჩირის, სუნელ-სანელებლების და თაფლის მწარმოებელი კომპანიები;
 ქართული ყველის სახეობების დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით გაიმართა
პრეზენტაცია სასტუმრო „ჰოლიდეი ინნ“-ში, აღნიშნულ ღონისძიებაზე წამოდგენილი იქნა
ყველის ის სახეობები, რომელთაც მიენიჭათ გეოგრაფიული აღნიშვნის სტატუსი, მოხდა
რამდენიმე მწარმოებლის დაჯილდოება და შესაბამისი სერთიფიკატების გადაცემა;
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 გაიმართა უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების გამოფენა, რომელშიც
მონაწილეობას იღებდა 17 ქართული კომპანია;
 წინანდალში გაიმართა ქართული ყველის ფესტივალი, ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნა
ყველის ნაირსახეობები საქართველოს ყველა რეგიონიდან;
 ქ. მეხიკოში ჩატარდა საერთაშორისო გამოფენა, რომელშიც მსოფლიოს 65 ქვეყანასთან
ერთად საქართველოც იღებდა მონაწილეობას. გამოფენაზე წარდგენილი იქნა
მინერალური და უალკოჰოლო სასმელები, ქართული ტკბილეული, თაფლი, ღვინოები,
ნიგოზი, სხვადასხვა სახის ქართული ყველი;
 ქ. ბერლინში იჯარით იქნა აღებული SOVADA INT ცენტრი, მოეწყო პავილიონი და
გაიმართა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენადეგუსტაციის ღონისძიებები;
 ქ. ლონდონში APARTAMENTS OF LONDON LTD სასტუმროში მოეწყო პავილიონი და
გაიმართა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს გამოფენადეგუსტაციის ღონისძიებები.
10.1.6. თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 06)
 სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოსახლეობა გაეცნო სასოფლო-სამეურნეო
წარმოების ინტენსიფიკაციის ფარგლებში განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებს,
ექსტენციის სადგურებში ფერმერებს მიეწოდათ კვალიფიციური ინფორმაცია ახალი
ტექნოლოგიების შესახებ.
10.1.7. რეგიონებში სასოფლო-სამეურნეო
ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 37 01 07)

დანიშნულების

სავარგულების

ათვისების

 სოფლის სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდა ერთჯერადი ღონისძიებები:
სოფლის საგაზაფხულო სამუშაოების ვაუჩერების დაბეჭდვა, გაცემა, მოსახლეობის
ინფორმირება და სხვა.
10.1.8. აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 37 01 08)
 დაიწყო ამბროლაურის რაიონის სოფ. ჭრებალოში სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია;
 დასრულდა მარნეულის რაიონის სოფ. ჯანდარაში ხიდის მშენებლობა, ასევე სიღნაღის
რაიონის სოფ. იორმუნღალოში ხიდის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები;.
 ინფრასტრუქტურის კომპონენტის ფარგლებში შეირჩა 11 პროექტი, რომელიც ეხება
საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაციას;
10.2. სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
(პროგრამული კოდი 37 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“;
 სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“.
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 სურსათის უვნებლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებისა და მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვის
უზრუნველყოფის
მიზნით
ხორციელდებოდა
სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო
ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა;
 ჩატარდა თურქულის, ჯილეხის, ცოფის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია ამ განსაკუთრებით
საშიში დაავადებების პრევენციის მიზნით, ასევე ხორციელდებოდა დაავადებების
კონტროლის
ეფექტური
სისტემის
უზრუნველსაყოფად
ბრუცელოზისა
და
ტუბერკულიოზის დიაგნოსტიკა;
 ჩატარდა შესაბამისი ღონისძიებები საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე
ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ მოსალოდნელი ეკონომიკური ზიანის
მინიმიზირების
უზრუნველყოფის
მიზნით,
ხორციელდებოდა
პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი;
 ხორციელდებოდა სტრატეგიულ კულტურებში მავნე ორგანიზმების გავრცელების
პროგნოზირება და რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის
გაზრდის მიზნით;
 მიმდინარეობდა ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებებისა და მცენარეთა
საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა.
10.3. მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტო“
 ჩატარდა ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციაკონკურსები და გამოფენები;
 მოეწყო ქართული ღვინის სადეგუსტაციო ცენტრი;
 მომზადდა და გამოქვეყნდა უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობამეღვინეობის შესახებ სტატიები.
 განხორციელდა მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ
მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა, კერძოდ ფიზიკური პირების
მიერ ღვინის კომპანიებზე ჩაბარებულ თითოეულ კილოგრამ ყურძენზე კომპანიის მიერ
გადახდილ საზღაურზე დამატებით, კომპენსაციის სახით, მოხდა თანხის ანაზღაურება.
11. სასამართლო სისტემა

11.3. საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი
09 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
სასამართლოების დეპარტამენტი.

საბჭოსთან

არსებული

სსიპ

-

საერთო

 დასრულდა მესტიის რაიონული სასამართლოს მშენებლობა.
 დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის და
მართლმსაჯულების სახლის მშენებლობა.
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 განხორციელდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ფასადის, ხონის რაიონულ და აბაშის
მაგისტრატი სასამართლოების შენობის სახურავების, თბილისის სააპელაციო და
საქალაქო და ბოლნისის რაიონულ სასამართლოების კაპიტალური რემონტი.
 37 სასამართლო შენობას ჩაუტარდა მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები: თბილისისა და
ქუთაისის სააპელაციო, თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, ფოთის და ბათუმის საქალაქო,
ახალქალაქის, ახალციხის, ზუგდიდის, გორის, ზესტაფონის, სენაკის, ოზურგეთის,
ბოლნისის, თელავის, სიღნაღის, ხელვაჩაურის და ცაგერის რაიონულ, ადიგენის,
ნინოწმინდის, გარდაბნის, ქობულეთის, მარნეულის, ვანის, ტყიბულის, ბაღდათის,
ლენტეხის, დუშეთის, ყაზბეგის, თიანეთის, წალენჯიხის, ქარელის, საგარეჯოს,
დედოფილსწყაროს, წყალტუბოსა და ონის მაგისტრატ სასამართლოებს.
 ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მოეწყო ნაფიცი მსაჯულების დარბაზი.
 გაგრძელდა მუშაობა საქმისწარმოების პროგრამის დანერგვაზე საერთო სასამართლოებში.
საანგარიშო პერიოდში პროგრამა დამატებით ამოქმედდა 8 რაიონულ სასამართლოში
(გურჯაანის, სიღნაღის, სამტრედიის, საჩხერე, თეთრიწყარო, ამბროლაურის, ცაგეროს და
ახალქალაქის რაიონული სასამართლოები).
 დაიწყო მუშაობა საქმისწარმოების პროგრამაში ახალი სისხლის სამართლის ნაწილის
დამატებისათვის. ჩატარდა 30 ტრეინინგი 300 ბენეფიციარისთვის.
 სასამართლო სისტემის რეფორმისა და სასამართლო სისტემაში მიმდინარე სხვადასხვა
სიახლეების გაშუქების მიზნით განხორციელდა საგაზეთო სტატიების მომზადება. რადიო
მაუწყებლის საშუალებით მოხდა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ მოსახლეობის
ინფორმირება.
განხორციელდა
მართლმსაჯულების
მთავარი
პრინციპის
შეჯიბრებითობის თემაზე სარეკლამო ვიდეორგოლის დამზადება და ტელე-რადიო
სამაუწყებლო ეთერში განთავსება.
11.4. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო (პროგრამული კოდი 10 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 2012 წლის განმავლობაში განხორციელდა:
 რუსთავის საქალაქო და გარდაბნის რაიონული სასამართლოების ლიკვიდაცია
და შეიქმნა რუსთავის საქალაქო სასამართლო. სასამართლოს შემადგენლობაში
შედის 1 მაგისტრატი მოსამართლე;
 თეთრიწყაროსა და წალკის რაიონული სასამართლოების ლიკვიდაცია და
შეიქმნა
თეთრიწყაროს
რაიონული
სასამართლო.
სასამართლოს
შემადგენლობაში შედის 1 მაგისტრატი მოსამართლე;
 სამტრედიის, ვანისა და ხონის რაიონული სასამართლოების ლიკვიდაცია და
შეიქმნა
სამტრედიის
რაიონული
სასამართლო.
სასამართლოს
შემადგენლობაში შედის 2 მაგისტრატი მოსამართლე;
 სიღნაღის, დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოს რაიონული სასამართლოების
ლიკვიდაცია და შეიქმნა სიღნაღის რაიონული სასამართლო. სასამართლოს
შემადგენლობაში შედის 2 მაგისტრატი მოსამართლე;
 ფოთის საქალაქო და ხობის რაიონული სასამართლოების ლიკვიდაცია და
შეიქმნა ფოთის საქალაქო სასამართლო. სასამართლოს შემადგენლობაში შედის
1 მაგისტრატი მოსამართლე;
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 ზუგდიდის,
მესტიის,
ჩხოროწყუსა
და
წალენჯიხის
რაიონული
სასამართლოების ლიკვიდაცია და შეიქმნა ზუგდიდის რაიონული
სასამართლო. სასამართლოს შემადგენლობაში შედის 3 მაგისტრატი
მოსამართლე;
 ცაგერისა და ლენტეხის რაიონული სასამართლოების ლიკვიდაცია და შეიქმნა
ცაგერის რაიონული სასამართლო. სასამართლოს შემადგენლობაში შედის 1
მაგისტრატი მოსამართლე.
ჩატარდა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა.
ორჯერ ჩატარდა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა შესარჩევი კონკურსები, რის
საფუძველზეც იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ივნისის თვეში ჩაირიცხა 9, ხოლო
ნოემბრის თვეში - 15 მსმენელი.
მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესდა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 17
კურსდამთავრებული, ასევე 10 ყოფილი მოსამართლე, რომლებიც კანონის შესაბამისად
განთავისუფლებულნი იყვნენ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისაგან.
დასრულდა რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში სასამართლო საქმისწარმოების
ელექტრონული პროგრამის იმპლემენტაცია. დღისათვის პროგრამაში უკვე ჩართულია
ყველა სასამართლო, მათ შორის მაგისტრატი სასამართლოებიც. აღნიშნულ პროგრამის
ამოქმედებასთან დაკავშირებით ჩატარდა 34 სემინარი მოსამართლეებისა და
სასამართლოს აპარატის მოხელეთათვის. პარალელურად მიმდინარეობდა მუშაობა
საქმისწარმოების ერთიანი წესის შემუშავებაზე.
გრძელდებოდა მოსამართლეთა და სასამართლოს აპარატის მოხელეთა პროფესიულ
გადამზადება. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მოსამართლეებისათვის ჩატარდა 51
სემინარი, ხოლო სასამართლოს აპარატის მოხელეთათვის - 46 სემინარი. სემინარები
ორგანიზებული და ჩატარებული იქნა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ
დამოუკიდებლად ან დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. სემინარები
შეეხებოდა სასამართლო პროცესზე კომუნიკაციის სტანდარტებს, ლიზინგის საკითხებს,
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებს, უსაფუძვლო
გამდიდრებას, ბავშვზე ზრუნვის და კეთილდღეობის სამართლებრივ ასპექტებს,
სასამართლო განაჩენთა დასაბუთებას, პირველი ინსტანციის სასამართლოში სამოქალაქო
საქმეებზე გადაწყვეტილების წერის ტექნიკას, საქმისწარმოების ელექტრონულ პროგრამას,
ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, საპატენტო სამართალს, ორგანიზებული
დანაშაულის, ტერორიზმის და ფულის გათეთრების წინაამდეგ ბრძოლის საკითხებს,
შეჯიბრებითობის პრინციპს მართლმსაჯულების განხორციელებისას, პროფესიული
სტრესის
მართვას,
რელაციის
მეთოდს,
მედიაციის
საკითხებს,
საარჩევნო
კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, საქმეთა განხილვის მნიშვნელოვან
ასპექტებს, სასამართლოში საქმეთა ნაკადის მართვას, ადამიანის უფლებათა ევროპულ
კონვენციასა და მის პრეცედენტულ სამართალს.

11.5. სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
(პროგრამული კოდი 46 00)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
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 სსიპ − ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს
ახორციელდებდა
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
წესითა
და
კვალიფიციური
ექსპერტების
მეშვეობით
განსაზღვრული
ექსპერტიზისა
და
გამოკვლევების ჩატარებას, შესაბამისი დასკვნების შედგენასა და გაცემას საქართველოს
მთელ ტერიტორიაზე.

12. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა

12.1. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი 36 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
 საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინიციატივით
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მომზადებულ იქნა და საქართველოს პარლამენტის
მიერ მიღებულ იქნა სხვადასხვა სახის საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოს
კანონებში, კერძოდ: „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ“,
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“, „წყლის შესახებ“ და „ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“;
 ხელი მოეწერა შეთანხმებას თურქეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის
ახალციხე-ბორჩხას ურთიერთდამაკავშირებელი ხაზის მეშვეობით ელექტროენერგიით
ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის შესახებ;
 გაფორმდა მემორანდუმი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ენერგეტიკისა და მრეწველობის
სამინისტროსა და საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს
შორის ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების შესახებ;
 მომზადდა
ევროკავშირის
სამეზობლო
პოლიტიკის
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ ბოლო ხუთი წლის
ანგარიში და აგრეთვე 2012 წლის სამოქმედო გეგმა;
 გრძელდებოდა აქტიური თანამშრომლობა ისეთ მნიშვნელოვან ორგანიზაციებსა და
პლატფორმებში, როგორებიცაა: ევროპის ენერგეტიკული ქარტია, ევროპის ენერგეტკული
გაერთიანება, აღმოსავლეთ პარტნიორობა, ინოგეიტი და სხვა;
 მიმდინარეობდა აქტიური მონიტორინგი დარიალიჰესის, ბახვი 3 ჰესის, ლარსი ჰესის,
მდინარე ჭოროხზე კირნათიჰესისა და ხელვაჩაური 1 ჰესის ჰიდროელექტროსადგურების
და სხვა ჰესების მშენებლობაზე კერძო ინვესტორებთან გაფორმებული მემორანდუმებით
აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე.

12.2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების
ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
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 საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
 „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40
მუხლის შესაბამისად, გაზგამანაწილებელი კომპანია „სოკარ ჯორჯია-ქართლიგაზის“
მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველზე, ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგისა და
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები
მოსახლეობისათვის 2011 წლის დეკემბერის, 2012 წლის იანვარ-მაისისა და ოქტომბერნოემბრის თვეებში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულება. ამასთან, მოხმარებული
ბუნებრივი აირის ოდენობამ შეადგინა 9.5 მლნ მ3.

12.3. გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა
(პროგრამული კოდი 38 01)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო
 გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის გატარების მიზნით ხორციელდებოდა შემდეგი ღონისძიებები:
 გარემოს მონიტორინგის ერთიანი სახელმწიფო სისტემის ორგანიზება,
გარემოსდაცვითი კონტროლის გაძლიერება, ეფექტიანი და ქმედითი
გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბება, ნარჩენებისა და
ქიმიური ნივთიერებების სახელმწიფო მართვა, დაცული ტერიტორიების
სისტემის დაფუძნების, ფუნქციონირებისა და მართვის სახელმწიფო
პოლიტიკა, ქმედებათა კოორდინირება და კონტროლი
 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასების საფუძველზე
მომზადდა დასაბუთებული საექსპერტო დასკვნები.
12.4. დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38
02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 გატარდა ღონიძიებები ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი
ორგანიზმების დაცვისა და აღდგენისათვის ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების
მიზნით;
 ხელი შეეწყო ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის,
ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნას
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით;
 დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის მიზნით განთავსდა რეკლამები საეთერო
სივრცეში, გადაღებულ იქნა ფილმები, დამზადდა პოლიგრაფიული სარეკლამოსაინფორმაციო მასალები, დარიგდა ბროშურები და ბუკლეტები;
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 ხორციელდებოდა საქმიანობები ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის,
აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თვითმყოფადი
ისტორიულკულტურული გარემოს აღდგენისა და შენარჩუნებისათვის;

12.5. გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული
კოდი 38 03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
 შეძენილ იქნა გარემოს დაბინძურების კლევასთან და მონიტორინგთან დაკავშირებული
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ლაბორატორიული მოწყობილობები;
 რეგულარულად (დღე-ღამის რეჟიმში) ხორციელდებოდა მეტეოროლოგიური და
ჰიდროლოგიური
დაკვირვებები
საქართველოს
ტერიტორიაზე
არსებულ
ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებსა და საგუშაგოებზე;
 სისტემატურად ხორციელდებოდა ზედაპირული წყლის ხარისხის შეფასება;
 მოსახლეობის დაცვის და საინჟინრო ობიექტების უსაფრთხო ფუნქციონირების მიზნით,
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ხორციელდებოდა სტიქიური გეოლოგიური
მოვლენების შეფასების რეგიონალური გეომონიტორინგი და სტიქიური პროცესების
გააქტიურების პირობებში მისი ოპერატიული შეფასება;
 დამუშავდა სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების ტენდენციები და
გეოლოგიური გარემოს ცვლილებების გრძელვადიანი საბაზისო პროგნოზი 20-25 წლიანი
პერიოდისათვის;
 მდინარეების წყლიანობის დადგენის მიზნით, რეგულარულად (წელიწადში 20-25-ჯერ)
ტარდებოდა წყლის ხარჯების გაზომვის ექსპედიციური სამუშაოები. თოვლის დნობის
შედეგად მდინარეებში წყლის დონის მოსალოდნელი ცვლილებების განსაზღვრის
მიზნით, საქრთველოს მთიან ზონაში (18 მდინარეთა ხეობებში) ჩატარდა თოვლის
საფარის აგეგმვის ექსპედიციური სამუშაოები;
 მომზადდა
მოკლევადიანი,
საშუალოვადიანი
და
გრძელვადიანი
ჰიდრომეტეოროლოგიური
და
გეოლოგიური
პროგნოზები
დაინტერესებული
პირებისათვის.
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თავი VI
2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული
კლასიფიკაციის მიხედვით
ათასი ლარი

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

00 00

მხარჯავი დაწესებულებები

8,091,500.0

8,091,500.0

7,806,801.8

6,882,998.8

6,746,906.8

6,566,316.0

1,133,441.9

1,051,739.7

1,049,425.4

საქონელი და მომსახურება

999,100.2

1,093,999.7

1,060,947.4

პროცენტი

249,266.1

248,870.4

248,338.3

სუბსიდიები

246,461.1

267,176.8

253,101.3

გრანტები

1,337,871.8

1,238,247.1

1,210,722.1

სოციალური უზრუნველყოფა

1,721,908.1

1,727,502.3

1,710,301.4

სხვა ხარჯები

1,194,949.5

1,119,370.9

1,033,480.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

723,048.6

783,667.1

728,465.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

331,011.4

416,750.6

372,654.2

ვალდებულებების კლება

154,441.2

144,175.5

139,366.1

41,242.1

41,477.1

36,444.4

33,343.9

37,241.9

34,605.3

შრომის ანაზღაურება

21,496.8

25,290.8

24,868.8

საქონელი და მომსახურება

11,295.9

11,377.1

9,265.6

გრანტები

44.5

44.5

28.0

სოციალური უზრუნველყოფა

312.0

342.7

292.6

სხვა ხარჯები

194.7

186.8

150.3

7,898.2

4,235.2

1,839.0

35,000.4

35,000.4

30,011.2

27,262.2

31,062.2

28,468.9

შრომის ანაზღაურება

16,648.5

20,448.5

20,027.2

საქონელი და მომსახურება

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01

საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები

10,154.7

10,154.7

8,072.4

გრანტები

40.0

40.0

23.6

სოციალური უზრუნველყოფა

250.0

250.0

199.9

სხვა ხარჯები

169.0

169.0

145.9

7,738.2

3,938.2

1,542.3

318.0

318.0

317.0

313.0

318.0

317.0

შრომის ანაზღაურება

254.0

254.0

254.0

საქონელი და მომსახურება

54.0

36.3

35.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02

აუდიტორული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
ხარჯები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

26.7

26.7

სხვა ხარჯები

3.0

1.0

1.0

5.0

0.0

0.0

5,523.7

5,523.7

5,500.1

5,373.7

5,243.7

5,220.4

4,308.3

4,302.3

4,301.7

984.2

854.2

845.0

გრანტები

4.5

4.5

4.5

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

66.0

66.0

სხვა ხარჯები

16.7

16.7

3.3

150.0

280.0

279.7

400.0

635.0

616.1

395.0

618.0

599.1

შრომის ანაზღაურება

286.0

286.0

286.0

საქონელი და მომსახურება

103.0

331.9

313.0

6.0

0.1

0.1

5.0

17.0

17.0

14,160.0

21,092.6

20,339.8

13,439.0

20,444.1

19,710.9

შრომის ანაზღაურება

3,845.0

4,808.0

4,807.0

საქონელი და მომსახურება

9,421.8

13,678.2

13,025.2

სოციალური უზრუნველყოფა

100.0

383.8

304.9

სხვა ხარჯები

72.2

1,574.1

1,573.8

721.0

647.3

627.7

0.0

1.2

1.2

13,560.0

20,442.6

19,701.7

12,860.0

19,808.9

19,078.6

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03

საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 04

ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
02 01

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

3,465.0

4,378.0

4,377.0

საქონელი და მომსახურება

9,225.0

13,475.1

12,825.0

სოციალური უზრუნველყოფა

100.0

383.8

304.9

სხვა ხარჯები

70.0

1,571.9

1,571.7

700.0

632.5

621.9

0.0

1.2

1.2

600.0

650.0

638.1

579.0

635.3

632.3

შრომის ანაზღაურება

380.0

430.0

430.0

საქონელი და მომსახურება

196.8

203.1

200.2

2.2

2.2

2.1

21.0

14.8

5.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
02 02

საჯარო სამსახურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

03 00

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

21,084.0

21,084.0

20,618.3

21,062.5

20,989.2

20,524.0

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

1,120.6

1,134.8

1,134.8

საქონელი და მომსახურება

19,930.4

19,835.4

19,385.4

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.8

3.8

სხვა ხარჯები

8.5

15.2

0.0

21.5

94.8

94.3

1,784.0

1,884.0

1,853.4

1,762.5

1,797.5

1,767.4

1,120.6

1,134.8

1,134.8

630.4

643.7

628.8

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.8

3.8

სხვა ხარჯები

8.5

15.2

0.0

21.5

86.5

86.1

19,300.0

19,200.0

18,764.9

19,300.0

19,191.7

18,756.6

საქონელი და მომსახურება

19,300.0

19,191.7

18,756.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.3

8.3

12,500.0

30,571.1

29,432.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 01

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ღონისძიებები
ხარჯები

04 00

საქართველოს მთავრობის კანცელარია
ხარჯები

11,567.5

13,199.1

12,237.8

შრომის ანაზღაურება

5,071.9

5,071.9

4,794.5

საქონელი და მომსახურება

6,130.6

7,632.2

7,061.6

სოციალური უზრუნველყოფა

43.0

221.4

221.4

სხვა ხარჯები

322.0

273.5

160.2

932.5

17,372.1

17,194.3

11,409.7

11,409.7

10,985.0

9,659.7

9,119.7

8,799.0

შრომის ანაზღაურება

5,100.0

5,100.0

5,081.1

საქონელი და მომსახურება

2,927.8

2,737.8

2,633.7

800.0

800.0

800.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
ხარჯები

სუბსიდიები
გრანტები

5.0

2.8

3.2

სოციალური უზრუნველყოფა

84.0

63.2

63.1

სხვა ხარჯები

742.9

415.9

217.9

1,750.0

2,290.0

2,186.0

48,385.0

52,842.0

51,800.4

46,249.5

51,717.8

50,692.1

შრომის ანაზღაურება

23,759.5

23,953.9

23,942.5

საქონელი და მომსახურება

13,110.4

12,659.9

12,551.2

გრანტები

0.0

2.4

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

26.8

25.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ხარჯები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

9,368.6

15,074.8

14,172.7

2,135.5

1,123.3

1,107.4

0.0

0.9

0.9

7,260.4

7,446.4

7,359.4

6,249.9

6,946.8

6,869.2

შრომის ანაზღაურება

4,951.0

4,935.2

4,926.6

საქონელი და მომსახურება

1,262.3

1,835.7

1,781.4

გრანტები

0.0

2.4

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

25.8

25.7

სხვა ხარჯები

26.6

147.7

135.6

1,010.5

498.8

489.3

0.0

0.9

0.9

28,180.6

27,830.2

27,759.2

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 01

საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 02

არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ხარჯები

27,100.6

27,328.2

27,257.7

შრომის ანაზღაურება

17,223.6

17,336.3

17,333.6

საქონელი და მომსახურება

7,648.0

6,406.7

6,369.2

სხვა ხარჯები

2,229.0

3,585.3

3,555.0

1,080.0

502.0

501.5

1,140.0

1,531.4

1,530.2

1,125.0

1,438.8

1,437.6

შრომის ანაზღაურება

359.9

457.4

457.4

საქონელი და მომსახურება

761.6

979.1

978.8

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.0

0.0

სხვა ხარჯები

2.5

1.4

1.4

15.0

92.6

92.6

7,104.0

11,334.0

10,479.5

7,104.0

11,334.0

10,479.5

7,104.0

11,334.0

10,479.5

4,700.0

4,700.0

4,672.0

4,670.0

4,670.0

4,648.0

შრომის ანაზღაურება

1,225.0

1,225.0

1,225.0

საქონელი და მომსახურება

3,438.5

3,438.5

3,421.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 03

საარჩევნო სისტემების განვითარება და სისტემისათვის
მოხელეთა მომზადება-გადამზადება
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 04

პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები

06 06

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის
პროგრამა“
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

6.5

6.5

1.3

30.0

30.0

24.0

2,629.8

2,629.8

2,592.1

2,479.8

2,479.8

2,445.1

1,860.6

1,915.6

1,915.6
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

549.2

500.8

470.2

გრანტები

0.0

2.2

2.1

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

11.2

9.2

სხვა ხარჯები

65.0

50.0

47.9

150.0

150.0

147.0

5,790.0

5,790.0

5,258.0

5,595.0

5,551.3

5,021.1

შრომის ანაზღაურება

3,720.0

3,601.3

3,587.8

საქონელი და მომსახურება

1,293.0

1,368.0

1,344.9

სოციალური უზრუნველყოფა

45.0

45.0

40.0

სხვა ხარჯები

537.0

537.0

48.5

195.0

235.0

233.3

0.0

3.7

3.6

36,513.3

36,513.3

35,852.2

31,643.3

29,567.5

28,984.8

შრომის ანაზღაურება

22,554.5

20,979.5

20,965.6

საქონელი და მომსახურება

8,458.5

7,955.7

7,437.5

0.0

0.0

0.8

სოციალური უზრუნველყოფა

263.0

263.0

236.4

სხვა ხარჯები

367.3

369.3

344.5

4,870.0

6,945.0

6,866.6

0.0

0.8

0.8

საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა

35,598.9

35,598.9

35,059.3

ხარჯები

30,788.9

28,713.1

28,245.7

შრომის ანაზღაურება

22,217.5

20,642.5

20,640.9

საქონელი და მომსახურება

8,127.1

7,626.3

7,209.0

0.0

0.0

0.8

სოციალური უზრუნველყოფა

257.0

257.0

232.5

სხვა ხარჯები

187.3

187.3

162.5

4,810.0

6,885.0

6,812.7

0.0

0.8

0.8

914.4

914.4

793.0

854.4

854.4

739.1

შრომის ანაზღაურება

337.0

337.0

324.7

საქონელი და მომსახურება

331.4

329.4

228.5

6.0

6.0

3.9

180.0

182.0

182.0

60.0

60.0

53.9

პროგრამული
კოდი

დასახელება

საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
09 00

საერთო სასამართლოები
ხარჯები

გრანტები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
09 01

გრანტები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
09 02

მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

1,075.0

1,075.0

1,059.1

1,065.0

1,065.0

1,049.6

შრომის ანაზღაურება

850.0

838.0

838.0

საქონელი და მომსახურება

200.0

212.0

198.1

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

7.5

6.1

სხვა ხარჯები

7.5

7.5

7.5

10.0

10.0

9.5

1,151.5

3,539.9

1,583.1

1,151.5

1,938.6

1,421.1

შრომის ანაზღაურება

630.9

723.3

715.4

საქონელი და მომსახურება

496.6

1,089.8

586.4

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

5.7

5.6

სხვა ხარჯები

19.0

119.8

113.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,601.0

161.6

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.4

731.5

5,753.3

5,685.0

716.5

868.3

853.4

შრომის ანაზღაურება

545.2

581.3

581.3

საქონელი და მომსახურება

164.7

249.7

235.1

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

2.0

2.0

სხვა ხარჯები

5.3

35.3

35.0

15.0

4,885.0

4,831.6

951.5

1,038.9

1,026.4

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში
ხარჯები

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ
ქუთაისში
ხარჯები

941.5

1,035.9

1,023.4

შრომის ანაზღაურება

606.7

665.4

665.3

საქონელი და მომსახურება

325.5

357.1

345.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

0.8

0.5

სხვა ხარჯები

8.5

12.6

12.6

10.0

3.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

971.5

1,173.9

1,109.4

966.5

1,127.5

1,071.6

შრომის ანაზღაურება

610.0

667.4

666.9

საქონელი და მომსახურება

343.0

438.1

387.7

სხვა ხარჯები

ხარჯები

15 00

16 00

13.5

22.0

17.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

41.5

32.9

ვალდებულებების კლება

0.0

4.9

4.9

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

731.5

811.3

799.3

ხარჯები

716.5

805.9

793.8

შრომის ანაზღაურება

521.8

564.9

564.9

საქონელი და მომსახურება

190.6

218.6

206.6

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.5

2.5

სხვა ხარჯები

4.1

19.8

19.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

5.4

5.4

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

716.5

791.3

762.1

ხარჯები

711.5

786.3

759.6

შრომის ანაზღაურება

543.8

580.6

580.3

საქონელი და მომსახურება

149.1

177.1

153.5

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

4.0

2.1

სხვა ხარჯები

14.6

24.6

23.6

5.0

5.0

2.5

756.5

945.8

883.5

748.5

916.3

855.5

შრომის ანაზღაურება

549.8

586.6

586.6

საქონელი და მომსახურება

189.7

207.7

151.8

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

2.0

0.7

სხვა ხარჯები

7.0

120.0

116.4

8.0

29.5

28.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავში

1,081.5

1,166.4

1,048.4

1,052.0

1,136.9

1,023.2

შრომის ანაზღაურება

607.0

699.9

699.9

საქონელი და მომსახურება

433.0

423.3

311.2

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

3.0

1.9

სხვა ხარჯები

7.0

10.8

10.3

29.5

29.5

25.1

771.5

960.3

946.2

762.5

851.3

837.3

შრომის ანაზღაურება

543.7

601.5

601.5

საქონელი და მომსახურება

208.8

215.8

203.8

სხვა ხარჯები

10.0

34.0

32.0

9.0

109.0

108.9

2,300.0

2,499.0

2,498.6

2,300.0

2,479.0

2,478.5

შრომის ანაზღაურება

1,141.0

1,169.7

1,169.6

საქონელი და მომსახურება

1,159.0

1,309.2

1,308.8

0.0

0.1

0.1

0.0

20.0

20.0

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

850.0

1,885.0

1,755.1

ხარჯები

830.0

1,855.0

1,734.0

შრომის ანაზღაურება

483.4

543.4

520.0

საქონელი და მომსახურება

339.6

1,203.7

1,108.7

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

2.0

0.0

სხვა ხარჯები

5.0

105.9

105.2

20.0

30.0

21.1

1,280.0

1,460.1

1,455.5

1,249.5

1,452.6

1,448.3

შრომის ანაზღაურება

695.9

720.9

720.9

საქონელი და მომსახურება

547.1

727.2

724.2

2.0

0.0

0.0

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 00

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 00

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

4.5

4.5

3.2

30.5

7.5

7.2

108,212.7

108,331.1

105,215.7

87,656.4

88,857.5

85,821.1

შრომის ანაზღაურება

65,193.0

66,328.4

66,293.8

საქონელი და მომსახურება

20,147.5

20,185.9

17,428.7

0.0

42.9

42.9

154.0

184.8

174.1

2,161.9

2,115.5

1,881.6

20,556.3

19,432.9

19,354.0

0.0

40.7

40.7

42,839.5

41,957.9

39,474.2

23,180.6

24,296.4

21,860.0

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ხარჯები

გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
23 01

სახელმწიფო ფინანსების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

8,013.6

9,216.6

9,202.9

საქონელი და მომსახურება

13,386.9

13,320.2

11,041.5

0.0

42.9

42.9

120.0

110.0

101.3

1,660.1

1,606.7

1,471.4

19,658.9

17,661.0

17,613.7

0.0

0.5

0.5

44,000.0

45,000.0

44,957.7

44,000.0

44,000.0

43,972.6

შრომის ანაზღაურება

41,000.0

41,000.0

40,999.1

საქონელი და მომსახურება

3,000.0

3,000.0

2,973.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,000.0

985.1

15,662.8

15,662.8

15,152.1

15,662.8

15,623.4

15,112.7

შრომის ანაზღაურება

13,237.0

13,188.4

13,185.1

საქონელი და მომსახურება

1,894.0

1,888.2

1,477.2

სოციალური უზრუნველყოფა

32.0

47.0

47.0

სხვა ხარჯები

499.8

499.8

403.4

0.0

39.4

39.4

5,010.4

5,010.4

4,944.6

4,143.0

4,242.7

4,192.9

შრომის ანაზღაურება

2,750.0

2,739.0

2,723.6

საქონელი და მომსახურება

გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
23 02

შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ხარჯები

23 03

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
ხარჯები

ვალდებულებების კლება
23 04

ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
ხარჯები

1,393.0

1,485.7

1,455.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

11.0

9.1

სხვა ხარჯები

0.0

7.0

5.0
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

867.4

767.4

751.5

0.0

0.3

0.3

700.0

700.0

687.1

670.0

694.9

682.8

შრომის ანაზღაურება

192.4

184.4

183.0

საქონელი და მომსახურება

473.6

491.7

481.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

16.8

16.7

სხვა ხარჯები

2.0

2.0

1.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

4.5

3.7

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.6

145,443.0

198,481.3

191,493.9

32,087.0

36,190.4

33,000.8

შრომის ანაზღაურება

8,591.8

8,948.9

8,879.0

საქონელი და მომსახურება

16,135.2

15,806.8

13,201.7

სუბსიდიები

2,000.0

6,016.8

6,016.8

გრანტები

1,500.0

1,500.0

1,045.9

130.0

141.9

104.0

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
23 05

საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
ხარჯები

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა

3,730.0

3,775.9

3,753.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

სხვა ხარჯები

59,856.0

64,441.6

60,674.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

53,500.0

97,466.2

97,466.2

0.0

383.1

352.2

ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების
მართვა

73,620.2

127,183.1

125,037.3

ხარჯები

19,010.2

22,756.6

21,281.1

შრომის ანაზღაურება

6,976.2

7,335.2

7,289.6

საქონელი და მომსახურება

8,394.0

7,748.6

6,802.7

სუბსიდიები

2,000.0

6,016.8

6,016.8

გრანტები

ვალდებულებების კლება
24 01

1,500.0

1,500.0

1,045.9

სოციალური უზრუნველყოფა

110.0

120.0

91.1

სხვა ხარჯები

30.0

35.9

35.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,110.0

6,577.3

5,937.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

53,500.0

97,466.2

97,466.2

0.0

383.1

352.2

17,889.3

27,486.1

25,720.4

17,149.3

20,828.7

19,651.2

შრომის ანაზღაურება

5,800.3

5,979.3

5,976.1

საქონელი და მომსახურება

7,719.0

7,200.6

6,500.9

სუბსიდიები

2,000.0

6,016.8

6,016.8

ვალდებულებების კლება
24 01 01

ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება
და სახელმწიფო ქონების პრივატიზება
ხარჯები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

1,500.0

1,500.0

1,045.9

სოციალური უზრუნველყოფა

100.0

100.0

80.1

სხვა ხარჯები

30.0

31.9

31.4

740.0

6,274.3

5,717.0

0.0

383.1

352.2

55,730.9

99,697.1

99,316.9

1,860.9

1,927.9

1,629.9

1,175.9

1,355.9

1,313.6

საქონელი და მომსახურება

675.0

548.0

301.8

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

20.0

11.0

პროგრამული
კოდი

დასახელება

გრანტები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
24 01 02

სახელმწიფო ქონების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

3.6

370.0

303.0

220.9

53,500.0

97,466.2

97,466.2

684.4

684.4

684.4

684.4

684.4

684.4

შრომის ანაზღაურება

614.4

612.5

612.5

საქონელი და მომსახურება

70.0

70.0

70.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.9

1.9

532.0

532.0

382.2

232.0

232.0

232.0

232.0

232.0

232.0

300.0

300.0

150.2

150.0

150.0

139.0

150.0

150.0

139.0

142.0

142.0

135.4

8.0

8.0

3.6

9,370.4

9,227.4

7,425.3

8,210.4

8,567.4

6,901.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 02

ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
ხარჯები

24 04

სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 05

აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

24 06

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

627.2

627.2

609.5

7,563.2

7,915.2

6,277.5

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

20.0

11.1

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

3.8

1,160.0

660.0

523.5

ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის
მშენებლობისათვის მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა-კომპენსაცია

800.0

800.0

782.5

ხარჯები

800.0

800.0

782.5

100.0

65.0

47.9

საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 07

საქონელი და მომსახურება
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

700.0

735.0

734.6

3,000.0

3,000.0

2,980.0

3,000.0

3,000.0

2,980.0

3,000.0

3,000.0

2,980.0

საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (საფრანგეთი)

48,300.0

48,300.0

46,083.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,300.0

48,300.0

46,083.5

8,986.0

8,604.3

7,979.6

8,986.0

8,604.3

7,979.6

717,115.1

767,980.0

655,075.2

331,218.8

354,253.3

288,903.6

შრომის ანაზღაურება

6,115.2

6,562.4

6,551.7

საქონელი და მომსახურება

38,481.6

43,900.8

43,449.7

სუბსიდიები

48,157.3

56,642.6

48,644.8

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სხვა ხარჯები

24 08

საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს
აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენადაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების
ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვა)
ხარჯები
სხვა ხარჯები

24 09

24 10

სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო
სვანეთში (Government of the French Republic)
არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

62.8

61.5

238,404.7

247,084.7

190,195.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,436.3

351,910.7

322,527.1

ფინანსური აქტივების ზრდა

36,460.0

55,816.0

40,739.3

ვალდებულებების კლება

10,000.0

6,000.0

2,905.2

რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

4,425.2

4,745.2

4,547.1

ხარჯები

3,727.1

4,352.1

4,180.2

შრომის ანაზღაურება

2,423.8

2,871.0

2,861.1

საქონელი და მომსახურება

1,261.6

1,436.6

1,279.8

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

12.8

11.6

სხვა ხარჯები

31.7

31.7

27.8

698.1

393.1

366.9

398,910.0

412,760.0

375,030.4

66,486.4

73,106.4

61,940.0

შრომის ანაზღაურება

3,691.4

3,691.4

3,690.6

საქონელი და მომსახურება

37,220.0

42,464.2

42,170.0

სუბსიდიები

24,505.0

25,805.0

15,280.0

50.0

50.0

49.9

სხვა ხარჯები

25 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

1,020.0

1,095.8

749.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

322,423.6

333,653.6

310,185.3

ვალდებულებების კლება

10,000.0

6,000.0

2,905.2

6,070.0

5,870.0

5,764.2

5,261.4

5,261.4

5,241.2

შრომის ანაზღაურება

3,691.4

3,691.4

3,690.6

საქონელი და მომსახურება

1,500.0

1,500.0

1,487.8

სოციალური უზრუნველყოფა

50.0

50.0

49.9

სხვა ხარჯები

20.0

20.0

13.0

808.6

608.6

523.0

178,355.0

193,905.0

175,617.0

41,120.0

46,540.0

43,969.9

საქონელი და მომსახურება

35,720.0

40,964.2

40,682.2

სუბსიდიები

5,400.0

5,500.0

3,216.8

სხვა ხარჯები

0.0

75.8

70.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,235.0

141,365.0

128,742.0

ვალდებულებების კლება

10,000.0

6,000.0

2,905.2

214,485.0

212,985.0

193,649.2

20,105.0

21,305.0

12,728.8

სუბსიდიები

19,105.0

20,305.0

12,063.2

სხვა ხარჯები

1,000.0

1,000.0

665.7

194,380.0

191,680.0

180,920.3

76,266.8

114,526.0

75,295.5

59,202.2

78,056.0

44,714.6

სუბსიდიები

5,402.2

12,594.5

9,439.0

სხვა ხარჯები

53,800.0

65,461.5

35,275.6

16,314.6

17,864.0

11,974.9

750.0

18,606.0

18,606.0

104,010.0

102,960.0

72,943.3

68,300.0

65,750.0

50,810.0

სუბსიდიები

14,500.0

14,500.0

14,000.0

სხვა ხარჯები

53,800.0

51,250.0

36,810.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

35,710.0

37,210.0

22,133.3

იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა

39,308.1

39,701.1

49,561.2

ხარჯები

39,308.1

39,701.1

49,561.2

სუბსიდიები

2,750.1

2,750.1

9,518.8

სხვა ხარჯები

36,558.0

36,951.0

40,042.4

94,195.0

93,287.7

77,697.6

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სხვა ხარჯები

25 02 01

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 02

გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
ხარჯები

25 02 03

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
ხარჯები

25 05

25 06

კახეთის განვითარების პროექტი
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები

26 00

94,195.0

93,287.7

77,697.6

1,000.0

993.0

407.1

93,195.0

92,294.7

77,290.5

58,525.1

64,127.0

59,272.4

42,165.6

45,646.5

43,188.1

შრომის ანაზღაურება

24,563.9

24,064.7

23,998.7

საქონელი და მომსახურება

16,534.4

16,668.0

14,317.6

გრანტები

20.5

25.5

23.7

სოციალური უზრუნველყოფა

191.0

233.0

209.4

სხვა ხარჯები

855.8

4,655.3

4,638.7

16,359.5

18,416.0

16,019.7

0.0

64.6

64.6

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

13,762.8

18,204.8

17,947.0

ხარჯები

11,190.8

15,493.2

15,254.2

შრომის ანაზღაურება

3,755.8

3,745.8

3,707.4

საქონელი და მომსახურება

7,243.0

8,327.9

8,148.2

სოციალური უზრუნველყოფა

72.0

72.0

62.4

სხვა ხარჯები

120.0

3,347.5

3,336.2

2,572.0

2,647.0

2,628.2

0.0

64.6

64.6

გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა

19,650.4

19,199.8

17,223.6

ხარჯები

17,640.4

17,135.3

17,097.1

შრომის ანაზღაურება

15,605.4

15,259.8

15,244.8

საქონელი და მომსახურება

1,354.0

1,344.0

1,329.5

გრანტები

0.0

5.0

3.1

სოციალური უზრუნველყოფა

71.0

106.0

99.8

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ვალდებულებების კლება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

სხვა ხარჯები

26 03

2012 წლის
შესრულება

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 02

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

სუბსიდიები

ხარჯები

26 01

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

610.0

420.5

419.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,010.0

2,064.5

126.4

ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა

4,096.0

3,751.0

3,741.7

ხარჯები

3,171.0

3,126.0

3,121.5

2,493.9

2,493.9

2,493.3

საქონელი და მომსახურება

639.1

609.1

605.4

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

15.0

14.9

სხვა ხარჯები

23.0

8.0

7.9

შრომის ანაზღაურება
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

925.0

625.0

620.2

4,605.7

5,578.2

5,578.5

1,305.7

781.2

781.5

173.3

194.3

194.0

1,026.2

505.2

509.9

გრანტები

0.0

0.0

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

3.0

2.6

102.2

78.7

74.2

3,300.0

4,797.0

4,797.0

3,305.0

2,330.0

2,292.1

1,824.2

1,358.2

1,332.3

1,109.4

1,037.4

1,030.9

690.5

288.5

271.6

გრანტები

4.3

4.3

3.9

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

28.0

26.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,480.8

971.8

959.7

იუსტიციის სახლების ფარგლებში მომსახურებათა
ეფექტიანი წარმოება და ყველა დაინტერესებული
პირისათვის ხელმისაწვდომობა

12,169.0

14,003.0

11,443.8

ხარჯები

6,097.3

6,692.3

4,555.7

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05

ელექტრონული მმართველობის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

26 06

შრომის ანაზღაურება

553.9

363.9

361.9

5,521.6

5,506.6

3,377.2

გრანტები

16.2

16.2

16.1

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

5.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.6

800.6

800.6

6,071.7

7,310.7

6,888.1

936.2

918.7

905.7

936.2

918.7

905.7

შრომის ანაზღაურება

872.2

854.7

852.2

საქონელი და მომსახურება

60.0

60.0

49.7

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

4.0

3.7

0.0

141.7

140.2

0.0

141.7

140.2

შრომის ანაზღაურება

0.0

115.0

114.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

26.7

26.0

128,389.1

137,827.1

134,058.7

საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 08

ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების
მხარდაჭერის განვითარება
ხარჯები

26 09

ტურისტული, საინვესტიციო და ინფრასტრუქტურული
პროექტების კოორდინაცია და მონიტორინგი
ხარჯები

27 00

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

109,006.6

111,102.1

109,677.3

შრომის ანაზღაურება

43,658.4

49,485.7

49,335.7

საქონელი და მომსახურება

63,369.5

59,824.8

58,557.9

სუბსიდიები

116.2

116.2

213.6

გრანტები

19.0

19.0

18.1

სოციალური უზრუნველყოფა

285.0

296.9

291.8

1,558.5

1,359.5

1,260.2

19,382.5

26,715.3

24,371.7

0.0

9.8

9.7

პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა

3,372.7

3,372.7

3,358.5

ხარჯები

3,222.7

3,215.7

3,203.0

შრომის ანაზღაურება

2,100.7

2,220.7

2,213.8

საქონელი და მომსახურება

1,061.2

953.2

951.2

გრანტები

0.8

0.8

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

30.0

22.0

19.6

სხვა ხარჯები

30.0

19.0

18.4

150.0

157.0

155.5

116,494.0

125,756.4

122,463.6

97,800.7

99,648.5

98,652.1

შრომის ანაზღაურება

37,117.6

42,827.6

42,780.8

საქონელი და მომსახურება

58,818.4

55,126.2

54,179.0

სუბსიდიები

116.2

116.2

213.6

სოციალური უზრუნველყოფა

235.0

245.0

242.4

1,513.5

1,333.5

1,236.4

18,693.3

26,104.7

23,808.4

0.0

3.2

3.2

110,453.2

119,715.6

116,419.1

91,923.9

93,740.7

92,739.6

შრომის ანაზღაურება

32,701.1

38,421.1

38,402.0

საქონელი და მომსახურება

57,522.8

53,799.6

52,909.5

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
27 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 02

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
27 02 01

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა

200.0

200.0

199.8

1,500.0

1,320.0

1,228.3

18,529.3

25,971.7

23,676.4

0.0

3.2

3.2

პრობაციის სრულყოფილი სისტემის ჩამოყალიბება

2,919.4

2,919.4

2,880.9

ხარჯები

2,879.4

2,910.4

2,872.2

2,264.8

2,254.8

2,227.1

604.1

635.1

627.5

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
27 02 02

შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

20.0

17.6

სხვა ხარჯები

0.5

0.5

0.0

40.0

9.0

8.7

3,121.4

3,121.4

3,163.7

2,997.4

2,997.4

3,040.3

2,151.7

2,151.7

2,151.7

საქონელი და მომსახურება

691.5

691.5

641.9

სუბსიდიები

116.2

116.2

213.6

სოციალური უზრუნველყოფა

25.0

25.0

25.0

სხვა ხარჯები

13.0

13.0

8.1

124.0

124.0

123.4

1,111.0

1,111.0

1,049.3

1,031.8

895.3

860.9

შრომის ანაზღაურება

209.8

209.8

206.4

საქონელი და მომსახურება

794.8

653.1

623.7

გრანტები

18.2

18.2

18.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.2

7.1

სხვა ხარჯები

9.0

7.0

5.5

79.2

215.7

188.5

7,411.4

7,587.0

7,187.2

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 02 03

უფასო იურიდიული დახმარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03

პენიტენციური სისტემისათვის კვალიფიციური
კადრების მომზადება
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 04

ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში
ხარჯები

6,951.4

7,342.6

6,961.4

შრომის ანაზღაურება

4,230.3

4,227.6

4,134.7

საქონელი და მომსახურება

2,695.1

3,092.3

2,804.0

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

22.7

22.7

სხვა ხარჯები

6.0

0.0

0.0

460.0

237.9

219.3

0.0

6.5

6.5

82,800.0

85,162.8

83,302.4

82,564.8

84,399.6

82,746.1

შრომის ანაზღაურება

5,448.6

5,768.6

5,746.3

საქონელი და მომსახურება

73,995.6

75,508.9

73,928.8

გრანტები

3,020.6

3,020.6

2,984.3

სოციალური უზრუნველყოფა

70.0

70.0

60.2

სხვა ხარჯები

30.0

31.5

26.5

235.2

763.2

556.3

82,581.6

84,944.4

83,103.3

82,361.2

84,224.0

82,589.8

5,363.6

5,683.6

5,665.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01

საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

საქონელი და მომსახურება

73,877.0

75,419.8

73,854.4

გრანტები

3,020.6

3,020.6

2,984.3

სოციალური უზრუნველყოფა

70.0

70.0

60.2

სხვა ხარჯები

30.0

30.0

25.2

220.4

720.4

513.6

79,469.0

81,831.8

80,027.1

79,248.6

81,111.4

79,513.5

შრომის ანაზღაურება

5,313.2

5,633.2

5,615.3

საქონელი და მომსახურება

73,835.4

75,378.2

73,812.8

70.0

70.0

60.2

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01 01

საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები

30.0

30.0

25.2

220.4

720.4

513.6

3,020.6

3,020.6

2,984.3

3,020.6

3,020.6

2,984.3

3,020.6

3,020.6

2,984.3

92.0

92.0

92.0

92.0

92.0

92.0

შრომის ანაზღაურება

50.4

50.4

50.4

საქონელი და მომსახურება

41.6

41.6

41.6

218.4

218.4

199.1

203.6

175.6

156.4

შრომის ანაზღაურება

85.0

85.0

80.6

საქონელი და მომსახურება

118.6

89.1

74.5

0.0

1.5

1.3

14.8

42.8

42.7

730,604.6

735,488.6

734,733.8

671,260.9

663,875.5

663,576.4

შრომის ანაზღაურება

395,760.5

307,870.0

307,865.7

საქონელი და მომსახურება

260,954.5

338,749.8

338,470.6

სუბსიდიები

650.0

2,412.9

2,412.9

გრანტები

16.2

12.8

12.8

6,969.7

8,195.9

8,195.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01 02

საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური
ვალდებულებების უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები

28 01 03

საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ხარჯები

28 02

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
29 01

შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და
ამაღლება

6,910.1

6,634.1

6,619.4

59,343.7

66,519.1

66,063.4

0.0

5,094.0

5,094.0

677,326.3

675,983.9

676,112.0
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

618,461.5

607,338.7

607,466.9

შრომის ანაზღაურება

353,607.8

271,927.1

271,926.5

საქონელი და მომსახურება

251,557.4

320,828.4

320,957.3

3.4

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6,714.6

8,021.4

8,021.3

სხვა ხარჯები

6,578.3

6,561.8

6,561.7

58,864.8

63,551.1

63,551.1

0.0

5,094.0

5,094.0

13,812.3

13,716.1

12,834.3

13,812.3

11,368.1

10,935.0

შრომის ანაზღაურება

11,219.7

8,912.0

8,909.4

საქონელი და მომსახურება

2,094.9

2,286.9

1,860.1

სოციალური უზრუნველყოფა

180.0

111.2

111.2

სხვა ხარჯები

317.7

58.0

54.3

0.0

2,348.0

1,899.3

7,760.6

7,760.6

7,760.6

7,535.6

7,522.7

7,522.7

შრომის ანაზღაურება

4,277.8

4,174.4

4,174.4

საქონელი და მომსახურება

3,197.8

3,300.1

3,300.1

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

48.2

48.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

225.0

237.9

237.9

31,705.4

38,028.0

38,026.9

31,451.5

37,646.0

37,651.9

შრომის ანაზღაურება

26,655.2

22,856.5

22,855.3

საქონელი და მომსახურება

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები

გრანტები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
29 02

სამხედრო განათლების განვითარება
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
ხარჯები

29 04

თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
ხარჯები

4,104.4

12,334.4

12,353.2

სუბსიდიები

650.0

2,412.9

2,412.9

გრანტები

12.8

12.8

12.8

სოციალური უზრუნველყოფა

15.1

15.1

14.3

სხვა ხარჯები

14.1

14.3

3.4

253.9

382.0

375.0

587,890.2

587,890.2

584,888.0

541,205.4

535,778.3

533,187.5

შრომის ანაზღაურება

362,000.0

352,730.4

352,357.1

საქონელი და მომსახურება

161,611.5

165,094.6

162,960.7

100.0

80.0

70.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები

გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა

2,348.0

2,473.3

2,417.1

სხვა ხარჯები

15,145.9

15,400.0

15,382.2

46,684.7

52,101.2

51,690.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

0.1

10.7

10.3

567,585.8

562,591.6

559,764.2

521,710.1

513,332.7

510,858.2

შრომის ანაზღაურება

349,038.1

340,662.4

340,309.6

საქონელი და მომსახურება

155,462.3

155,677.5

153,632.7

100.0

80.0

70.4

სოციალური უზრუნველყოფა

2,300.0

2,390.4

2,338.0

სხვა ხარჯები

14,809.7

14,522.4

14,507.5

45,875.6

49,248.9

48,896.5

0.1

10.0

9.6

11,948.2

16,063.2

15,990.2

11,859.2

14,003.2

13,942.6

შრომის ანაზღაურება

10,586.2

9,889.2

9,887.8

საქონელი და მომსახურება

1,223.0

3,969.3

3,914.0

45.0

57.0

53.2

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ვალდებულებების კლება
30 01

საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო საზღვრის
დაცვა
ხარჯები

გრანტები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

30 02

ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური
წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის
ამაღლება
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები

5.0

87.6

87.6

89.0

2,060.0

2,047.6

4,898.3

5,461.4

5,428.7

4,318.2

4,808.4

4,784.1

შრომის ანაზღაურება

1,396.1

1,412.8

1,409.4

საქონელი და მომსახურება

2,685.1

2,663.9

2,643.6

3.0

15.4

15.4

234.0

716.4

715.9

580.1

652.2

643.8

0.0

0.7

0.7

2,864.0

3,319.0

3,296.8

2,784.0

3,239.0

3,216.8

561.6

512.8

497.4

2,133.0

2,656.7

2,651.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 03

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებაგადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

30 04

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისიტემის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

30 05

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.1

4.1

სხვა ხარჯები

89.4

65.4

63.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.0

80.0

80.0

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა

277.6

277.6

230.6
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

217.6

217.6

208.3

შრომის ანაზღაურება

127.2

127.7

127.4

საქონელი და მომსახურება

85.0

82.7

74.6

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.9

1.9

სხვა ხარჯები

5.4

5.4

4.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.0

60.0

22.4

საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება

316.3

177.4

177.4

ხარჯები

316.3

177.4

177.4

შრომის ანაზღაურება

290.8

125.5

125.5

საქონელი და მომსახურება

23.1

44.5

44.5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

4.5

4.5

სხვა ხარჯები

2.4

2.9

2.9

5,000.0

5,000.0

5,000.0

4,994.0

4,978.6

4,978.6

შრომის ანაზღაურება

3,263.5

3,366.8

3,366.8

საქონელი და მომსახურება

1,592.9

1,496.5

1,496.5

სოციალური უზრუნველყოფა

12.6

19.3

19.3

სხვა ხარჯები

125.0

96.0

96.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

7.4

7.4

ვალდებულებების კლება

0.0

14.0

14.0

625,781.7

633,531.7

626,777.4

562,597.9

561,351.5

556,206.2

შრომის ანაზღაურება

21,994.7

20,976.4

20,750.2

საქონელი და მომსახურება

63,242.4

62,422.7

61,581.8

სუბსიდიები

28,489.2

23,919.1

23,357.7

გრანტები

2,713.1

2,823.4

1,850.8

სოციალური უზრუნველყოფა

2,101.0

2,401.2

2,366.8

444,057.6

448,808.6

446,298.9

63,183.8

72,133.4

70,526.2

0.0

46.8

45.0

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა

13,597.7

14,629.5

14,367.3

ხარჯები

13,364.2

14,343.3

14,093.1

შრომის ანაზღაურება

7,021.1

6,994.7

6,947.7

საქონელი და მომსახურება

5,215.3

6,053.7

5,854.6

გრანტები

1.8

1.8

1.8

სოციალური უზრუნველყოფა

66.0

49.6

49.2

1,060.0

1,243.5

1,239.8

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები

30 06

31 00

საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ხარჯები

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
32 01

სხვა ხარჯები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

233.5

285.1

273.1

0.0

1.0

1.0

379,408.6

372,518.5

372,083.6

379,181.3

372,037.1

371,613.8

შრომის ანაზღაურება

8,613.7

8,284.3

8,143.1

საქონელი და მომსახურება

23,022.7

21,548.8

21,348.3

სუბსიდიები

2,500.0

2,506.5

2,475.8

18.0

21.3

21.3

2,030.0

2,324.1

2,290.8

342,997.0

337,352.0

337,334.5

227.3

480.4

468.7

0.0

1.1

1.1

336,364.2

325,538.6

325,536.5

336,364.2

325,538.6

325,536.5

336,364.2

325,538.6

325,536.5

19,989.3

18,614.4

18,481.8

19,789.3

18,372.8

18,251.0

582.4

578.0

577.8

18,956.7

17,504.4

17,387.5

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

32.1

32.1

სხვა ხარჯები

240.2

258.4

253.5

200.0

241.5

230.9

8,996.2

9,792.4

9,636.7

8,968.9

9,570.8

9,415.1

8,031.3

7,706.3

7,565.3

საქონელი და მომსახურება

725.0

1,293.6

1,285.3

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

92.0

90.0

სხვა ხარჯები

192.6

479.0

474.6

27.3

221.6

221.6

1,400.0

1,362.0

1,337.9

1,400.0

1,362.0

1,337.9

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
32 02

ზოგადი განათლება
ხარჯები

გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
32 02 01

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები

32 02 02

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 03

უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 04

განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

32 02 05

1,152.0

1,052.7

1,032.7

გრანტები

18.0

21.3

21.3

სხვა ხარჯები

230.0

288.0

283.9

2,900.0

2,853.0

2,808.9

2,900.0

2,840.4

2,796.7

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების
განვითარება
ხარჯები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

400.0

299.3

284.9

2,500.0

2,487.4

2,460.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

6.1

6.1

სხვა ხარჯები

0.0

47.6

45.6

0.0

12.6

12.2

6,465.0

10,867.7

10,867.6

6,465.0

10,867.7

10,867.6

500.0

130.2

130.2

5,965.0

10,737.5

10,737.5

1,000.0

1,000.0

996.2

1,000.0

1,000.0

996.2

1,000.0

1,000.0

996.2

2,000.0

2,195.0

2,163.6

2,000.0

2,194.0

2,162.6

2,000.0

2,194.0

2,162.6

0.0

1.1

1.1

244.0

245.5

207.7

244.0

240.8

203.6

244.0

221.7

187.8

0.0

19.1

15.8

0.0

4.7

4.1

244.0

221.9

187.8

244.0

221.9

187.8

244.0

221.7

187.8

0.0

0.2

0.0

50.0

50.0

46.6

50.0

50.0

46.6

საქონელი და მომსახურება

45.0

47.0

43.6

სხვა ხარჯები

5.0

3.0

3.0

15,971.8

18,489.3

18,356.7

15,596.8

17,740.6

17,619.0

767.5

783.4

763.5

საქონელი და მომსახურება

8,315.3

9,043.1

8,959.1

სუბსიდიები

6,502.4

2,315.5

2,304.9

სხვა ხარჯები

11.6

5,598.7

5,591.5

პროგრამული
კოდი

დასახელება

საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 06

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები

32 02 07

ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

32 02 08

ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური
დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
ვალდებულებების კლება

32 02 09

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 02 09 01

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების
მიღების ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები

32 02 10

მოსწავლე ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტიურობის
განვითარება
ხარჯები

32 03

პროფესიული განათლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

375.0

748.7

737.7

პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და
ხარისხის გაუმჯობესება

7,943.4

9,360.4

9,317.7

ხარჯები

7,777.4

9,113.9

9,078.8

საქონელი და მომსახურება

1,271.4

1,207.8

1,190.2

სუბსიდიები

6,502.4

2,315.5

2,304.9

სხვა ხარჯები

3.6

5,590.6

5,583.6

166.0

246.4

239.0

684.9

684.9

603.9

649.9

640.1

562.5

შრომის ანაზღაურება

206.0

221.9

202.0

საქონელი და მომსახურება

440.9

415.3

357.7

3.0

3.0

2.8

35.0

44.8

41.3

7,343.5

8,444.0

8,435.1

7,169.5

7,986.6

7,977.7

561.5

561.5

561.5

6,603.0

7,420.0

7,411.1

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03 02

ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03 03

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები

5.0

5.1

5.1

174.0

457.4

457.4

129,987.9

115,626.0

112,337.5

127,750.1

112,578.8

109,537.6

შრომის ანაზღაურება

5,235.4

4,451.6

4,438.6

საქონელი და მომსახურება

25,090.6

23,696.9

23,483.1

სუბსიდიები

19,486.8

19,097.0

18,577.0

გრანტები

2,693.3

2,800.3

1,827.7

5.0

23.2

22.6

75,239.0

62,509.7

61,188.7

2,237.8

3,047.2

2,799.9

20,789.9

19,809.1

18,065.7

19,573.4

18,230.2

16,714.5

საქონელი და მომსახურება

2,194.3

1,410.4

1,341.1

სუბსიდიები

14,231.5

13,785.9

13,266.2

გრანტები

2,525.6

2,525.6

1,634.7

622.0

508.3

472.6

1,216.5

1,578.9

1,351.2

13,001.3

12,846.3

12,658.9

12,651.3

12,208.7

12,029.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04

უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
კვლევების პროგრამა
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 01

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 02

გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

შრომის ანაზღაურება

4,061.5

3,153.3

3,140.3

საქონელი და მომსახურება

8,570.1

8,853.5

8,772.4

გრანტები

4.7

168.7

83.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

18.2

18.2

სხვა ხარჯები

15.0

15.0

14.8

350.0

637.6

629.6

27,793.1

18,596.6

18,524.4

27,542.8

18,079.5

18,012.8

შრომის ანაზღაურება

733.9

842.8

842.8

საქონელი და მომსახურება

834.6

778.5

724.8

5,255.3

5,311.1

5,310.8

163.0

106.0

105.0

5.0

5.0

4.4

20,551.0

11,036.1

11,025.1

250.3

517.1

511.6

22,844.2

13,551.0

13,479.3

22,643.9

13,106.9

13,040.5

შრომის ანაზღაურება

733.9

842.8

842.8

საქონელი და მომსახურება

834.6

778.5

724.8

სუბსიდიები

356.4

339.2

339.2

გრანტები

163.0

105.9

104.8

5.0

5.0

4.4

20,551.0

11,035.5

11,024.5

200.3

444.1

438.8

1,546.9

1,593.7

1,593.6

1,511.9

1,542.7

1,542.6

სუბსიდიები

1,511.9

1,542.1

1,542.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.6

0.6

35.0

51.0

51.0

3,100.0

3,100.0

3,099.5

3,090.0

3,090.0

3,089.7

3,090.0

3,090.0

3,089.7

10.0

10.0

9.8

302.0

352.0

352.0

297.0

340.0

340.0

297.0

339.8

339.8

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 03

მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები

სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 03 01

სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 03 02

სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 03 03

მეცნიერთა ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 04 03 04

სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა
ხარჯები
სუბსიდიები
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.2

0.2

5.0

12.0

12.0
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

32 04 04

სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების წახალისება

67,543.2

63,363.6

62,091.6

67,127.2

63,247.6

61,975.8

საქონელი და მომსახურება

13,080.2

12,301.3

12,299.5

სხვა ხარჯები

54,047.0

50,946.3

49,676.3

416.0

116.0

115.8

860.4

1,010.4

996.9

855.4

812.8

805.2

შრომის ანაზღაურება

440.0

455.5

455.4

საქონელი და მომსახურება

411.4

353.3

345.4

გრანტები

0.0

0.0

4.3

სხვა ხარჯები

4.0

4.0

0.0

5.0

197.6

191.7

86,815.8

112,268.5

109,632.3

26,705.6

44,651.8

43,342.6

357.0

462.5

457.3

1,598.6

2,080.2

1,936.7

0.0

4.3

4.3

24,750.0

42,104.7

40,944.4

60,110.2

67,572.1

66,246.7

0.0

44.7

42.9

39,385.8

38,062.3

37,997.5

1,605.6

1,317.2

1,256.0

357.0

462.5

457.3

1,248.6

844.5

794.0

0.0

10.2

4.7

37,780.2

36,745.1

36,741.5

47,430.0

74,206.2

71,634.8

25,100.0

43,334.5

42,086.6

350.0

1,235.7

1,142.7

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 05

კონსტიტუციონალიზმის კვლევა
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

32 05 01

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 05 02

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

33 00

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

0.0

4.3

4.3

24,750.0

42,094.5

40,939.7

22,330.0

30,827.0

29,505.3

0.0

44.7

42.9

93,027.9

102,127.5

100,057.2
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები

94,642.9

92,715.3

3,886.9

4,180.0

4,167.9

27,869.8

27,218.1

სუბსიდიები

42,405.8

44,341.3

44,253.4

0.0

213.3

213.9

106.0

115.8

115.0

13,803.8

17,922.7

16,746.9

2,966.4

7,465.9

7,323.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

0.6

18.8

18.2

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა

3,721.5

4,488.3

4,433.7

ხარჯები

3,459.5

4,101.1

4,051.0

შრომის ანაზღაურება

2,056.6

2,365.7

2,353.8

საქონელი და მომსახურება

1,342.9

1,500.4

1,469.3

სოციალური უზრუნველყოფა

25.0

15.0

14.2

სხვა ხარჯები

35.0

220.0

213.8

262.0

387.1

382.6

55,870.2

56,998.4

56,435.5

55,183.2

54,897.0

54,364.1

საქონელი და მომსახურება

26,703.4

24,840.9

24,357.7

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია საქართველოში და მისი ფარგლებს
გარეთ
ხარჯები

25,637.7

26,236.5

26,187.5

გრანტები

0.0

213.3

213.3

სოციალური უზრუნველყოფა

78.0

81.8

81.8

2,764.1

3,524.6

3,523.9

687.0

2,083.3

2,053.7

0.0

18.2

17.7

10,143.5

11,449.3

11,411.4

9,643.5

10,019.2

9,989.3

265.9

69.3

69.3

სუბსიდიები

9,224.4

9,725.8

9,700.7

სხვა ხარჯები

153.2

224.2

219.3

500.0

1,430.1

1,422.1

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა

23,292.7

29,191.5

27,776.6

ხარჯები

21,774.7

25,625.5

24,310.8

შრომის ანაზღაურება

1,830.3

1,814.3

1,814.2

საქონელი და მომსახურება

1,546.2

1,459.3

1,321.9

სუბსიდიები

7,543.7

8,379.0

8,365.2

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04

90,060.9

29,858.4

სხვა ხარჯები

33 03

2012 წლის
შესრულება

საქონელი და მომსახურება

სოციალური უზრუნველყოფა

33 02

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

შრომის ანაზღაურება

გრანტები

33 01

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

გრანტები

0.0

0.0

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

19.0

19.0

10,851.5

13,953.9

12,789.9

1,517.4

3,565.4

3,465.3

0.6

0.6

0.5

8,888.1

11,653.8

11,550.0

7,718.7

8,471.0

8,449.0

175.0

92.0

83.8

7,543.7

8,379.0

8,365.2

1,169.4

3,182.8

3,101.0

14,404.6

17,537.7

16,226.6

14,056.0

17,154.5

15,861.8

შრომის ანაზღაურება

1,830.3

1,814.3

1,814.2

საქონელი და მომსახურება

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
33 04 01

მუზეუმების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 04 02

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
ხარჯები

1,371.2

1,367.3

1,238.0

გრანტები

0.0

0.0

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

19.0

19.0

10,851.5

13,953.9

12,789.9

348.0

382.6

364.3

0.6

0.6

0.5

39,249.2

39,308.0

37,416.5

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

34 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
ხარჯები

37,939.7

36,990.1

35,127.4

შრომის ანაზღაურება

2,392.5

2,584.7

2,584.1

საქონელი და მომსახურება

25,615.8

15,086.0

14,576.6

600.0

405.0

389.6

2.7

2.7

2.6

სოციალური უზრუნველყოფა

1,003.2

4,446.2

4,446.2

სხვა ხარჯები

8,325.5

14,465.4

13,128.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,309.5

2,317.9

2,289.2

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა

7,047.0

7,995.5

7,721.0

ხარჯები

5,737.5

5,956.0

5,702.9

შრომის ანაზღაურება

2,392.5

2,584.7

2,584.1

საქონელი და მომსახურება

3,203.6

3,249.6

3,000.7

გრანტები

2.7

2.7

2.6

სოციალური უზრუნველყოფა

53.2

60.4

60.4

სხვა ხარჯები

85.5

58.6

55.0

1,309.5

2,039.5

2,018.1

სუბსიდიები
გრანტები

34 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

34 02

განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

32,202.2

31,312.5

29,695.5

32,202.2

31,034.0

29,424.5

22,412.2

11,836.4

11,575.8

სუბსიდიები

600.0

405.0

389.6

სოციალური უზრუნველყოფა

950.0

4,385.8

4,385.8

8,240.0

14,406.8

13,073.2

0.0

278.4

271.0

1,821,816.2

1,823,154.6

1,793,862.8

1,786,203.5

1,799,020.3

1,774,788.3

შრომის ანაზღაურება

30,009.9

32,311.9

32,245.8

საქონელი და მომსახურება

46,886.5

55,252.5

48,892.8

სუბსიდიები

988.7

988.7

794.5

გრანტები

740.2

785.2

780.5

1,706,665.0

1,706,308.3

1,689,539.2

913.2

3,373.7

2,535.5

35,612.4

24,106.8

19,047.7

0.3

27.5

26.7

52,180.9

52,728.8

49,391.5

ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 00

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
35 01

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
ხარჯები

44,978.1

48,691.4

46,977.1

შრომის ანაზღაურება

30,009.9

32,311.9

32,245.8

საქონელი და მომსახურება

13,919.8

14,494.1

12,906.2

გრანტები

740.2

785.2

780.5

სოციალური უზრუნველყოფა

218.0

323.4

281.5

სხვა ხარჯები

90.2

776.8

763.2

7,202.5

4,014.5

2,392.2

0.3

22.9

22.2

9,650.0

10,903.0

9,477.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
35 01 01

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები

7,950.0

9,228.7

8,853.3

შრომის ანაზღაურება

3,523.0

4,536.0

4,491.1

საქონელი და მომსახურება

3,600.0

3,620.7

3,323.1

გრანტები

740.0

785.0

777.3

სოციალური უზრუნველყოფა

70.0

70.0

49.8

სხვა ხარჯები

17.0

217.0

212.0

1,700.0

1,670.0

620.1

0.0

4.3

4.3

3,386.0

3,959.0

3,756.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
35 01 02

სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა

230

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

3,381.0

3,930.0

3,731.1

2,457.0

2,787.3

2,787.1

894.0

1,111.8

914.1

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

20.0

19.0

სხვა ხარჯები

22.0

10.9

10.9

5.0

29.0

25.4

დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა

4,950.2

4,950.2

4,722.6

ხარჯები

4,932.0

4,762.0

4,559.8

შრომის ანაზღაურება

3,027.0

3,019.5

3,019.5

საქონელი და მომსახურება

1,887.0

1,707.0

1,507.9

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 03

35 01 04

გრანტები

0.0

0.0

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

27.5

26.5

სხვა ხარჯები

8.0

8.0

5.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

187.9

162.6

ვალდებულებების კლება

0.3

0.3

0.2

22,501.9

23,042.2

22,035.5

19,101.9

21,587.8

20,977.7

შრომის ანაზღაურება

15,559.9

17,130.9

17,117.4

საქონელი და მომსახურება

3,451.8

4,335.7

3,751.7

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების
მართვა
ხარჯები

გრანტები

0.2

0.2

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

91.0

78.4

სხვა ხარჯები

30.0

30.0

27.6

3,400.0

1,453.7

1,057.7

0.0

0.7

0.0

8,757.0

8,491.6

8,236.0

8,607.0

8,122.6

7,891.3

შრომის ანაზღაურება

4,877.0

4,276.0

4,276.0

საქონელი და მომსახურება

3,660.0

3,236.0

3,014.2

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

105.0

98.4

სხვა ხარჯები

10.0

505.6

502.7

150.0

351.3

327.0

0.0

17.7

17.7

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვა და დახმარება

985.8

1,011.8

834.6

ხარჯები

830.2

856.2

801.8

შრომის ანაზღაურება

432.0

458.0

456.5

საქონელი და მომსახურება

386.0

386.0

333.5

9.0

9.4

9.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
35 01 05

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამა
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
35 01 06

სოციალური უზრუნველყოფა
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

3.2

2.8

2.4

155.6

155.6

32.8

1,950.0

371.0

328.7

176.0

204.0

162.1

შრომის ანაზღაურება

134.0

104.2

98.2

საქონელი და მომსახურება

41.0

96.8

61.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.5

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

2.5

2.3

1,774.0

167.0

166.6

1,397,356.6

1,401,833.5

1,398,583.8

1,397,356.6

1,401,630.5

1,398,399.5

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 12

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის
ხელშეწყობის პროგრამის მართვა
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 02

სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

22,226.6

27,614.4

25,941.3

1,374,307.0

1,371,699.2

1,370,685.8

823.0

2,316.9

1,772.4

0.0

203.0

184.3

1,065,391.0

1,068,607.3

1,068,393.9

1,065,391.0

1,068,607.3

1,068,393.9

7,000.0

7,000.0

7,000.0

1,058,391.0

1,061,607.3

1,061,393.9

284,941.6

277,324.1

276,224.2

284,941.6

277,324.1

276,224.2

6,230.6

5,490.6

5,006.4

სოციალური უზრუნველყოფა

278,711.0

271,833.5

271,217.8

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა

15,395.0

17,401.0

16,688.3

15,395.0

17,401.0

16,688.3

საქონელი და მომსახურება

2,403.0

2,607.3

2,598.4

სოციალური უზრუნველყოფა

12,169.0

12,476.8

12,317.6

823.0

2,316.9

1,772.4

25,629.0

26,384.0

26,286.8

25,629.0

26,384.0

26,286.8

593.0

602.5

530.2

25,036.0

25,781.5

25,756.5

სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვისა და საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საჭიროებების
შეფასების პროგრამა

6,000.0

12,117.1

10,990.5

ხარჯები

6,000.0

11,914.1

10,806.2

6,000.0

11,914.1

10,806.2

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 02 01

საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 02 02

სოციალური დახმარებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

35 02 03

ხარჯები

სხვა ხარჯები
35 02 05

მოსახლეობის ელექტროენერგიის ვაუჩერით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 02 06

საქონელი და მომსახურება
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

35 03 01

ჯანმრთელობის დაზღვევა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 02

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

35 03 02 01

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
ვალდებულებების კლება

35 03 02 02

იმუნიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 02 03

ეპიდზედამხედველობის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

35 03 02 04

უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

35 03 02 05

პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 02 06

პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის
პროექტი (EC)
ხარჯები

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

0.0

203.0

184.3

347,405.3

351,977.5

332,782.0

343,868.8

348,436.5

329,244.4

10,740.1

12,962.0

9,878.1

988.7

988.7

794.5

332,140.0

334,285.8

318,571.9

0.0

200.0

0.0

3,536.5

3,536.5

3,533.1

0.0

4.5

4.5

170,530.0

156,970.0

153,304.8

170,530.0

156,970.0

153,304.8

170,530.0

156,970.0

153,304.8

14,157.2

13,400.2

11,116.0

10,620.7

9,859.2

7,578.3

8,787.0

7,691.8

6,112.1

988.7

988.7

794.5

845.0

1,178.7

671.8

3,536.5

3,536.5

3,533.1

0.0

4.5

4.5

2,121.0

2,121.0

1,513.5

2,121.0

2,116.5

1,509.0

1,921.0

1,916.5

1,509.0

200.0

200.0

0.0

0.0

4.5

4.5

4,846.0

4,089.0

3,155.1

4,846.0

4,089.0

3,155.1

4,471.0

3,380.3

2,753.3

375.0

708.7

401.8

1,400.0

1,400.0

914.4

1,400.0

1,400.0

914.4

1,400.0

1,400.0

914.4

995.0

995.0

935.3

995.0

995.0

935.3

995.0

995.0

935.3

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

115.0

115.0

86.3

115.0

115.0

86.3
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

115.0

115.0

86.3

4,410.2

4,410.2

4,241.3

873.7

873.7

708.2

873.7

873.7

708.2

3,536.5

3,536.5

3,533.1

159,294.1

181,023.3

168,347.1

159,294.1

181,023.3

168,347.1

1,783.1

4,886.2

3,751.8

157,511.0

176,137.1

164,595.3

11,860.0

13,102.7

12,901.2

11,860.0

13,102.7

12,901.2

11,860.0

13,102.7

12,901.2

2,332.0

4,082.0

3,339.6

2,332.0

4,082.0

3,339.6

2,332.0

4,082.0

3,339.6

9,615.0

9,130.9

8,693.7

9,615.0

9,130.9

8,693.7

0.0

961.1

746.9

9,615.0

8,169.8

7,946.8

3,195.0

2,691.4

2,592.9

3,195.0

2,691.4

2,592.9

0.0

352.0

261.7

3,195.0

2,339.4

2,331.2

4,810.0

5,464.0

5,029.2

4,810.0

5,464.0

5,029.2

4,810.0

5,464.0

5,029.2

5,083.0

5,197.0

5,014.7

5,083.0

5,197.0

5,014.7

710.0

371.0

368.5

სოციალური უზრუნველყოფა

4,373.0

4,826.0

4,646.2

ნარკომანია

2,751.0

2,775.0

2,536.3

2,751.0

2,775.0

2,536.3

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სუბსიდიები
35 03 02 07

ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროექტი (WB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 03 03

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 01

ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 02

ინფექციური დაავადებების მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 03

ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 04

აივ ინფექცია/შიდსი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 05

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 06

დიაბეტის მართვა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

35 03 03 07
ხარჯები

საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03 08

ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 09

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები

0.0

24.0

24.0

2,751.0

2,751.0

2,512.3

4,480.0

5,786.5

5,765.1

4,480.0

5,786.5

5,765.1

4,480.0

5,786.5

5,765.1

22,004.0

21,128.0

19,801.7

22,004.0

21,128.0

19,801.7
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

0.0

24.0

24.0

22,004.0

21,104.0

19,777.7

6,879.0

7,303.4

7,294.4

6,879.0

7,303.4

7,294.4

6,879.0

7,303.4

7,294.4

1,387.0

2,789.4

2,729.4

1,387.0

2,789.4

2,729.4

22.0

212.0

190.7

1,365.0

2,577.4

2,538.7

3,753.0

3,849.0

3,692.9

3,753.0

3,849.0

3,692.9

0.0

96.0

72.0

3,753.0

3,753.0

3,620.9

სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო
ტრანსპორტირება

24,130.0

23,782.0

23,057.5

ხარჯები

24,130.0

23,782.0

23,057.5

0.0

1,010.0

971.5

24,130.0

22,772.0

22,086.0

15,335.0

15,035.0

14,909.0

15,335.0

15,035.0

14,909.0

15,335.0

15,035.0

14,909.0

11,000.0

25,424.0

18,294.7

11,000.0

25,424.0

18,294.7

0.0

100.0

72.0

11,000.0

25,324.0

18,222.7

225.0

350.0

312.1

225.0

350.0

312.1

225.0

350.0

312.1

10,500.0

10,197.9

10,195.8

10,500.0

10,197.9

10,195.8

10,500.0

10,197.9

10,195.8

10,016.0

12,757.0

12,752.3

10,016.0

12,757.0

12,752.3

10,016.0

12,757.0

12,752.3

8,888.0

8,442.0

8,414.2

8,888.0

8,442.0

8,414.2

8,888.0

8,442.0

8,414.2

პროგრამული
კოდი

დასახელება

საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03 10

გულის ქირურგია
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 11

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 12

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა
მკურნალობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 13

საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03 14

სოფლის ექიმი
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 15

რეფერალური მომსახურება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 16

ანტირაბიული დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 17

3 წლამდე ასაკის ბავშვთა გადაუდებელი და
სტაციონარული დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 18

ურგენტული მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 03 03 19

ზოგადი ამბულატორია
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

35 03 03 21

სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
შემოწმება

1,051.1

1,736.1

1,020.5

1,051.1

1,736.1

1,020.5

1,051.1

1,736.1

1,020.5

170.0

584.0

14.2

170.0

584.0

14.2

170.0

384.0

14.2

0.0

200.0

0.0

3,254.0

0.0

0.0

3,254.0

0.0

0.0

3,254.0

0.0

0.0

24,873.4

16,614.8

13,105.4

0.0

262.0

167.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

182.0

167.3

სხვა ხარჯები

0.0

80.0

0.0

24,873.4

16,352.8

12,938.2

310,987.2

311,329.4

278,911.1

ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03 04

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები

35 03 05

პროგრამების შესაძლო დეფიციტის დაფინანსება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

35 04

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 00

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტრო
ხარჯები

121,499.6

121,841.8

107,433.2

შრომის ანაზღაურება

2,405.0

2,405.0

2,391.6

საქონელი და მომსახურება

1,375.1

1,473.1

993.4

სუბსიდიები

4,989.5

5,122.9

4,601.3

გრანტები

30.0

30.0

3.7

სოციალური უზრუნველყოფა

30.0

30.0

7.1

112,670.0

112,780.8

99,436.0

150.0

150.0

137.5

189,337.6

189,337.6

171,340.4

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

4,182.1

4,635.1

3,910.7

ხარჯები

4,032.1

4,485.1

3,773.2

შრომის ანაზღაურება

2,405.0

2,405.0

2,391.6

საქონელი და მომსახურება

1,375.1

1,473.1

993.4

სუბსიდიები

122.0

366.2

243.1

გრანტები

30.0

30.0

3.7

სოციალური უზრუნველყოფა

30.0

30.0

7.1

სხვა ხარჯები

70.0

180.8

134.3

150.0

150.0

137.5

301,937.6

301,937.6

270,642.2

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
36 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 02

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

112,600.0

112,600.0

99,301.7

112,600.0

112,600.0

99,301.7

189,337.6

189,337.6

171,340.4

14,900.0

14,900.0

14,481.4

14,900.0

14,900.0

14,481.4

600.0

600.0

345.6

600.0

600.0

345.6

600.0

600.0

345.6

0.0

0.0

0.0

214,437.6

214,437.6

194,531.8

40,000.0

40,000.0

37,672.7

40,000.0

40,000.0

37,672.7

174,437.6

174,437.6

156,859.0

214,437.6

214,437.6

194,531.8

40,000.0

40,000.0

37,672.7

40,000.0

40,000.0

37,672.7

174,437.6

174,437.6

156,859.0

72,000.0

72,000.0

61,283.4

72,000.0

72,000.0

61,283.4

72,000.0

72,000.0

61,283.4

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება

4,800.0

4,689.2

4,290.8

ხარჯები

4,800.0

4,689.2

4,290.8

4,800.0

4,689.2

4,290.8

67.5

67.5

67.4

67.5

67.5

67.4

67.5

67.5

67.4

229,951.4

241,601.4

228,360.1

199,784.2

214,770.7

211,155.0

შრომის ანაზღაურება

7,646.5

8,244.8

8,178.8

საქონელი და მომსახურება

10,507.8

11,711.1

9,112.9

სუბსიდიები

49,400.0

54,445.0

53,649.2

გრანტები

2,708.2

1,808.2

1,768.8

45.0

45.0

33.6

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
36 02 01

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის
პროექტი (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა

36 02 02

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EC)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა

36 02 03

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა

36 02 03 01

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი
(KfW, EIB, EBRD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა

36 02 04

ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID)
ხარჯები
სხვა ხარჯები

36 03

სუბსიდიები
36 06

სამინისტროს სხვა პროგრამები
ხარჯები
სუბსიდიები

37 00

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

129,476.7

138,516.7

138,411.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,687.2

4,200.6

1,608.1

ფინანსური აქტივების ზრდა

25,480.0

22,630.1

15,597.1

173,449.3

176,521.4

172,451.1

154,044.3

156,289.2

155,337.3

შრომის ანაზღაურება

3,252.7

3,707.7

3,706.4

საქონელი და მომსახურება

3,717.3

2,422.3

2,275.0

სუბსიდიები

24,300.0

26,345.0

25,645.0

გრანტები

2,657.0

1,757.0

1,725.3

35.0

35.0

28.7

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სხვა ხარჯები

37 01

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
ხარჯები

სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები

37 01 01

120,082.3

122,022.3

121,956.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,925.0

1,602.1

1,516.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

17,480.0

18,630.1

15,597.1

7,000.0

7,382.1

7,200.8

5,660.0

6,365.0

6,197.9

შრომის ანაზღაურება

3,252.7

3,707.7

3,706.4

საქონელი და მომსახურება

2,042.3

2,292.3

2,158.9

გრანტები

300.0

300.0

281.8

სოციალური უზრუნველყოფა

35.0

35.0

28.7

სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 01 02

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება
ხარჯები
სხვა ხარჯები

37 01 03

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები

37 01 04

სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
ფინანსური აქტივების ზრდა

37 01 05

ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და
სამზარეულოს პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები

37 01 06

თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

30.0

22.2

1,340.0

1,017.1

1,002.9

74,750.0

74,750.0

74,749.8

74,750.0

74,750.0

74,749.8

74,750.0

74,750.0

74,749.8

45,016.6

46,956.6

46,956.6

45,016.6

46,956.6

46,956.6

45,016.6

46,956.6

46,956.6

13,600.0

13,850.0

13,850.0

13,600.0

13,850.0

13,850.0

130.0

590.0

576.2

130.0

590.0

576.2

130.0

130.0

116.2

0.0

460.0

460.0

2,045.0

2,685.0

2,685.0

1,545.0

2,185.0

2,185.0

1,545.0

0.0

0.0

0.0

2,185.0

2,185.0

500.0

500.0

500.0

238

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

37 01 07

რეგიონებში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
სავარგულების ათვისების ხელშეწყობა

24,300.0

23,700.0

23,000.0

24,300.0

23,700.0

23,000.0

24,300.0

23,700.0

23,000.0

6,607.7

6,607.7

3,432.8

2,642.7

1,742.6

1,671.8

2,357.0

1,457.0

1,443.5

285.7

285.7

228.3

85.0

85.0

13.9

3,880.0

4,780.1

1,747.1

10,652.1

13,766.1

8,961.1

8,039.9

11,193.9

8,881.1

შრომის ანაზღაურება

3,924.5

3,959.5

3,942.7

საქონელი და მომსახურება

ხარჯები
სუბსიდიები
37 01 08

აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა

37 02

სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები

4,059.8

7,178.8

4,927.5

გრანტები

1.2

1.2

1.2

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

10.0

4.9

სხვა ხარჯები

44.4

44.4

4.9

2,612.2

2,572.2

80.0

45,850.0

51,313.9

46,947.9

37,700.0

47,287.6

46,936.6

469.3

577.6

529.8

საქონელი და მომსახურება

2,730.7

2,110.0

1,910.4

სუბსიდიები

25,100.0

28,100.0

28,004.2

50.0

50.0

42.3

9,350.0

16,450.0

16,450.0

150.0

26.3

11.3

8,000.0

4,000.0

0.0

19,386.1

19,873.1

16,831.5

10,760.6

11,376.6

10,346.2

შრომის ანაზღაურება

5,694.9

6,132.3

6,031.5

საქონელი და მომსახურება

4,715.2

4,642.4

3,941.7

0.0

230.1

11.9

გრანტები

308.5

308.5

308.4

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

41.3

38.2

სხვა ხარჯები

22.0

22.0

14.5

8,625.5

8,495.7

6,484.5

0.0

0.8

0.8

5,629.1

5,664.1

4,937.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 03

მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

გრანტები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
38 00

საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო
ხარჯები

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
38 01

გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება,
რეგულირება და მართვა
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

5,565.5

5,524.0

4,815.4

შრომის ანაზღაურება

1,803.5

1,928.0

1,888.7

საქონელი და მომსახურება

3,415.5

3,241.5

2,579.9

გრანტები

308.5

308.5

308.4

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

28.0

25.1

სხვა ხარჯები

18.0

18.0

13.4

63.6

140.1

121.7

11,964.4

12,451.4

10,060.4

3,430.5

4,124.0

3,747.1

შრომის ანაზღაურება

2,368.8

2,685.7

2,630.7

საქონელი და მომსახურება

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 02

დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
ხარჯები

1,057.7

1,190.9

1,090.3

სუბსიდიები

0.0

230.1

11.9

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

13.3

13.1

სხვა ხარჯები

4.0

4.0

1.1

8,533.9

8,326.6

6,312.6

0.0

0.8

0.8

1,792.6

1,757.6

1,833.9

1,764.6

1,728.6

1,783.7

1,522.6

1,518.6

1,512.2

საქონელი და მომსახურება

242.0

210.0

271.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.0

29.0

50.2

59,409.9

74,088.0

72,426.5

56,859.2

72,087.9

70,486.5

შრომის ანაზღაურება

1,808.3

1,808.3

1,786.3

საქონელი და მომსახურება

3,152.0

4,000.6

3,855.1

სუბსიდიები

42,766.4

46,755.4

45,496.2

7.2

36.2

35.0

320.0

514.0

480.3

8,805.3

18,973.4

18,833.5

2,550.4

1,999.8

1,939.8

0.3

0.3

0.2

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

3,078.0

10,141.6

10,017.6

ხარჯები

2,913.0

9,646.6

9,535.1

შრომის ანაზღაურება

1,798.5

1,798.5

1,776.6

საქონელი და მომსახურება

1,064.5

1,388.7

1,317.7

0.0

29.0

27.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
38 03

გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება და პრევენცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება

39 00

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
ხარჯები

გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
39 01

გრანტები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

სოციალური უზრუნველყოფა

20.0

20.0

10.0

სხვა ხარჯები

30.0

6,410.4

6,402.8

165.0

495.0

482.6

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

42,229.5

49,176.6

47,990.4

ხარჯები

42,179.5

48,921.6

47,753.0

საქონელი და მომსახურება

1,270.0

754.6

710.1

სუბსიდიები

34,829.5

38,779.6

37,765.5

სხვა ხარჯები

6,080.0

9,387.4

9,277.5

50.0

255.0

237.4

2,982.0

3,649.5

3,603.3

2,982.0

3,649.5

3,603.3

პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 03

სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა

300.0

494.0

470.3

2,682.0

3,155.5

3,133.0

11,120.4

11,120.4

10,815.2

8,784.7

9,870.3

9,595.1

9.8

9.8

9.7

817.5

1,857.3

1,827.4

7,936.9

7,975.8

7,730.7

გრანტები

7.2

7.2

7.1

სხვა ხარჯები

13.3

20.2

20.2

2,335.4

1,249.8

1,219.9

0.3

0.3

0.2

52,500.0

57,453.5

56,695.0

45,820.5

50,602.1

50,115.2

შრომის ანაზღაურება

33,804.2

34,500.7

34,494.2

საქონელი და მომსახურება

11,316.3

15,467.7

15,003.0

სოციალური უზრუნველყოფა

120.0

148.7

145.2

სხვა ხარჯები

580.0

485.0

472.8

6,679.5

6,850.7

6,579.0

0.0

0.7

0.7

47,000.0

51,003.5

50,588.9

41,500.0

44,912.8

44,719.9

შრომის ანაზღაურება

31,600.0

31,857.0

31,856.9

საქონელი და მომსახურება

9,310.0

12,475.8

12,285.4

სოციალური უზრუნველყოფა

110.0

120.0

119.7

სხვა ხარჯები

480.0

460.0

457.9

სხვა ხარჯები
39 04

ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
40 01

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
ხარჯები
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 02

სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
ხარჯები

5,500.0

6,090.7

5,869.1

5,500.0

6,450.0

6,106.0

5,689.3

5,395.4

2,204.2

2,643.7

2,637.3

საქონელი და მომსახურება

2,006.3

2,991.9

2,717.7

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

28.7

25.5

სხვა ხარჯები

100.0

25.0

14.9

1,179.5

760.0

710.0

0.0

0.7

0.7

2,928.2

2,928.2

2,910.7

2,746.7

2,741.6

2,724.3

შრომის ანაზღაურება

1,160.0

1,206.3

1,205.5

საქონელი და მომსახურება

1,134.4

1,091.4

1,114.1

გრანტები

4.6

5.0

9.7

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

5.8

5.8

439.7

433.1

389.1

181.5

186.6

186.4

49,600.0

50,600.0

50,599.2

34,833.3

37,843.2

37,842.5

შრომის ანაზღაურება

1,797.0

1,862.7

1,862.7

საქონელი და მომსახურება

32,468.3

35,473.8

35,473.6

გრანტები

420.0

333.7

333.6

სოციალური უზრუნველყოფა

38.0

25.0

25.0

სხვა ხარჯები

110.0

148.1

147.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,383.8

9,373.9

9,373.9

ვალდებულებების კლება

3,382.9

3,382.9

3,382.9

სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტო

1,200.9

1,200.9

1,193.6

712.4

712.4

712.0

შრომის ანაზღაურება

626.0

626.0

625.9

საქონელი და მომსახურება

54.0

54.0

54.0

სუბსიდიები

32.4

32.4

32.1

488.5

488.5

481.6

7,840.0

7,840.0

7,796.5

7,540.0

7,295.0

7,254.4

შრომის ანაზღაურება

1,535.0

1,595.0

1,594.7

საქონელი და მომსახურება

3,900.0

3,492.0

3,458.3

სუბსიდიები

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ხარჯები

43 00

2012 წლის
შესრულება

4,320.5

ვალდებულებების კლება

42 00

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

შრომის ანაზღაურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 00

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 00

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები

1,765.0

1,858.0

1,858.0

სოციალური უზრუნველყოფა

300.0

310.0

310.0

სხვა ხარჯები

40.0

40.0

33.4
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 00

საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
პროცენტი
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება

45 01

სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 02

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სიმონ კანანელის
სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 03

ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 04

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის
ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 05

საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 06

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

300.0

545.0

542.1

22,800.0

22,800.0

22,793.8

19,181.5

19,127.8

19,122.4

0.0

4.3

4.3

19,181.5

19,123.5

19,118.1

3,618.5

3,557.0

3,556.2

0.0

115.2

115.2

13,158.3

13,158.3

13,152.1

11,174.5

11,116.5

11,111.1

11,174.5

11,116.5

11,111.1

1,983.8

2,041.8

2,041.0

1,104.0

1,104.0

1,104.0

1,068.0

1,068.0

1,068.0

1,068.0

1,068.0

1,068.0

36.0

36.0

36.0

1,858.0

1,858.0

1,858.0

1,340.0

1,340.0

1,340.0

1,340.0

1,340.0

1,340.0

518.0

518.0

518.0

1,094.0

1,094.0

1,094.0

650.0

650.0

650.0

650.0

650.0

650.0

444.0

444.0

444.0

260.8

260.8

260.8

250.8

250.8

250.8

250.8

250.8

250.8

10.0

10.0

10.0

696.0

696.0

696.0

566.0

566.0

566.0

566.0

566.0

566.0

130.0

130.0

130.0
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პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

45 07

წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი

200.0

200.0

200.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

10.0

10.0

10.0

1,916.1

1,916.1

1,916.1

1,916.1

1,916.1

1,916.1

სუბსიდიები

1,916.1

1,916.1

1,916.1

საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი

1,109.7

1,109.7

1,109.7

920.0

920.0

920.0

920.0

920.0

920.0

189.7

189.7

189.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

სუბსიდიები

300.0

300.0

300.0

ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი

400.0

400.0

400.0

220.0

224.3

224.3

0.0

4.3

4.3

220.0

220.0

220.0

180.0

60.5

60.5

0.0

115.2

115.2

ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი

603.1

603.1

603.1

ხარჯები

486.1

486.1

486.1

486.1

486.1

486.1

117.0

117.0

117.0

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

4,000.0

4,000.0

4,000.0

ხარჯები

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 08

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები

45 09

ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 10

ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის
და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები

45 11

საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
ხარჯები

45 12

ხარჯები
პროცენტი
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
45 13

სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 00

შრომის ანაზღაურება

244

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი

4,637.5

4,637.5

4,488.8

4,541.8

4,481.8

4,339.4

შრომის ანაზღაურება

1,883.8

2,036.8

2,036.8

საქონელი და მომსახურება

2,618.8

2,399.8

2,266.2

გრანტები

0.2

0.2

0.1

სოციალური უზრუნველყოფა

26.0

32.0

28.9

სხვა ხარჯები

13.0

13.0

7.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.7

131.7

127.3

ვალდებულებების კლება

30.0

24.0

22.1

2,716.4

2,935.4

2,852.7

2,620.7

2,779.7

2,703.2

1,883.8

2,036.8

2,036.8

697.7

697.7

630.0

გრანტები

0.2

0.2

0.1

სოციალური უზრუნველყოფა

26.0

32.0

28.9

სხვა ხარჯები

13.0

13.0

7.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.7

131.7

127.3

ვალდებულებების კლება

30.0

24.0

22.1

სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა

907.7

813.7

775.5

ხარჯები

907.7

813.7

775.5

907.7

813.7

775.5

234.8

151.8

151.1

234.8

151.8

151.1

საქონელი და მომსახურება

234.8

151.8

151.1

შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის
პროგრამა

450.0

428.0

413.1

450.0

428.0

413.1

450.0

428.0

413.1

328.6

308.6

296.4

328.6

308.6

296.4

328.6

308.6

296.4

1,188.0

1,188.0

950.8

1,028.0

1,028.0

825.2

შრომის ანაზღაურება

384.8

384.8

315.2

საქონელი და მომსახურება

636.0

636.0

507.0

7.2

7.2

3.0

160.0

160.0

125.6

1,943,877.3

1,725,715.1

1,683,369.0

ხარჯები

47 01

სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

47 02

საქონელი და მომსახურება
47 03

მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა
ხარჯები

47 04

ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
47 05

სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

48 00

ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი
ხარჯები

სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 00

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები

245

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები
საქონელი და მომსახურება

1,640.1

4,119.3

3,967.0

1,451.2

1,326,211.3

1,227,148.0

1,201,182.7

194,969.8

63,202.4

55,950.4

0.0

152.3

148.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

26,233.8

46,406.7

42,417.2

ვალდებულებების კლება

141,027.0

133,922.6

132,244.5

233,192.1

229,192.1

227,847.7

133,266.1

132,866.1

132,627.1

133,266.1

132,866.1

132,627.1

99,926.0

96,326.0

95,220.6

151,000.0

151,000.0

150,706.9

116,000.0

116,000.0

115,706.9

116,000.0

116,000.0

115,706.9

35,000.0

35,000.0

35,000.0

3,200.0

7,200.0

7,161.3

3,200.0

7,200.0

7,161.3

3,200.0

7,200.0

7,161.3

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები

832,080.0

1,175,430.0

1,173,756.1

ხარჯები

832,080.0

1,153,630.0

1,151,956.1

832,080.0

1,153,630.0

1,151,956.1

0.0

21,800.0

21,800.0

7,500.0

24,159.6

24,159.6

7,500.0

24,159.6

24,159.6

გრანტები

7,500.0

24,159.6

24,159.6

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის
გადასაცემი ტრანსფერი

7,500.0

7,500.0

7,500.0

7,500.0

7,500.0

7,500.0

7,500.0

7,500.0

7,500.0

0.0

16,659.6

16,659.6

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს
მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული
ვალდებულებები
ხარჯები
გრანტები

გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები

49 04 01 01

ხარჯები
გრანტები
49 04 01 02

1,508,558.5

248,334.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 04 01

1,545,233.5
2,050.0

სხვა ხარჯები

49 04

1,776,616.5

248,866.1

გრანტები

49 03

2012 წლის
შესრულება

2,050.0

სუბსიდიები

49 02

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

249,266.1

პროცენტი

49 01

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი
ტრანსფერი

246

2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

0.0

16,659.6

16,659.6

0.0

16,659.6

16,659.6

824,580.0

1,151,270.3

1,149,596.5

824,580.0

1,129,470.3

1,127,796.5

824,580.0

1,129,470.3

1,127,796.5

0.0

21,800.0

21,800.0

50,000.0

200.2

0.0

50,000.0

200.2

0.0

50,000.0

200.2

0.0

70,000.0

2,761.5

0.0

70,000.0

2,761.5

0.0

70,000.0

2,761.5

0.0

6,000.0

2,495.6

1,939.4

6,000.0

2,495.6

1,939.4

410,000.0

22,516.1

0.0

410,000.0

22,516.1

0.0

410,000.0

22,516.1

0.0

50,000.0

0.0

0.0

50,000.0

0.0

0.0

50,000.0

0.0

0.0

500.0

500.0

314.2

500.0

500.0

314.2

500.0

500.0

314.2

5,000.0

4,454.4

4,292.3

5,000.0

4,454.4

4,292.3

5,000.0

4,454.4

4,292.3

82,641.9

82,641.9

80,190.9

81,941.9

81,941.9

79,490.9

საქონელი და მომსახურება

2,050.0

2,050.0

1,640.1

გრანტები

27,884.1

42,067.7

42,065.2

სხვა ხარჯები

52,007.8

37,824.2

35,785.6

700.0

700.0

700.0

50,263.3

47,323.2

37,160.0

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები
გრანტები
49 04 02

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა

49 05

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები

49 06

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები

49 07

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა
და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების
ფონდი
ვალდებულებების კლება

49 08

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
ხარჯები
გრანტები

49 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
გრანტები

49 10

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები

49 12

სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების ეფექტიანად
ფუნქციონირების ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები

49 13

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
ხარჯები

ფინანსური აქტივების ზრდა
49 14

დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

24,628.5

23,163.2

17,009.5

სუბსიდიები

4,119.3

3,967.0

1,451.2

გრანტები

3,047.2

1,734.2

0.0

სხვა ხარჯები

17,462.0

17,462.0

15,558.3

0.0

152.3

148.9

25,533.8

23,906.7

19,917.2

101.0

101.0

84.4

3,705.0

3,705.0

1,405.3

3,605.0

3,605.0

1,321.4

3,605.0

3,605.0

1,321.4

100.0

100.0

83.9

25.0

25.0

14.0

24.0

24.0

13.4

24.0

24.0

13.4

1.0

1.0

0.6

2,600.0

2,600.0

1,185.8

2,600.0

2,600.0

1,185.8

22,695.3

19,996.3

16,956.8

2,631.5

1,318.5

1,074.0

სუბსიდიები

1,119.3

1,119.3

1,074.0

გრანტები

1,512.2

199.2

0.0

20,063.8

18,677.8

15,882.7

2,535.0

2,535.0

1,450.7

1,535.0

1,535.0

638.7

1,535.0

1,535.0

0.0

0.0

0.0

638.7

1,000.0

1,000.0

812.1

1,770.0

1,529.0

1,945.7

1,770.0

1,529.0

1,945.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

333.0

333.0

87.3

333.0

333.0

87.3

პროგრამული
კოდი

დასახელება

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
49 14 01

ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი
პროექტები (GIZ)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება

49 14 02

KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების
თანადაფინანსება (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება

49 14 03

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა

49 14 04

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)
ხარჯები

ფინანსური აქტივების ზრდა
49 14 05

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW)
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა

49 14 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
(KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა

49 14 07

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა

49 14 08

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (MCC)
ხარჯები
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2012 წლის
დამტკიცებული
გეგმა

2012 წლის
დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის
შესრულება

333.0

333.0

87.3

100.0

100.0

90.8

100.0

100.0

90.8

3,000.0

3,000.0

526.1

3,000.0

2,847.7

377.2

3,000.0

2,847.7

377.2

0.0

152.3

148.9

13,500.0

13,500.0

13,497.5

13,500.0

13,500.0

13,497.5

13,500.0

13,500.0

13,497.5

საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი

950.0

950.0

706.9

ხარჯები

700.0

580.0

337.5

შრომის ანაზღაურება

345.0

345.0

233.3

საქონელი და მომსახურება

355.0

235.0

104.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.0

370.0

369.5

29,306.3

30,375.1

29,680.5

29,161.3

29,469.0

28,777.7

614.4

614.4

517.7

28,527.4

28,831.2

28,245.8

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

10.6

9.3

სხვა ხარჯები

9.5

12.8

5.0

145.0

804.8

801.4

0.0

101.4

101.4

1,014.3

1,115.7

976.2

869.3

868.4

732.3

შრომის ანაზღაურება

614.4

614.4

517.7

საქონელი და მომსახურება

235.4

230.6

200.4

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

10.6

9.3

სხვა ხარჯები

9.5

12.8

5.0

145.0

145.9

142.5

0.0

101.4

101.4

28,292.0

29,259.5

28,704.3

28,292.0

28,600.6

28,045.4

საქონელი და მომსახურება

28,292.0

28,600.6

28,045.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

658.9

658.9

პროგრამული
კოდი

დასახელება

სხვა ხარჯები
49 14 09

რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა

49 14 12

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი (MCC)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 14 13

გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების
მოწყობა (UniCredit Bank Austria AG)
ხარჯები
სხვა ხარჯები

50 00

51 00

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
51 01

საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
51 02

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
ხარჯები
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ინფორმაცია 2011-2012 წლებში მხარჯავი დაწესებულებებისათვის
გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებებისა და ფაქტიური დაფინანსების
შესახებ
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 41 477.1
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 36 444.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის
შესაბამის მაჩვენებელს 2 412.3 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

45000
41,477.1

40000
35000

36,444.4

34,248.0

34,032.1

2011 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2011 წლის საკასო
შესრულება

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.4%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 5.0%.

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2012 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 21 092.6 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 20 339.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 6 274.1 ათასი ლარით მეტია.

250

2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

25000
21,092.6

20,339.8

2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

20000

15000

14,644.1

14,065.7

2011 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2011 წლის საკასო
შესრულება

10000

5000

0

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლის – 3.1%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.006%.

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 21 084.0
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 20 618.3 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელს 1 334.2 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

25000

20000

19,501.7

19,284.1

2011 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2011 წლის საკასო
შესრულება

21,084.0

20,618.3

2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

15000

10000

5000

0
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საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით – 0.5%.

საქართველოს მთავრობის კანცელარია
საქართველოს მთავრობის კანცელარიისთვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 30 571.1 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 29 432.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს
19 191.1 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

35000
30,571.1

30000

29,432.0

25000
20000
15000
10000

10,567.9

10,240.9

2011 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2011 წლის საკასო
შესრულება

5000
0
2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

საქართველოს მთავრობის კანცელარიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 41.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 58.4%.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 11 409.7 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 10 985.0 ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე - 1 296.8
ათასი ლარით ნაკლებია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
19.9%.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2012 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 52 842.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 51 800.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელს 37 224.6 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 2.1%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.002%.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 629.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ 2 592.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 21.5 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით – 5.7%

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 790.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ 5 258.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 433.2 ათასი
ლარით ნაკლებია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.5%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
4.4%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.1%.

საერთო სასამართლოები
საერთო სასამართლოებისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 36 513.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ
35 852.2 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 228.4 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 80.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 19.2%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.002%.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 075.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ 1 059.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.4 ათასი ლარით
მეტია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით – 0.9%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და
თვითმმართველ ქალაქ ფოთში
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 3 539.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 1 583.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 420.4 ათასი
ლარით ნაკლებია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 89.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 10.2% ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.02%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 5 753.3 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 685.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
4 883.7 ათასი ლარით მეტია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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0

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 15.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 85.0%.
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,
ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის,
ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ
ქალაქ ქუთაისში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 1 038.9
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 1 026.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 138.1 ათასი ლარით ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ
ქალაქ ქუთაისში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 0.3%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაციისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა - 1 173.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 1 109.4 ათასი
ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 131.2 ათასი ლარით ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 96.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 3.0%. ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.4%.
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 811.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
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დაფინანსებამ – 799.3 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
ლარით ნაკლებია.

49.5 ათასი

2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 0.7%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის,
ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 791.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ – 762.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4.6 ათასი ლარით
მეტია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
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ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 0.3%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის,
ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის
2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 945.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 883.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 113.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.8%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 3.2%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა
და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში
ბოლნისის,
გარდაბნის,
დმანისის,
თეთრიწყაროს,
მარნეულის,
წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2012 წელს დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 1 166.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 1 048.4 ათასი ლარი,
რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 66.7 ათასი ლარით.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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ბოლნისის,
გარდაბნის,
დმანისის,
თეთრიწყაროს,
მარნეულის,
წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 97.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 2.4%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და
ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 960.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ – 946.2 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 148.9 ათასი
ლარით აღემატება.
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გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.5 %, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 11.5%.

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 2 499.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 498.6 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
817.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 0.8%.
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2012
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 885.0
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა - 1 755.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 538.5 ათასი ლარით ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 1.2%.

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის
2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა
1 460.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 455.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 115.5 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 0.5%.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა
შეადგინა 108 331.1 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 105 215.7 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
118 651.6 ათასი ლარით ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 81.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 18.4%,
ხოლო „ვალდებულების კლების“ მუხლში – 0.04%.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2012
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 198 481.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 191 493.9 ათასი ლარი, რაც 2011
წლის შესაბამის მაჩვენებელს 30 866.5 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 17.2%,
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 31.7%, “ფინანსური აქტივების ზრდის”
მუხლით – 50.9%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.2%.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 767 980.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 655 075.2
ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 179 493.3 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 44.1%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 49.2%, „ფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით – 6.2%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.44%.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 64 127.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 59 272.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
71 187.5 ათასი ლარით ნაკლებია. აღნიშნული სხვაობა ძირითად გამოწვეულია იუსტიციის
სახლების მშენებლობაზე მიმართული სახსრებით.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 72.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
27.0% ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.1%.
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 137 827.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ
134 058.7 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება
22 196.7 ათასი ლარით.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროსათვის „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 81.8%,
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 18.2%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“
მუხლით – 0.01%.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 85 162.8 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 83 302.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელს 8 673.5 ათასი ლარით აღემატება.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით – 0.7%.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 735 488.6 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 734 733.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წელს შესაბამის მაჩვენებელს
6 306.8 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.3%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
9.0%, „ფინანსური აქტივების ზრდის„ მუხლით – 0.7%.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 587 890.2 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 584 888.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელს 17 464.1 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
“ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.1%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის”
მუხლით – 8.8%, ხოლო “ვალდებულების კლების მუხლში” – 0.002%.

საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა და ფაქტიურმა დაფინასებამ შეადგინა 5 000.0
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 5 000.0 ათასი ლარი, 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 55.0 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების”
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლის –
0.1% ხოლო “ვალდებულების კლების მუხლში” – 0.3%.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 633 531.7
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 626 777.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის
შესაბამის მაჩვენებელს 74 261.7 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.7%, “არაფინანსური
აქტივების ზრდის” მუხლით – 11.3%, ხოლო “ვალდებულების კლების” მუხლში – 0.01%.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 102 127.5
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 100 057.2 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 30 676.0 ათასი ლარით მეტია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.66%, “არაფინანსური
აქტივების ზრდის” მუხლით – 7.32%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლის – 0.02%.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 39 308.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 37 416.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 7 062.4 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
“ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.9%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების
ზრდის” მუხლით – 6.1%.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის
2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა
1 823 154.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 793 862.8 ათასი ლარი, რაც
2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 127 914.5 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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დაზუსტებული
გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება
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საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის
გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.9%,
“არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 1. %, ხოლო “ვალდებულებების კლების”
მუხლით – 0.001%.

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის 2012
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა
311 329.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 278 911.1 ათასი ლარი, რაც 2011
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 66 842.2 ათასი ლარით მეტია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის
გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 38.5%,
“არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.1%, “ფინანსური აქტივების ზრდის”
მუხლით – 61.4%.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 241 601.4 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 228 360.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელს 143 247.7 ათასი ლარით აღემატება, რაც ძირითად გამოწვეულია სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის განახლებაზე და რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის
თანხების გამოყოფით.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
“ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.5%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის”
მუხლით – 0.7%, “ფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 6.8%.

საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის 2012
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 19 873.1 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 16 831.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წელს შესაბამის
მაჩვენებელზე 2 721.1 ათასი ლარით მეტია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

25000
19,873.1

20000

15000

16,831.5

15,640.5
14,110.4

10000

5000

0
2011 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2011 წლის საკასო
შესრულება

2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება
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საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის
გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 61.5%,
“არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 38.5%, „ვალდებულებების კლების“ მუხლით
– 0.005%

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 74 088.0
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 72 426.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 22 138.4 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.3%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 2.7%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“
მუხლით – 0.0003%

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 57 453.5
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 56 695.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 3 759.9 ათასი ლარით ნაკლებია.

276

2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2011 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2011 წლის საკასო
შესრულება
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2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება
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საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.4%, „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით – 11.6%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.001%

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2012 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 2 928.2 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 2 910.7 ათასი ლარი, რაც 2011 წელს შესაბამის
მაჩვენებელზე 684.8 ათასი ლარით მეტია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში
“ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.6%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების
ზრდის” მუხლით – 6.4%.

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 50 600.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 50 599.2 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
4 103.1 ათასი ლარით აღემატება.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 74.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
18.5%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 6.7%.
სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 200.9 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 193.6 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელს 16.7 ათასი ლარით აღემატება.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის გამოყოფილ
სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 59.7%, ხოლო “არაფინანსური
აქტივების ზრდის” მუხლით – 40.3%.

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 840.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ 7 796.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 040.0 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.0%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 7.0%.

საქართველოს საპატრიარქო
საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 22 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 22 793.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 147.9 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 83.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 15.6%,
ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.5%.

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ _ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროსათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 4 000.0 ათასი ლარი და ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ შეადგინა
4 000.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 757.9 ათასი ლარით
ნაკლებია.
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2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 637.5 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 4 488.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 481.4 ათასი ლარით მეტია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.7%, „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით – 2.8% ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.5%.
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ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი
ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი
ცენტრისათვის 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 1 188.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 950.8 ათასი
ლარი.
ცენტრისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 86.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 13.2%.
საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 950.0 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 706.9 ათასი ლარი.
საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 47.7%, „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით – 52.3%.
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსათვის 2012 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 30 375.1
ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 29 680.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 21 963.3 ათასი მეტია.
2011-2012 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.0%, „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით – 2.7%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.3%.
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ინფორმაცია მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და დაზუსტებულ ასიგნებებსა
და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის შესახებ

01 04 - ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ

ასიგნებებს

გათვალისწინებული

შორის

საქართველოს

გამოწვეულია

პრეზიდენტის

სახელმწიფო

სარეზერვო

ფონდიდან

ბიუჯეტით
თანხების

გამოყოფით.
02 01 - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ
ასიგნებებს
შორის
გამოწვეულია
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდებიდან თანხების გამოყოფით.
04 00 - საქართველოს მთავრობის კანცელარია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის

შეუსაბამობა

გამოწვეულია

გამოწვეულია

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით.
06 03 - საარჩევნო სისტემების განვითარება და სისტემისათვის მოხელეთა მომზადებაგადამზადება - სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების
ცენტრის

საშტატო

განრიგში

გატარებულმა

ცვლილებამ,

საოლქო-საუბნო

კომისიის

წევრებისათვის დამატებითი ტრენინგების ჩატარებამ და არჩევნების ტრეინინგებისთვის
აპარატურის შეძენამ გამოიწვია შიდა ასიგნებების გადანაწილების ხარჯზე დამატებითი
თანხების მობილიზება, რამაც მოახდინა გავლენა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ
ასიგნებების სხვაობაზე;
06 04 - პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება - სხვაობა
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული

საქართველოს

მთავრობის

სარეზერვო

ფონდიდან

თანხების

გამოყოფით.
11 00 - სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და
თვითმმართველ ქალაქ ფოთში - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობისა და
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებიდან, ასევე საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ხოლო დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ
ქალაქ ლაზიკაში დაგეგმილი საზეიმო ღონისძიება გაუქმდა, ანაზღაურებულ იქნა მხოლოდ
ღონისძიების გაუქმების მომენტისთვის ფაქტობრივად გაწეული ხარჯი.
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12 00 - სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა

და

დაზუსტებულ

ჩოხატაურის
ასიგნებებს

მუნიციპალიტეტებში
შორის

გამოწვეულია

-

სხვაობა

დამტკიცებულ

სახელმწიფო

და

ბიუჯეტით

გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო
ფონდებიდან,

ასევე

საქართველოს

რეგიონებში

განსახორციელებელი

პროექტების

ფონდიდან თანხების გამოყოფით.
21 00 - დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი - სხვაობა
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია სახელმწიფო
ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების
გამოყოფით;
24 01 01 – ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება - დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს
პრეზიდენტის სარეზერვო, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო, საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა
და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან სხვადასხვა პროექტების
დასაფინანსებლად შესაბამისი თანხების გამოყოფით;
24 01 02 – სახელმწიფო ქონების მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
საწარმოების კაპიტალის გაზრდის მიზნით, საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო,
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით;
24 04

–

სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება - 15%-ზე მეტი

აუთვისებლობა გამოწვეულია CIB (Comprehansive Institutinal Building) პროექტის პირობების
შეცვლითა და კონტრაქტის ხელმოწერის პროცედურების გაგრძელებით, რის გამოც ვერ
განხორციელდა სააგენტოში დაგეგმილი ინფრასტურქტურის განახლება/მოდერნიზაციის
სამუშაოების დასრულება;
24 06 – ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - 15%-ზე მეტი აუთვისებლობა გამოწვეულია
ჩინეთის ტურისტულ ბაზარძე სარეკლამო კამპანიის, ქვეყნის შიგნით ზამთრის კურორტებზე
სხვადასხვა

ღონისძიებისა

და

ელექტრონული

სარეზერვაციო

სისტემის

შექმნის

განუხორციელებლობით, ვინაიდან ვერ მოხერხდა შეთანხმება საქართველოს ტურიზმის
ეროვნულ ადმინისტრაციასა და პოტენციურ მომწოდებლებს შორის
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - დამტკიცებულ
და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-იანი სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო
ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო და საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით, ხოლო
დაზუსტებულ გეგმასა და ფაქტიურ გადახდას შორის სხვაობა განაპირობა იმ გარემოებამ,
რომ ობიექტური მიზეზებით არ განხორციელდა რუსთავი - თბილისის ავტობანის
სამშენებლო სამუშაოების დაწყება (ტენდერი ჩაიშალა), ასევე მდინარე მტკვარზე მარშალ
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გელოვანისა და სამტრედიის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა (საქართველოს
მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ხიდის მშენებლობის შეჩერებასთან
დაკავშირებით). ამასთან, ,,განახლებადი ენერგიების განვითარების პროგრამა (KfW)"
(პროგრამული კოდი 25 03 02) დაფინანსება ხორციელდება ეგრეთწოდებული „პირდაპირი
გადახდის“ წესით, რის საფუძველზეც ჩარიცხული თანხები ხაზინის ამონაწერებში აისახება
2013 წელს;
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - დაზუსტებულ და
საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „წყლის
ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)“ (პროგრამული კოდი 25 04 03) დონორის
მიერ თანხების გადმორიცხვა მიმდინარეობდა შეფერხებით, რის გამოც ობიექტების
დაფინანსება გადავიდა 2013 წელს, ხოლო „ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)“ (პროგრამული კოდი 25 04
04) ფარგლებში ჩაიშალა ტენდერი, შესაბამისად ვერ განხორციელდა თანხის ათვისება;
25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა - სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა
და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ამერიკის შეერთებული
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ გათვალისწინებული
კომპონენტების

ფარგლებში

ინფრასტრუქტურის

საქართველოს

სამინისტროსგან

რეგიონული

დამოუკიდებლად

განვითარებისა

ხორციელდება

და

სამუშაოების

შემსრულებელი კომპანიების შერჩევა და კომპანიებს ურიცხავს შესრულებული სამუშაოების
თანხებს „პირდაპირი გადახდის“ წესით, რის საფუძველზეც ჩარიცხული თანხები ხაზინის
ამონაწერებში აისახება 2013 წელს;
25 06 - კახეთის განვითარების პროექტი - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის
15%-იანი შეუსაბამობა
გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ კახეთის რეაბილიტაციის
პროექტი მეოთხე კვარტალში ხორციელდებოდა უკვე შესრულებული სამუშაოების
მონიტორინგი, რის გამოც მიმდინარე სამუშაოები ხორციელდებოდა შეფერხებით.
26 01 - სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით;
26 06 - იუსტიციის სახლების ფარგლებში მომსახურებათა ეფექტიანი წარმოება და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და
საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოსათვის

საანგარიშო

პერიოდში

ჩამორიცხული

მიზნობრივი

გრანტების

აუთვისებლობით;
26 09 - ტურისტული, საინვესტიციო და ინფრასტრუქტურული პროექტების კოორდინაცია
და

მონიტორინგი -

სხვაობა

დამტკიცებულ

და დაზუსტებულ

ასიგნებებს

შორის

განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ სსიპ - სტრატეგიული განვითარების სააგენტო
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შეიქმნა 2012 წლის აპრილში და მისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები აისახა მხოლოდ
ბიუჯეტის დაზუსტებულ გეგმაში;
30 02 - ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
სხვაობა გამოწვეულია სატრანსპორტო საშუალებების, ტექნიკური აღჭურვილობის, რბილი
ინვენტარისა

და უნიფორმის

შეძენის

აუცილებლობიდან

გამომდინარე

ასიგნებების

გაზრდით;
30 05 - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა - დაზუსტებულ გეგმასა
და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა გამოწვეულია სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების
შეძენის
მიზნით
გამოცხადებულ
ტენდერში
გამარჯვებული
კომპანიის
მიერ
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით, რის გამოც მოხდა
ავანსად გაცემული თანხის დაბრუნება;
30 06 - საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და
მოქალაქეთა მომსახურება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია სსიპ - საქარველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის რეორგანიზაციით,
რის შედეგაც მოხდა არქივისთვის განკუთვნილი ასიგნებების შემცირება;
32 02 06 - მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - სხვაობა დამტკიცებულ
და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ წლის
დასაწყისში პროგრამის ბენეფიციარებად განსაზღვრული იყვნენ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მყოფი ოჯახებისა და ასევე სამ და მეტ შვილიანი ოჯახების მოსწავლეები. ხოლო
მოგვიანებით გაფართოვდა პროგრამის ბენეფიციართა წრე და დაემატა 2008 წლის აგვისტოს
ომში დაღუპული მოემრების მოსწავლე შვილები, რამაც გამოიწვია პროგრამის ასიგნებების
გაზრდა;
32 02 09 - სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის
პროგრამა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია
იმ გარემოებით, რომ 2012 წლის აგვისტოში სასჯელაღსრულების N11 არასრულწლოვანთა
სპეციალურ დაწესებულებაში მიმდინარე რემონტის გამო შეწყდა სწავლა;
32 04 03 01 - სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა განპირობებულია სსიპ - შოთა
რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის მიერ შვეიცარული ორგანიზაციის ,,CERN"-ის
მიმართ საწევრო გადასახადის გადახდის დროს კურსთაშორის სხვაობით. ასევე, ვერ
განხორციელდა რიგი დაგეგმილი პროგრამები და მეცნიერთათვის სამეცნიერო მონაცემთა
ბაზებზე დაშვების უფლების შეძენა. გამომდინარე აქედან სამინისტროს გადაწყვეტილებით
ასიგნებები გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად.
32 05 02 - საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით,
რომ საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა ინფრასტრუქტურის სააგენტოს სამოქმედო გეგმით
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გათვალისწინებული სარეაბილიტაციო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნუსხა, რამაც
გამოიწვია პროგრამის ასიგნებების გაზრდა;
33 04 01 - მუზეუმების ხელშეწყობა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის

განპირობებულია

საქართველოს

მთავრობის

სარეზერვო

და

საქართველოს

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან სხვადასხვა პროექტების
დასაფინანსებლად შესაბამისი თანხების გამოყოფით;
35 01 06 - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ
გარემოებით, რომ საბიუჯეტო კანონით აღნიშნული პროგრამის ასიგნებებს დაემატა
„გაერთიანებული
ერების
ერთობლივი
პროგრამა
გენდერული
თანასწორობის
ხელშეწყობისათვის საქართველოში“ მიზნობრივი გრანტის თანხები, რომლის ათვისება
დაგეგმილია 2013 წელს.
35 01 12 - ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამის
მართვა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ
გარემოებით,

რომ

პროგრამის

ფარგლებში

ნარკომანიით

დაავადებულ

პირთა

რეაბილიტაციის ცენტრის მშენებლობისათვის დაგეგმილი საჭირო ღონისძიებები

არ

განხორციელდა;
35

02

06

-

სამუშაოს

მაძიებელთა

აღრიცხვისა

და

საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საჭიროებების
შეფასების პროგრამა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივლისის
N234 და 23 ივლისის N280 დადგენილებების შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში
დასაქმებული

შტატგარეშე

თანამშრომლების

შრომის

ანაზღაურების

დაფინანანსების

მიზნით გაიზარდა პროგრამის ასიგნება.
35 03 02 01 - დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი - დაზუსტებულ ასიგნებებსა
და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „კიბოს
სკრინინგის“, „0-იდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა განვითარების შეფერხების სკრინინგი“,
„ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების
პრევენცია“ კომპონენტების და „ჯანსაღი სკოლების“ პროექტის ფარგლებში პროვაიდერი
დაწესებულებების მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხების ფარგლებში სრულად
ვერ იქნა გაწეული მომსახურების დაგეგმილი მოცულობები. ასევე,

„მოსახლეობის

საგანმანათლებლო კამპანია“-ს კომპონენტის ფარგლებში ვერ განხორციელდა დაგეგმილი
აქტივობების სრულად შესყიდვა.
35 03 02 02 - იმუნიზაცია - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების შესყიდვის“
კომპონენეტის

ფარგლებში

ვერ

განხორციელდა

ანტირაბიული

იმუნოგლობულინის

შესყიდვა პრეტენდენტების არარსებობის გამო, ხოლო „ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების
შესყიდვისა“ და „სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების შესყიდვის“ კომპონენტების
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ფარგლებში სრულად იქნა შესყიდული დაგეგმილი რაოდენობის შრატები, ვაქცინები და
ასაცრელი მასალები. შესაბამისად

აღნიშნულ კომპონენტებში დარჩენილი თანხები

წარმოადგენს შესყიდვების შემდეგ დარჩენილ ეკონომიას.
35 03 02 03 - ეპიდზედამხედველობის პროგრამა - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ
თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სქესობრივად გადამდებ
დაავადებათა,

ნოზოკომიური

მენინგოენცეფალიტების,

ინფექციების,

ჰეპატიტებისა

დიარეული

და

დაავადებების,

ჰემორაგიული

ცხელებების

ეპიდზედამხედველობას კომპონენტების ფარგლებში ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი
მასალების შესყიდვის კომპონენტით გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენა
(პრეტენდენტების არარსებობის გამო) დასრულდა 2012 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში,
რომლის შედეგადაც მომსახურების შესყიდვა და მიწოდება დაიწყო წლის ბოლოს.
35 03 02 06 - პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი (EC) - დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ
პროექტის ფარგლებში ასიგნებების ხარჯვა განხორციელდა ფაქტიურად შესრულებული
სამუშაოების მიხედვით.
35 03 03 02 - ინფექციური დაავადებების მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებული
ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილზე მეტი
დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობით. შესაბამისად მოხდა პროგრამის ასიგნებების
ზრდა, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია

იმ

გარემოებით,

რომ

პროგრამით

გათვალისწინებული

გარკვეული

სამედიცინო მომსახურებები მოიცვა "ჯანმრთელობის დაზღვევის" პროგრამამ;
35 03 03 11 - ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა - სხვაობა
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ
„ამბულატორიული

კომპონენტის“

ფარგლებში

დაფიქსირდა

დაგეგმილზე

მეტი

შემთხვევების რაოდენობა, შესაბამისად, ფაქტიური შესრულების მიხედვით, მოხდა
პროგრამის ასიგნებების ზრდა;
35 03 03 15 - რეფერალური მომსახურება - დამტკიცებულ და დაზუსტებული ასიგნებებს
შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო დახმარების
მსურველ

მოქალაქეთა

მომართვიანობის

ზრდით.

ასევე,

წლის

განმავლობაში

„სტომატოლოგიური მომსახურების ხელმისაწვდომობა სოფლად“ ახალი ქვეპროგრამის
დამატებით, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ასიგნების ხარჯვა განხორციელდა
ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, კერძოდ: სამედიცინო დახმარების
გაწევის

შესახებ

გადაწყვეტილებების

გადაწყვეტილების
მიღება

მიღების

მიზნით

ხორციელდება პაციენტებისათვის

შექმნილ

კომისიაზე

გასაწევი

სამედიცინო

მომსახურების შესახებ სამედიცინო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი წინასწარი
კალკულაციის

შესაბამისად,

რაც

ხშირ

შემთხვევაში

აღემატება

სამედიცინო

დაწესებულებების მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობას. გარდა ამისა,
სამედიცინო დაწესებულებების მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესახებ
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ინფორმაციის

წარმოდგენა

ხორციელდება

დაგვიანებით,

რის

გამოც

წინა

წელს

შესრულებული სამუშაობის ანაზღაურება განხორციელდება 2013 წელს.
35 03 03 16 - ანტირაბიული დახმარება - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილზე მეტი დაფიქსირებული
შემთხვევების რაოდენობით. შესაბამისად მოხდა პროგრამის ასიგნებების ზრდა,
35 03 03 21 - სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება დამტკიცებულ და დაზუსტებული ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია სამხედრო
სავალდებულო

სამსახურში

გასაწვევ

მოქალაქეთა

გაზრდილი

რაოდენობით.

ასევე,

გათვალისწინებულ იქნა საშემოდგომო გაწვევისათვის საჭირო სავარაუდო რესურსი, ხოლო
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ
გარემოებით, რომ
პროგრამის ასიგნებების ხარჯვა განხორციელდა ფაქტიურად
შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.
35 03 04 - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება - დამტკიცებულ და დაზუსტებული
ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს მთავრობის
2012 წლის 18 ივნისის N221 დადგენილების შესაბამისად პროგრამის ასიგნება გაიზარდა
ერთიანი

დიპლომისშემდგომი

საკვალიფიკაციო

გამოცდის

ტესტ-კითხვარებისა

და

სასერტიფიკაციო
გამოცდების
ტესტ-კითხვარების
გადამუშავება
და
ბაზის
განახლებისათვის, აგრეთვე საქართველოს ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ-ცენტრისათვის
ადამიანური რესურსის მომზადებისათვის . ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ
თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში
გარკვეული დაგეგმილი ღონისძიებები არ განხორციელდა და გადაიდო 2013 წლისათვის;
35 03 05 – პროგრამების შესაძლო დეფიციტის დაფინანსება - პროგრამის ასიგნებები
გამოყენებულ

იქნა

წლის

განმავლობაში ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

დაცვის

პროგრამების ფარგლებში წარმოქმნილი დეფიციტების დასაფინანსებლად;
35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა - დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის, აგრეთვე დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო შესრულებას
შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი
გარკვეული ღონისძიებები არ განხორციელდა.
36 01 - ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა -დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განაპირობა
ტენდერის

ჩატარების

შედეგად

წარმოქმნილმა

ეკონომიამ,

ასევე

საერთაშორისო

ორგანიზაციებში დაგეგმილთან შედარებით ნაკლებმა ფაქტიურმა შენატანებმა, გარდა ამისა
სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობის ფუნქციონირებისათვის დაგეგმილი იყო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა, თუმცა აღნიშნულის განხორციელება არ გახდა
საჭირო, ვინაიდან სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობამ ადმინისტრაციის
ფუნქციონირებისათვის სახსრების მობილიზება მოახდინა საკუთარი რესურსებიდან.
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36 02 02 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი
(EIB, EC) - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია
დაგეგმილთან შედარებით დონორის მიერ ნაკლები ოდენობის თანხის გადმორიცხვით;
37 01 05 – ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს
პოპულარიზაცია

-

სხვაობა

დამტკიცებულ

და

დაზუსტებულ

ასიგნებებს

შორის

გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით.
37 01 06 – თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია - სხვაობა დამტკიცებულ და
დაზუსტებულ

ასიგნებებს

გათვალისწინებული

შორის

საქართველოს

გამოწვეულია

მთავრობის

სახელმწიფო

სარეზერვო

ფონდიდან

ბიუჯეტით
თანხების

გამოყოფით.
37 01 08 – „აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა“ - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა
და ფაქტიურად გადახდილ თანხას შორის გამოიწვია პროექტში მონაწილე ფინანსური
დაწესებულებების

სასესხო

განაცხადების

წარმოუდგენლობამ,

აგრეთვე

საპროექტო

დოკუმენტაციაში მშენებლობის ადგილზე აღმოჩენილი ხარვეზების გამო, მშენებლობის
პროცესის მნიშვნელოვნად შენელებული ტემპით წარმართვამ;
37 02 – სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით,
რომ შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსა და
ევროკომისიის სახით წარმოდგენილი ევროკავშირის მიერ სსიპ „სურსათის ეროვნული
სააგენტოს“ ფუნქციონირების გაუმჯობესებისათვის გამოყოფილი იქნა მიზნობრივი გრანტი,
რომლის სრული ათვისება იგეგმება 2013 წელს.
38 02 – დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა- დაზუსტებულ და
საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2012 წელს ვერ
დასრულდა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ასევე თანხების დიდი ნაწილი
მიმართული იყო ისეთ ღონისძიებებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად არ ითვალისწინებდა დღგ გადახდას, შესაბამისად სრულად არ მოხდა
საბიუჯეტო თანადაფინანსების თანხების ათვისება.
39 01 - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით.
47 03 – მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა დაზუსტებულ

ასიგნებებს

შორის

სხვაობა

გამოწვეულია

იმ

დამტკიცებულ და
გარემოებით,

რომ

გეოინფორმაციული სისტემის დაფინანსება უნდა განხორციელებულიყო სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებებით, მაგრამ აღნიშნული დაფინანსდა მიზნობრივი
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გრანტით. წარმოშობილი ეკონომია გადატანილი იქნა

„სტატისტიკური სამუშაოების

დაგეგმვა და მართვის“ პროგრამაში.
48 00 – ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი გამოყოფილ დაზუსტებულ ასიგნებებსა და ფაქტიურად გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა
გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ არ განხორციელდა 2012 წლის განმავლობაში დაგეგმილი
განსაკუთრებით საშიში პათოლოგიების კონსოლიდირებული კოლექციის დაცული საცავის
ლაბორატორიის შენობაში გადმოტანა. შესაბამისად არ იქნა შესყიდული წვრილმანი საოფისე
ტექნიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა და ავეჯი. ასევე აღარ განხორციელდა აღნიშნულ
საქმიანობებთან

დაკავშირებული

სხვადასხვა

მომსახურების

მიღება

და

ტექნიკური

პერსონალის დაქირავება და გაწვრთნა.

50 00 – საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატი - გამოყოფილ
დაზუსტებულ

ასიგნებებსა

და

ფაქტიურად

გადახდილ

თანხებს

შორის

სხვაობა

გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ვერ განხორციელდა თანხის გეგმიური ხარჯვა.
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თავი VII
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და ზოგიერთი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
ნაერთი ბალანსი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,352,234.3

2,347,003.2

გრანტები

50,918.9

სხვა შემოსავლები

2,296,084.3

არაფინანსური აქტივების კლება

16.3

ფინანსური აქტივების კლება

139.7

ვალდებულებების ზრდა

5,075.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

182,637.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

122,909.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

59,728.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,414,433.3
1,728,690.7

შრომის ანაზღაურება

795,412.2

საქონელი და მომსახურება

520,593.4

პროცენტი

1,014.0

სუბსიდიები

68,511.9

გრანტები

2,987.6

სოციალური უზრუნველყოფა

4,405.3

სხვა ხარჯები

335,766.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555,182.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

99,926.9

ვალდებულებების კლება

30,632.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,352,234.3

შემოსავლები

2,347,003.2

არაფინანსური აქტივების კლება

16.3

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

139.7
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ვალდებულებების ზრდა

5,075.1

გადასახდელები

2,414,433.3

ხარჯები

1,728,690.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555,182.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

99,926.9

ვალდებულებების კლება

30,632.9

ნაშთის ცვლილება

-62,198.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

241,113.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

178,914.8

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

72,740.1

72,740.1

გრანტები

5,371.9

სხვა შემოსავლები

67,368.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,113.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

703.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

410.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

84,832.9
35,022.4

შრომის ანაზღაურება

9,524.0

საქონელი და მომსახურება

17,239.2

გრანტები

16.1

სოციალური უზრუნველყოფა

144.0

სხვა ხარჯები

8,099.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,810.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

72,740.1

შემოსავლები

72,740.1
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გადასახდელები

84,832.9

ხარჯები

35,022.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,810.5

ნაშთის ცვლილება

-12,092.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

26,428.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

14,336.0

სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

46,919.1

46,919.1

სხვა შემოსავლები

46,919.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

347.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

310.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

37.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

60,256.3
13,330.9

შრომის ანაზღაურება

6,037.3

საქონელი და მომსახურება

6,270.9

სოციალური უზრუნველყოფა

94.0

სხვა ხარჯები

928.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,925.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

46,919.1

შემოსავლები

46,919.1

გადასახდელები

60,256.3

ხარჯები

13,330.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,925.4

ნაშთის ცვლილება

-13,337.2
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

17,714.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

4,377.4

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,031.2

6,031.2

სხვა შემოსავლები

6,031.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

487.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

446.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

41.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,891.6
3,952.5

შრომის ანაზღაურება

2,534.0

საქონელი და მომსახურება

1,039.3

სოციალური უზრუნველყოფა

24.7

სხვა ხარჯები

354.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

929.7

ვალდებულებების კლება

9.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,031.2

შემოსავლები

6,031.2

გადასახდელები

4,891.6

ხარჯები

3,952.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

929.7

ვალდებულებების კლება

9.4

ნაშთის ცვლილება

1,139.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,013.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2,152.7
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სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,234.8

1,234.8

სხვა შემოსავლები

1,234.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

53.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

744.8
722.7

შრომის ანაზღაურება

405.6

საქონელი და მომსახურება

121.6

სოციალური უზრუნველყოფა

12.7

სხვა ხარჯები

182.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,234.8

შემოსავლები

1,234.8

გადასახდელები

744.8

ხარჯები

722.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.1

ნაშთის ცვლილება

490.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

856.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1,346.7
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სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

9,281.5

9,281.5

გრანტები

19.5

სხვა შემოსავლები

9,262.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

18.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

114.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,493.4
1,670.6

შრომის ანაზღაურება

243.3

საქონელი და მომსახურება

1,334.8

გრანტები

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6

სხვა ხარჯები

89.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,822.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

9,281.5

შემოსავლები

9,281.5

გადასახდელები

11,493.4

ხარჯები

1,670.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,822.8

ნაშთის ცვლილება

-2,211.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2,471.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

260.0
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სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

23,908.5

23,908.5

სხვა შემოსავლები

23,908.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

370.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

285.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

85.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

23,463.9
13,527.0

შრომის ანაზღაურება

6,564.5

საქონელი და მომსახურება

4,732.8

სოციალური უზრუნველყოფა

25.4

სხვა ხარჯები

2,204.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,936.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

23,908.5

შემოსავლები

23,908.5

გადასახდელები

23,463.9

ხარჯები

13,527.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,936.9

ნაშთის ცვლილება

444.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

6,694.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

7,138.9
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სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

857.0

857.0

სხვა შემოსავლები

857.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

21.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

36.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

845.3
791.5

შრომის ანაზღაურება

350.2

საქონელი და მომსახურება

244.1

სოციალური უზრუნველყოფა

3.9

სხვა ხარჯები

193.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

857.0

შემოსავლები

857.0

გადასახდელები

845.3

ხარჯები

791.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

ნაშთის ცვლილება

11.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

4.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

16.2

სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

49,481.3

49,481.3

სხვა შემოსავლები

49,481.3
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,413.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,105.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

308.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

70,450.6
27,101.5

შრომის ანაზღაურება

14,375.3

საქონელი და მომსახურება

6,772.3

სოციალური უზრუნველყოფა

395.5

სხვა ხარჯები

5,558.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

49,481.3

შემოსავლები

49,481.3

გადასახდელები

70,450.6

ხარჯები

27,101.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,349.1

ნაშთის ცვლილება

-20,969.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

24,035.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

3,066.4

სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,557.0

2,557.0

სხვა შემოსავლები

2,557.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

23.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

21.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,792.6
1,346.6

შრომის ანაზღაურება

594.0
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საქონელი და მომსახურება

382.7

პროცენტი

30.9

სოციალური უზრუნველყოფა

31.8

სხვა ხარჯები

307.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

ვალდებულებების კლება

401.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,557.0

შემოსავლები

2,557.0

გადასახდელები

1,792.6

ხარჯები

1,346.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.2

ვალდებულებების კლება

401.8

ნაშთის ცვლილება

764.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

795.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1,559.7

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29,691.5

29,691.5

სხვა შემოსავლები

29,691.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

29.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29,697.6
28,794.8

შრომის ანაზღაურება

517.7

საქონელი და მომსახურება

28,251.6

სოციალური უზრუნველყოფა

9.3

სხვა ხარჯები

16.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801.4

ვალდებულებების კლება

101.4
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29,691.5

შემოსავლები

29,691.5

გადასახდელები

29,697.6

ხარჯები

28,794.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801.4

ვალდებულებების კლება

101.4

ნაშთის ცვლილება

-6.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

18.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

12.8

სსიპ - საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,688.0

1,688.0

სხვა შემოსავლები

1,688.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

72.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

48.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,709.2
1,709.2

შრომის ანაზღაურება

597.0

საქონელი და მომსახურება

682.9

სხვა ხარჯები

429.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,688.0

შემოსავლები

1,688.0

გადასახდელები

1,709.2

ხარჯები

1,709.2
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ნაშთის ცვლილება

-21.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

61.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

40.2

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,025.9

5,025.9

სხვა შემოსავლები

5,025.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

106.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

39.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,619.3
3,959.8

შრომის ანაზღაურება

1,958.6

საქონელი და მომსახურება

1,425.2

სოციალური უზრუნველყოფა

17.9

სხვა ხარჯები

558.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

659.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,025.9

შემოსავლები

5,025.9

გადასახდელები

4,619.3

ხარჯები

3,959.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

659.5

ნაშთის ცვლილება

406.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

427.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

834.3
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სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

223,092.9

223,092.9

გრანტები

19,977.5

სხვა შემოსავლები

203,115.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

100.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

14.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

216,740.3
202,675.9

შრომის ანაზღაურება

1,016.4

საქონელი და მომსახურება

5,993.2

სუბსიდიები

14,049.0

სხვა ხარჯები

181,617.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,975.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

2,089.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

223,092.9

შემოსავლები

223,092.9

გადასახდელები

216,740.3

ხარჯები

202,675.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,975.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

2,089.4

ნაშთის ცვლილება

6,352.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

18,969.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

25,321.8
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სსიპ - გამოცდების ეროვნული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

16,592.7

16,592.7

გრანტები

9.7

სხვა შემოსავლები

16,583.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,668.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

168.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4,500.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

16,002.3
15,261.2

შრომის ანაზღაურება

5,191.0

საქონელი და მომსახურება

9,904.3

გრანტები

74.0

სოციალური უზრუნველყოფა

67.4

სხვა ხარჯები

24.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

741.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

16,592.7

შემოსავლები

16,592.7

გადასახდელები

16,002.3

ხარჯები

15,261.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

741.1

ნაშთის ცვლილება

590.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

30.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

621.3

სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

752.7

752.7

სხვა შემოსავლები

752.7
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

19.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

58.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

750.8
706.3

შრომის ანაზღაურება

221.8

საქონელი და მომსახურება

465.1

სხვა ხარჯები

19.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

752.7

შემოსავლები

752.7

გადასახდელები

750.8

ხარჯები

706.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.5

ნაშთის ცვლილება

1.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

31.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

33.3

სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,136.3

3,136.3

გრანტები

233.9

სხვა შემოსავლები

2,902.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

274.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

272.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,018.7
2,963.5

შრომის ანაზღაურება

2,164.0

საქონელი და მომსახურება

612.3

გრანტები

9.6

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

სხვა ხარჯები

171.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,136.3

შემოსავლები

3,136.3

გადასახდელები

3,018.7

ხარჯები

2,963.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.2

ნაშთის ცვლილება

117.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

15.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

132.7

სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

14,057.2

14,057.2

გრანტები

3,323.4

სხვა შემოსავლები

10,733.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

466.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

458.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

8.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

12,438.1
4,786.0

შრომის ანაზღაურება

2,965.1

საქონელი და მომსახურება

1,625.0

სუბსიდიები

11.9

სოციალური უზრუნველყოფა

13.1
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სხვა ხარჯები

170.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,651.3

ვალდებულებების კლება

0.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

14,057.2

შემოსავლები

14,057.2

გადასახდელები

12,438.1

ხარჯები

4,786.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,651.3

ვალდებულებების კლება

0.8

ნაშთის ცვლილება

1,619.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

734.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2,353.8

სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და
ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

188.2

188.2

სხვა შემოსავლები

188.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

7.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

188.2
181.2

შრომის ანაზღაურება

132.9

საქონელი და მომსახურება

46.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

სხვა ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

188.2

შემოსავლები

188.2

გადასახდელები

188.2

ხარჯები

181.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

16,738.8

16,738.8

გრანტები

61.5

სხვა შემოსავლები

16,677.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

288.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

245.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

43.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

16,813.5
16,435.4

შრომის ანაზღაურება

1,962.1

საქონელი და მომსახურება

1,335.6

გრანტები

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

70.4

სხვა ხარჯები

13,066.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.6

ვალდებულებების კლება

0.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
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საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

ლარი)

16,738.8

შემოსავლები

16,738.8

გადასახდელები

16,813.5

ხარჯები

16,435.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.6

ვალდებულებების კლება

0.5

ნაშთის ცვლილება

-74.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

100.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

25.5

სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

101,310.4

101,310.4

სხვა შემოსავლები

101,310.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,120.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

11,093.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

27.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

100,685.8
96,270.9

შრომის ანაზღაურება

73,445.4

საქონელი და მომსახურება

18,190.1

სოციალური უზრუნველყოფა

441.9

სხვა ხარჯები

4,193.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,414.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

101,310.4

შემოსავლები

101,310.4

გადასახდელები

100,685.8

ხარჯები

96,270.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,414.9
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ნაშთის ცვლილება

624.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2,856.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

3,480.8

სსიპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,032.5

6,032.5

გრანტები

307.2

სხვა შემოსავლები

5,725.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

185.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

60.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

125.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,959.0
5,308.7

შრომის ანაზღაურება

1,431.3

საქონელი და მომსახურება

2,959.2

სოციალური უზრუნველყოფა

15.4

სხვა ხარჯები

902.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649.3

ვალდებულებების კლება

1.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,032.5

შემოსავლები

6,032.5

გადასახდელები

5,959.0

ხარჯები

5,308.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649.3

ვალდებულებების კლება

1.0

ნაშთის ცვლილება

73.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

64.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

138.4

სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

51,728.2

51,728.2

სხვა შემოსავლები

51,728.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

596.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

552.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

44.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

55,510.8
55,510.8

შრომის ანაზღაურება

11,115.3

საქონელი და მომსახურება

31,732.7

სოციალური უზრუნველყოფა

79.8

სხვა ხარჯები

12,583.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

51,728.2

შემოსავლები

51,728.2

გადასახდელები

55,510.8

ხარჯები

55,510.8

ნაშთის ცვლილება

-3,782.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

6,447.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2,664.9

სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრტოს ლაბორატორია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,419.2

1,419.2

გრანტები

1.2

სხვა შემოსავლები

1,418.0
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

103.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,353.1
1,353.1

შრომის ანაზღაურება

1,088.9

საქონელი და მომსახურება

135.4

სოციალური უზრუნველყოფა

14.3

სხვა ხარჯები

114.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,419.2

შემოსავლები

1,419.2

გადასახდელები

1,353.1

ხარჯები

1,353.1

ნაშთის ცვლილება

66.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

560.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

626.6

სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

17,004.9

17,004.9

გრანტები

1,097.9

სხვა შემოსავლები

15,907.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

482.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

297.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

185.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
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საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

ლარი)

18,163.4
14,178.2

შრომის ანაზღაურება

3,019.5

საქონელი და მომსახურება

9,696.0

სუბსიდიები

794.5

სოციალური უზრუნველყოფა

607.2

სხვა ხარჯები

61.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,705.8

ვალდებულებების კლება

279.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

17,004.9

შემოსავლები

17,004.9

გადასახდელები

18,163.4

ხარჯები

14,178.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,705.8

ვალდებულებების კლება

279.4

ნაშთის ცვლილება

-1,158.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2,598.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1,440.3

სსიპ - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,478.5

11,478.5

სხვა შემოსავლები

11,478.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

543.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

533.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,572.9
11,096.1

შრომის ანაზღაურება

6,102.2

საქონელი და მომსახურება

4,937.5

სოციალური უზრუნველყოფა

48.2

სხვა ხარჯები

8.2
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არაფინანსური აქტივების ზრდა

476.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,478.5

შემოსავლები

11,478.5

გადასახდელები

11,572.9

ხარჯები

11,096.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

476.8

ნაშთის ცვლილება

-94.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

109.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

14.8

სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ და მასთან
არსებული სსიპები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

39,538.3

39,538.3

გრანტები

1,116.9

სხვა შემოსავლები

38,421.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,599.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

3,177.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

422.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

39,743.6
39,120.9

შრომის ანაზღაურება

23,168.2

საქონელი და მომსახურება

13,396.3

სუბსიდიები

2,412.9

გრანტები

30.2

სოციალური უზრუნველყოფა

18.3

სხვა ხარჯები

95.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
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საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

39,538.3

შემოსავლები

39,538.3

გადასახდელები

39,743.6

ხარჯები

39,120.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622.7

ნაშთის ცვლილება

-205.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

447.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

241.7

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,444.8

2,444.8

სხვა შემოსავლები

2,444.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

34.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,235.1
1,699.7

შრომის ანაზღაურება

1,030.9

საქონელი და მომსახურება

638.4

გრანტები

3.9

სოციალური უზრუნველყოფა

26.0

სხვა ხარჯები

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,535.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,444.8

შემოსავლები

2,444.8

გადასახდელები

5,235.1

ხარჯები

1,699.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,535.4

ნაშთის ცვლილება

-2,790.3
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

3,135.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

345.2

სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

509.0

509.0

სხვა შემოსავლები

509.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

14.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

38.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

453.3
453.3

შრომის ანაზღაურება

227.9

საქონელი და მომსახურება

50.9

სხვა ხარჯები

174.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

509.0

შემოსავლები

509.0

გადასახდელები

453.3

ხარჯები

453.3

ნაშთის ცვლილება

55.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

40.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

95.9

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,130.4

6,130.4

სხვა შემოსავლები

6,130.4
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

205.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

200.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,106.0
5,395.4

შრომის ანაზღაურება

2,637.3

საქონელი და მომსახურება

2,717.7

სოციალური უზრუნველყოფა

25.5

სხვა ხარჯები

14.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

710.0

ვალდებულებების კლება

0.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,130.4

შემოსავლები

6,130.4

გადასახდელები

6,106.0

ხარჯები

5,395.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

710.0

ვალდებულებების კლება

0.6

ნაშთის ცვლილება

24.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

128.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

152.4

სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

938.3

938.3

სხვა შემოსავლები

938.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

22.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

12.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
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საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

911.3
885.1

შრომის ანაზღაურება

482.2

საქონელი და მომსახურება

255.9

სხვა ხარჯები

147.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

938.3

შემოსავლები

938.3

გადასახდელები

911.3

ხარჯები

885.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

ნაშთის ცვლილება

27.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

70.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

97.2

სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

526.1

526.1

სხვა შემოსავლები

526.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

13.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

526.1
372.6

შრომის ანაზღაურება

287.6

საქონელი და მომსახურება

85.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.5
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

526.1

შემოსავლები

526.1

გადასახდელები

526.1

ხარჯები

372.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.5

სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

18,788.4

18,788.4

გრანტები

47.0

სხვა შემოსავლები

18,741.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,533.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

35.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1,498.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

18,861.4
18,630.5

შრომის ანაზღაურება

577.8

საქონელი და მომსახურება

17,767.1

სოციალური უზრუნველყოფა

32.1

სხვა ხარჯები

253.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

18,788.4

შემოსავლები

18,788.4

გადასახდელები

18,861.4

ხარჯები

18,630.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.9

ნაშთის ცვლილება

-73.0
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

262.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

189.5

სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,069.7

1,069.7

სხვა შემოსავლები

1,069.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

9.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,069.7
1,038.9

შრომის ანაზღაურება

204.2

საქონელი და მომსახურება

834.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,069.7

შემოსავლები

1,069.7

გადასახდელები

1,069.7

ხარჯები

1,038.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8
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სსიპ - შსს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

230.6

230.6

სხვა შემოსავლები

230.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

8.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

230.6
208.3

შრომის ანაზღაურება

127.4

საქონელი და მომსახურება

74.6

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

სხვა ხარჯები

4.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

230.6

შემოსავლები

230.6

გადასახდელები

230.6

ხარჯები

208.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.3

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,353.6

3,353.6

სხვა შემოსავლები

3,353.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

36.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

63.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,353.6
3,240.6

შრომის ანაზღაურება

497.4

საქონელი და მომსახურება

2,674.8

სოციალური უზრუნველყოფა

4.1

სხვა ხარჯები

64.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,353.6

შემოსავლები

3,353.6

გადასახდელები

3,353.6

ხარჯები

3,240.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

43.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

43.1

სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

47,057.2

47,057.2

სხვა შემოსავლები

47,057.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

33.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

56.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

47,164.9
47,146.7

შრომის ანაზღაურება

531.7

საქონელი და მომსახურება

2,057.7

სუბსიდიები

28,004.2
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გრანტები

42.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2.7

სხვა ხარჯები

16,508.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

47,057.2

შემოსავლები

47,057.2

გადასახდელები

47,164.9

ხარჯები

47,146.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.2

ნაშთის ცვლილება

-107.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

115.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

7.4

სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,317.7

8,317.7

სხვა შემოსავლები

8,317.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

788.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

773.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

15.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,317.7
7,961.9

შრომის ანაზღაურება

4,276.0

საქონელი და მომსახურება

3,082.6

სოციალური უზრუნველყოფა

98.4

სხვა ხარჯები

504.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

338.1

ვალდებულებების კლება

17.7
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,317.7

შემოსავლები

8,317.7

გადასახდელები

8,317.7

ხარჯები

7,961.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

338.1

ვალდებულებების კლება

17.7

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,329.5

2,313.2

სხვა შემოსავლები

2,313.2

არაფინანსური აქტივების კლება

16.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

72.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

3.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,905.0
1,420.2

შრომის ანაზღაურება

936.7

საქონელი და მომსახურება

306.3

სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

სხვა ხარჯები

172.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,484.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,329.5

შემოსავლები

2,313.2

არაფინანსური აქტივების კლება

16.3

გადასახდელები

2,905.0
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ხარჯები

1,420.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,484.8

ნაშთის ცვლილება

-575.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,271.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

696.2

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,194.0

3,194.0

გრანტები

213.6

სხვა შემოსავლები

2,980.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

327.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

187.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

140.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,194.7
3,071.3

შრომის ანაზღაურება

2,151.7

საქონელი და მომსახურება

672.9

სუბსიდიები

213.6

სოციალური უზრუნველყოფა

25.0

სხვა ხარჯები

8.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,194.0

შემოსავლები

3,194.0

გადასახდელები

3,194.7

ხარჯები

3,071.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.4

ნაშთის ცვლილება

-0.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

12.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

11.6
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სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,097.1

1,097.1

გრანტები

180.6

სხვა შემოსავლები

916.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

13.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

41.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,049.3
860.8

შრომის ანაზღაურება

206.4

საქონელი და მომსახურება

623.7

გრანტები

18.1

სოციალური უზრუნველყოფა

7.1

სხვა ხარჯები

5.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,097.1

შემოსავლები

1,097.1

გადასახდელები

1,049.3

ხარჯები

860.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.5

ნაშთის ცვლილება

47.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

47.8
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სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,056.7

7,056.7

სხვა შემოსავლები

7,056.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

275.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

225.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

50.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,063.4
6,190.1

შრომის ანაზღაურება

2,985.6

საქონელი და მომსახურება

1,593.2

სუბსიდიები

800.0

გრანტები

6.3

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

სხვა ხარჯები

787.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,873.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,056.7

შემოსავლები

7,056.7

გადასახდელები

8,063.4

ხარჯები

6,190.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,873.3

ნაშთის ცვლილება

-1,006.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,273.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

267.0
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სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

131.4

131.4

სხვა შემოსავლები

131.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

2.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

15.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

128.2
128.2

შრომის ანაზღაურება

62.4

საქონელი და მომსახურება

62.8

სხვა ხარჯები

3.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

131.4

შემოსავლები

131.4

გადასახდელები

128.2

ხარჯები

128.2

ნაშთის ცვლილება

3.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

5.3

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

638.0

638.0

სხვა შემოსავლები

638.0
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

21.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

7.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

638.0
632.3

შრომის ანაზღაურება

430.0

საქონელი და მომსახურება

200.2

სხვა ხარჯები

2.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

638.0

შემოსავლები

638.0

გადასახდელები

638.0

ხარჯები

632.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,726.8

4,726.8

გრანტები

482.9

სხვა შემოსავლები

4,243.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

59.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,995.2
3,021.1

შრომის ანაზღაურება

1,029.8

საქონელი და მომსახურება

1,401.1
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სუბსიდიები

32.1

სოციალური უზრუნველყოფა

3.9

სხვა ხარჯები

554.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

974.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,726.8

შემოსავლები

4,726.8

გადასახდელები

3,995.2

ხარჯები

3,021.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

974.1

ნაშთის ცვლილება

731.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,662.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2,394.1

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

56,552.4

53,412.7

სხვა შემოსავლები

53,412.7

ფინანსური აქტივების კლება

139.7

ვალდებულებების ზრდა

3,000.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

997.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

53.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

944.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

56,568.2
42,257.7

შრომის ანაზღაურება

1,862.6

საქონელი და მომსახურება

37,515.6

პროცენტი

332.1

გრანტები

333.6

სოციალური უზრუნველყოფა

25.0

სხვა ხარჯები

2,188.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,373.9

ვალდებულებების კლება

4,936.6
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

56,552.4

შემოსავლები

53,412.7

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

139.7

ვალდებულებების ზრდა

3,000.0

გადასახდელები

56,568.2

ხარჯები

42,257.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,373.9

ვალდებულებების კლება

4,936.6

ნაშთის ცვლილება

-15.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

82.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

66.8

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,719.2

4,719.2

გრანტები

137.3

სხვა შემოსავლები

4,581.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,063.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

148.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

915.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,723.2
4,570.0

შრომის ანაზღაურება

2,073.2

საქონელი და მომსახურება

2,451.5

სოციალური უზრუნველყოფა

28.9

სხვა ხარჯები

16.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.1

ვალდებულებების კლება

22.1
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,719.2

შემოსავლები

4,719.2

გადასახდელები

4,723.2

ხარჯები

4,570.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.1

ვალდებულებების კლება

22.1

ნაშთის ცვლილება

-4.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

31.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

27.2

სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,220.1

4,220.1

სხვა შემოსავლები

4,220.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

229.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

15.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

214.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,075.0
3,921.3

შრომის ანაზღაურება

457.4

საქონელი და მომსახურება

1,474.5

სხვა ხარჯები

1,989.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,220.1

შემოსავლები

4,220.1

გადასახდელები

4,075.0
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ხარჯები

3,921.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.7

ნაშთის ცვლილება

145.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

536.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

681.1

სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,370.8

5,370.8

სხვა შემოსავლები

5,370.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

116.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

17.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,459.4
4,717.4

შრომის ანაზღაურება

2,548.7

საქონელი და მომსახურება

927.7

სოციალური უზრუნველყოფა

160.9

სხვა ხარჯები

1,080.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,742.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,370.8

შემოსავლები

5,370.8

გადასახდელები

7,459.4

ხარჯები

4,717.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,742.0

ნაშთის ცვლილება

-2,088.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2,341.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

253.0
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სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,563.1

1,563.1

სხვა შემოსავლები

1,563.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

51.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,576.6
1,576.6

შრომის ანაზღაურება

757.0

საქონელი და მომსახურება

819.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,563.1

შემოსავლები

1,563.1

გადასახდელები

1,576.6

ხარჯები

1,576.6

ნაშთის ცვლილება

-13.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

200.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

187.0

სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარი ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო
აკადემიური თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,742.7

6,742.7

სხვა შემოსავლები

6,742.7
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

549.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

535.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

14.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,748.4
6,292.4

შრომის ანაზღაურება

4,848.1

საქონელი და მომსახურება

1,444.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,742.7

შემოსავლები

6,742.7

გადასახდელები

6,748.4

ხარჯები

6,292.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

456.0

ნაშთის ცვლილება

-5.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

5.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.2

სსიპ -

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,460.5

3,460.5

სხვა შემოსავლები

3,460.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

308.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

258.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

50.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,464.4
3,071.5

შრომის ანაზღაურება

2,399.5
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საქონელი და მომსახურება

651.5

სხვა ხარჯები

20.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,460.5

შემოსავლები

3,460.5

გადასახდელები

3,464.4

ხარჯები

3,071.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

392.9

ნაშთის ცვლილება

-3.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

23.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

19.5

სსიპ - კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,070.8

3,070.8

სხვა შემოსავლები

3,070.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

248.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

208.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

40.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,069.6
2,857.6

შრომის ანაზღაურება

2,086.3

საქონელი და მომსახურება

771.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,070.8

შემოსავლები

3,070.8

გადასახდელები

3,069.6

ხარჯები

2,857.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.0

ნაშთის ცვლილება

1.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

11.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

12.7

სსიპ - თბილისის მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

688.8

688.8

სხვა შემოსავლები

688.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

51.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

685.7
666.5

შრომის ანაზღაურება

536.6

საქონელი და მომსახურება

129.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

688.8

შემოსავლები

688.8

გადასახდელები

685.7

ხარჯები

666.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.2
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ნაშთის ცვლილება

3.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

4.1

სსიპ - თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,897.0

1,897.0

სხვა შემოსავლები

1,897.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

237.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

213.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

24.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,899.0
1,899.0

შრომის ანაზღაურება

1,693.0

საქონელი და მომსახურება

206.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,897.0

შემოსავლები

1,897.0

გადასახდელები

1,899.0

ხარჯები

1,899.0

ნაშთის ცვლილება

-2.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.1
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სსიპ - თბილისის ვ. აბაშიძის სახ. მუსიკალური კომედიისა და დრამის სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,333.8

1,288.8

სხვა შემოსავლები

1,288.8

ვალდებულებების ზრდა

45.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

139.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

7.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,347.0
1,291.2

შრომის ანაზღაურება

998.8

საქონელი და მომსახურება

292.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.7

ვალდებულებების კლება

18.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,333.8

შემოსავლები

1,288.8

ვალდებულებების ზრდა

45.0

გადასახდელები

1,347.0

ხარჯები

1,291.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.7

ვალდებულებების კლება

18.1

ნაშთის ცვლილება

-13.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

14.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1.7
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სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის ქართული ნაციონალური ბალეტის
აკადემიური დასი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,677.1

1,677.1

სხვა შემოსავლები

1,677.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

100.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

30.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,693.7
1,560.9

შრომის ანაზღაურება

922.3

საქონელი და მომსახურება

638.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,677.1

შემოსავლები

1,677.1

გადასახდელები

1,693.7

ხარჯები

1,560.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.8

ნაშთის ცვლილება

-16.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

23.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

6.5

სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი
„ერისიონი“
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

608.6
608.6

სხვა შემოსავლები

608.6

556

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

92.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

602.9
587.0

შრომის ანაზღაურება

539.4

საქონელი და მომსახურება

47.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

608.6

შემოსავლები

608.6

გადასახდელები

602.9

ხარჯები

587.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

ნაშთის ცვლილება

5.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

5.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

11.6

სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი
„რუსთავი“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,082.2

1,082.2

სხვა შემოსავლები

1,082.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

63.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

13.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,054.6
1,048.9

შრომის ანაზღაურება

652.1

საქონელი და მომსახურება

378.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

სხვა ხარჯები

17.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,082.2

შემოსავლები

1,082.2

გადასახდელები

1,054.6

ხარჯები

1,048.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

ნაშთის ცვლილება

27.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

8.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

36.4

სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

674.7

674.7

სხვა შემოსავლები

674.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

36.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

674.7
617.0

შრომის ანაზღაურება

415.1

საქონელი და მომსახურება

155.6

სხვა ხარჯები

46.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.7
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

674.7

შემოსავლები

674.7

გადასახდელები

674.7

ხარჯები

617.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.4

სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,610.4

2,610.4

სხვა შემოსავლები

2,610.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

191.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

191.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,604.8
1,880.1

შრომის ანაზღაურება

1,485.4

საქონელი და მომსახურება

305.5

სხვა ხარჯები

89.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

724.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,610.4

შემოსავლები

2,610.4

გადასახდელები

2,604.8

ხარჯები

1,880.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

724.7
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ნაშთის ცვლილება

5.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

4.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

10.3

სსიპ - ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,288.4

2,288.4

სხვა შემოსავლები

2,288.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

171.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,345.1
2,345.1

შრომის ანაზღაურება

1,884.9

საქონელი და მომსახურება

460.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,288.4

შემოსავლები

2,288.4

გადასახდელები

2,345.1

ხარჯები

2,345.1

ნაშთის ცვლილება

-56.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

167.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

111.0
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სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,041.9

4,041.9

სხვა შემოსავლები

4,041.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

20.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,041.9
4,018.9

შრომის ანაზღაურება

415.6

საქონელი და მომსახურება

936.6

გრანტები

213.4

სხვა ხარჯები

2,453.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

ვალდებულებების კლება

3.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,041.9

შემოსავლები

4,041.9

გადასახდელები

4,041.9

ხარჯები

4,018.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

ვალდებულებების კლება

3.2

სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

150.0

150.0

სხვა შემოსავლები

150.0
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

30.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

150.0
150.0

შრომის ანაზღაურება

135.8

საქონელი და მომსახურება

14.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

150.0

შემოსავლები

150.0

გადასახდელები

150.0

ხარჯები

150.0

სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

247.0

247.0

სხვა შემოსავლები

247.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

54.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

20.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

244.3
229.7

შრომის ანაზღაურება

135.5

საქონელი და მომსახურება

94.2

ვალდებულებების კლება

14.6
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

247.0

შემოსავლები

247.0

გადასახდელები

244.3

ხარჯები

229.7

ვალდებულებების კლება

14.6

ნაშთის ცვლილება

2.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

3.0

სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო რუსული დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,503.7

1,503.7

სხვა შემოსავლები

1,503.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

138.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

11.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,449.5
1,377.1

შრომის ანაზღაურება

1,097.4

საქონელი და მომსახურება

279.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,503.7

შემოსავლები

1,503.7

გადასახდელები

1,449.5
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ხარჯები

1,377.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.4

ნაშთის ცვლილება

54.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

26.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

80.5

სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,131.7

1,131.7

სხვა შემოსავლები

1,131.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

86.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,126.3
1,117.4

შრომის ანაზღაურება

830.6

საქონელი და მომსახურება

74.6

სხვა ხარჯები

212.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,131.7

შემოსავლები

1,131.7

გადასახდელები

1,126.3

ხარჯები

1,117.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

ნაშთის ცვლილება

5.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

7.2
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სსიპ - გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

391.3

391.3

სხვა შემოსავლები

391.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

60.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

391.7
391.7

შრომის ანაზღაურება

341.2

საქონელი და მომსახურება

50.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

391.3

შემოსავლები

391.3

გადასახდელები

391.7

ხარჯები

391.7

ნაშთის ცვლილება

-0.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1.5

სსიპ - ახალციხის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

83.3

83.3

სხვა შემოსავლები

83.3
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

21.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

83.3
83.3

შრომის ანაზღაურება

60.0

საქონელი და მომსახურება

23.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

83.3

შემოსავლები

83.3

გადასახდელები

83.3

ხარჯები

83.3

სსიპ - მწერალთა სახლი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

220.0

220.0

სხვა შემოსავლები

220.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

9.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

220.0
216.3

შრომის ანაზღაურება

84.8

საქონელი და მომსახურება

131.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

220.0

შემოსავლები

220.0

გადასახდელები

220.0

ხარჯები

216.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

444.1

444.1

სხვა შემოსავლები

444.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

101.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

8.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

445.2
445.2

შრომის ანაზღაურება

394.5

საქონელი და მომსახურება

48.3

სხვა ხარჯები

2.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

444.1

შემოსავლები

444.1

გადასახდელები

445.2

ხარჯები

445.2

ნაშთის ცვლილება

-1.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

17.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

16.8
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სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

148.7

148.7

სხვა შემოსავლები

148.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

33.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

7.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

148.7
148.7

შრომის ანაზღაურება

128.3

საქონელი და მომსახურება

20.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

148.7

შემოსავლები

148.7

გადასახდელები

148.7

ხარჯები

148.7

სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

266.5

266.5

სხვა შემოსავლები

266.5
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

60.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

266.5
266.5

შრომის ანაზღაურება

254.3

საქონელი და მომსახურება

5.4

სხვა ხარჯები

6.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

266.5

შემოსავლები

266.5

გადასახდელები

266.5

ხარჯები

266.5

სსიპ - დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.3

75.3

სხვა შემოსავლები

75.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

21.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.0
73.5

შრომის ანაზღაურება

66.4

საქონელი და მომსახურება

7.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.3

შემოსავლები

75.3

გადასახდელები

75.0

ხარჯები

73.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

ნაშთის ცვლილება

0.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1.2

სსიპ - მირზა ფათალ ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

43.5

43.5

სხვა შემოსავლები

43.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

7.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

43.5
43.5

შრომის ანაზღაურება

40.2

საქონელი და მომსახურება

3.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

43.5

შემოსავლები

43.5

გადასახდელები

43.5

ხარჯები

43.5
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სსიპ - ჩრდილების სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

102.5

102.5

სხვა შემოსავლები

102.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

18.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

102.4
102.4

შრომის ანაზღაურება

85.9

საქონელი და მომსახურება

16.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

102.5

შემოსავლები

102.5

გადასახდელები

102.4

ხარჯები

102.4

ნაშთის ცვლილება

0.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.1

ა(ა)იპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,047.3

4,047.3

სხვა შემოსავლები

4,047.3
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

515.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

400.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

115.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,028.8
3,721.7

შრომის ანაზღაურება

2,850.6

საქონელი და მომსახურება

737.4

სხვა ხარჯები

133.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,047.3

შემოსავლები

4,047.3

გადასახდელები

4,028.8

ხარჯები

3,721.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307.1

ნაშთის ცვლილება

18.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

45.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

64.3

ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,074.5

3,074.5

სხვა შემოსავლები

3,074.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

343.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

176.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

167.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,085.8
3,016.8

შრომის ანაზღაურება

2,272.6

საქონელი და მომსახურება

691.5

სოციალური უზრუნველყოფა

7.5

სხვა ხარჯები

45.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,074.5

შემოსავლები

3,074.5

გადასახდელები

3,085.8

ხარჯები

3,016.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.0

ნაშთის ცვლილება

-11.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

205.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

194.5

ა(ა)იპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,986.3

5,986.3

სხვა შემოსავლები

5,986.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

547.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

168.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

379.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,037.2
4,819.4

შრომის ანაზღაურება

1,386.3

საქონელი და მომსახურება

3,327.9
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სხვა ხარჯები

105.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,217.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,986.3

შემოსავლები

5,986.3

გადასახდელები

6,037.2

ხარჯები

4,819.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,217.8

ნაშთის ცვლილება

-50.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

369.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

318.1

სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

166.5

166.5

სხვა შემოსავლები

166.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

42.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

165.3
165.3

შრომის ანაზღაურება

144.7

საქონელი და მომსახურება

15.2

სხვა ხარჯები

5.4
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

166.5

შემოსავლები

166.5

გადასახდელები

165.3

ხარჯები

165.3

ნაშთის ცვლილება

1.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1.2

სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება „გორის სულხან ცინცაძის სახელობის
სამუსიკო კოლეჯი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

210.0

210.0

სხვა შემოსავლები

210.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

40.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

210.0
210.0

შრომის ანაზღაურება

174.6

საქონელი და მომსახურება

35.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

210.0

შემოსავლები

210.0

გადასახდელები

210.0

ხარჯები

210.0
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სსიპ - ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა „ნიჭიერთა
ათწლედი“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

986.0

986.0

სხვა შემოსავლები

986.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

232.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

229.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

3.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

994.5
975.6

შრომის ანაზღაურება

847.6

საქონელი და მომსახურება

107.2

სხვა ხარჯები

20.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

986.0

შემოსავლები

986.0

გადასახდელები

994.5

ხარჯები

975.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.9

ნაშთის ცვლილება

-8.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

9.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.5

სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ევ. მიქელაძის სახ. ქ.
თბილისის #2 ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

984.0

984.0

სხვა შემოსავლები

984.0
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

329.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

324.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

983.0
983.0

შრომის ანაზღაურება

846.0

საქონელი და მომსახურება

137.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

984.0

შემოსავლები

984.0

გადასახდელები

983.0

ხარჯები

983.0

ნაშთის ცვლილება

1.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

22.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

23.0

სსიპ - ვახტან ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო
სასწავლებელი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

765.5

765.5

სხვა შემოსავლები

765.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

97.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

577

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

716.3
716.3

შრომის ანაზღაურება

552.2

საქონელი და მომსახურება

164.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

765.5

შემოსავლები

765.5

გადასახდელები

716.3

ხარჯები

716.3

ნაშთის ცვლილება

49.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

74.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

123.6

სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,945.5

2,945.5

სხვა შემოსავლები

2,945.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

56.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,945.8
2,708.4

შრომის ანაზღაურება

544.9

საქონელი და მომსახურება

486.6

სუბსიდიები

1,620.1

სხვა ხარჯები

56.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237.4

578

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,945.5

შემოსავლები

2,945.5

გადასახდელები

2,945.8

ხარჯები

2,708.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237.4

ნაშთის ცვლილება

-0.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.1

სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის
სამხატვრო სასწავლებელი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

109.5

109.5

სხვა შემოსავლები

109.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

24.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

109.5
109.5

შრომის ანაზღაურება

93.1

საქონელი და მომსახურება

16.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

109.5

შემოსავლები

109.5

გადასახდელები

109.5

ხარჯები

109.5
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სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. რუსთავის
სამუსიკო სასწავლებელი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

189.9

189.9

სხვა შემოსავლები

189.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

57.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

189.9
189.9

შრომის ანაზღაურება

179.6

საქონელი და მომსახურება

10.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

189.9

შემოსავლები

189.9

გადასახდელები

189.9

ხარჯები

189.9

სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის ნიკო
სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

207.2

207.2

სხვა შემოსავლები

207.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

580

37.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

207.2
207.2

შრომის ანაზღაურება

175.2

საქონელი და მომსახურება

32.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

207.2

შემოსავლები

207.2

გადასახდელები

207.2

ხარჯები

207.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2.2

სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,735.3

10,735.3

გრანტები

516.1

სხვა შემოსავლები

10,219.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

739.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

726.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

13.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,796.2
7,603.8

შრომის ანაზღაურება

5,041.6

საქონელი და მომსახურება

2,551.4

სოციალური უზრუნველყოფა

10.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,192.4
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,735.3

შემოსავლები

10,735.3

გადასახდელები

10,796.2

ხარჯები

7,603.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,192.4

ნაშთის ცვლილება

-60.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

492.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

431.2

სსიპ - თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

298.6

298.6

სხვა შემოსავლები

298.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

32.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

298.6
287.0

შრომის ანაზღაურება

175.6

საქონელი და მომსახურება

4.6

სხვა ხარჯები

106.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

298.6

შემოსავლები

298.6

გადასახდელები

298.6

ხარჯები

287.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.6

582

სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

58.5

58.5

სხვა შემოსავლები

58.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

11.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

58.5
53.5

შრომის ანაზღაურება

37.7

საქონელი და მომსახურება

15.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

58.5

შემოსავლები

58.5

გადასახდელები

58.5

ხარჯები

53.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

343.2

343.2

სხვა შემოსავლები

343.2
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

41.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

3.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

311.3
299.1

შრომის ანაზღაურება

202.6

საქონელი და მომსახურება

96.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

343.2

შემოსავლები

343.2

გადასახდელები

311.3

ხარჯები

299.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

ნაშთის ცვლილება

31.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

60.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

91.9

სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

49.4

49.4

სხვა შემოსავლები

49.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

11.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

49.4
49.4

შრომის ანაზღაურება

37.4

საქონელი და მომსახურება

12.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

49.4

შემოსავლები

49.4

გადასახდელები

49.4

ხარჯები

49.4

სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართლი ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა
დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

579.9

579.9

სხვა შემოსავლები

579.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

70.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

579.9
574.3

შრომის ანაზღაურება

388.6

საქონელი და მომსახურება

185.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

579.9

შემოსავლები

579.9

გადასახდელები

579.9

ხარჯები

574.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

39.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

39.2

სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

225.9

225.9

სხვა შემოსავლები

225.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

30.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

225.6
225.6

შრომის ანაზღაურება

181.0

საქონელი და მომსახურება

44.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

225.9

შემოსავლები

225.9

გადასახდელები

225.6

ხარჯები

225.6

ნაშთის ცვლილება

0.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.3
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სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.0

75.0

სხვა შემოსავლები

75.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

14.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.0
75.0

შრომის ანაზღაურება

55.7

საქონელი და მომსახურება

19.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.0

შემოსავლები

75.0

გადასახდელები

75.0

ხარჯები

75.0

სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის ისტორიული მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

285.8

285.8

სხვა შემოსავლები

285.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

54.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

285.8
278.9

შრომის ანაზღაურება

180.0

საქონელი და მომსახურება

98.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

285.8

შემოსავლები

285.8

გადასახდელები

285.8

ხარჯები

278.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

262.3

262.3

სხვა შემოსავლები

262.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

64.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

264.4
264.4

შრომის ანაზღაურება

214.4

საქონელი და მომსახურება

49.9

სხვა ხარჯები

0.1
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

262.3

შემოსავლები

262.3

გადასახდელები

264.4

ხარჯები

264.4

ნაშთის ცვლილება

-2.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.1

სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

56.8

56.8

სხვა შემოსავლები

56.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

13.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

56.5
56.5

შრომის ანაზღაურება

49.9

საქონელი და მომსახურება

6.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

56.8

შემოსავლები

56.8

გადასახდელები

56.5

ხარჯები

56.5

ნაშთის ცვლილება

0.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.3
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სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

17.2

17.2

სხვა შემოსავლები

17.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

7.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

17.2
17.2

შრომის ანაზღაურება

16.4

საქონელი და მომსახურება

0.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

17.2

შემოსავლები

17.2

გადასახდელები

17.2

ხარჯები

17.2

სსიპ - ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29.2

29.2

სხვა შემოსავლები

29.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

9.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29.2
29.2

შრომის ანაზღაურება

26.4

საქონელი და მომსახურება

2.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29.2

შემოსავლები

29.2

გადასახდელები

29.2

ხარჯები

29.2

სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

47.8

47.8

სხვა შემოსავლები

47.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

12.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

46.9
46.0

შრომის ანაზღაურება

40.0

საქონელი და მომსახურება

5.6

სუბსიდიები

0.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

47.8

შემოსავლები

47.8

გადასახდელები

46.9

ხარჯები

46.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

ნაშთის ცვლილება

0.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.9

სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

83,844.0

83,844.0

სხვა შემოსავლები

83,844.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

15.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

83,844.0
82,177.0

შრომის ანაზღაურება

82,177.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,667.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

83,844.0

შემოსავლები

83,844.0

გადასახდელები

83,844.0

ხარჯები

82,177.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,667.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2.3
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სსიპ - ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

103.9

103.9

სხვა შემოსავლები

103.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

22.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

103.4
100.2

შრომის ანაზღაურება

71.2

საქონელი და მომსახურება

29.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

103.9

შემოსავლები

103.9

გადასახდელები

103.4

ხარჯები

100.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

ნაშთის ცვლილება

0.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.5

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

110.5

110.5

სხვა შემოსავლები

110.5
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

27.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

109.5
109.5

შრომის ანაზღაურება

81.5

საქონელი და მომსახურება

28.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

110.5

შემოსავლები

110.5

გადასახდელები

109.5

ხარჯები

109.5

ნაშთის ცვლილება

1.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1.8

სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29.2

29.2

სხვა შემოსავლები

29.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

9.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

30.3
30.3

შრომის ანაზღაურება

26.8

საქონელი და მომსახურება

3.5
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29.2

შემოსავლები

29.2

გადასახდელები

30.3

ხარჯები

30.3

ნაშთის ცვლილება

-1.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.2

სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

49.4

49.4

სხვა შემოსავლები

49.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

12.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

49.5
47.4

შრომის ანაზღაურება

41.4

საქონელი და მომსახურება

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

49.4

შემოსავლები

49.4

გადასახდელები

49.5

ხარჯები

47.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

ნაშთის ცვლილება

-0.1
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.0

სსიპ - „იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

47.2

47.2

სხვა შემოსავლები

47.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

12.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

45.7
45.5

შრომის ანაზღაურება

43.3

საქონელი და მომსახურება

1.3

სხვა ხარჯები

0.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

47.2

შემოსავლები

47.2

გადასახდელები

45.7

ხარჯები

45.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

ნაშთის ცვლილება

1.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

4.2
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სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

499.6

499.6

სხვა შემოსავლები

499.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

46.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

491.1
443.9

შრომის ანაზღაურება

342.0

საქონელი და მომსახურება

42.8

სხვა ხარჯები

59.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

499.6

შემოსავლები

499.6

გადასახდელები

491.1

ხარჯები

443.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.2

ნაშთის ცვლილება

8.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

5.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

14.1

სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,847.2

6,847.2

გრანტები

1,025.3

სხვა შემოსავლები

5,821.9
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

132.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

32.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

100.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,763.4
5,838.8

შრომის ანაზღაურება

455.4

საქონელი და მომსახურება

5,376.3

გრანტები

7.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

924.4

ვალდებულებების კლება

0.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,847.2

შემოსავლები

6,847.2

გადასახდელები

6,763.4

ხარჯები

5,838.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

924.4

ვალდებულებების კლება

0.2

ნაშთის ცვლილება

83.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

53.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

137.4

სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,814.8

11,814.8

სხვა შემოსავლები

11,814.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,323.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,097.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

226.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,648.3
11,261.5

შრომის ანაზღაურება

7,565.3

საქონელი და მომსახურება

3,122.7

სოციალური უზრუნველყოფა

95.8

სხვა ხარჯები

477.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,814.8

შემოსავლები

11,814.8

გადასახდელები

11,648.3

ხარჯები

11,261.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.8

ნაშთის ცვლილება

166.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

151.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

317.5

სსიპ - კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

688.6

688.6

გრანტები

60.3

სხვა შემოსავლები

628.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

22.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

3.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

675.4
620.1

შრომის ანაზღაურება

327.1
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საქონელი და მომსახურება

293.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

688.6

შემოსავლები

688.6

გადასახდელები

675.4

ხარჯები

620.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.3

ნაშთის ცვლილება

13.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

13.2

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

109,997.1

109,997.1

სხვა შემოსავლები

109,997.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

22.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

100.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

110,003.3
43,713.7

შრომის ანაზღაურება

457.3

საქონელი და მომსახურება

2,188.7

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

სხვა ხარჯები

41,063.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,246.7

ვალდებულებების კლება

42.9

600

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

109,997.1

შემოსავლები

109,997.1

გადასახდელები

110,003.3

ხარჯები

43,713.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,246.7

ვალდებულებების კლება

42.9

ნაშთის ცვლილება

-6.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

56.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

50.4

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

57,028.8

57,028.8

გრანტები

3,857.3

სხვა შემოსავლები

53,171.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,253.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

2,800.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2,453.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

54,607.5
52,884.6

შრომის ანაზღაურება

23,259.4

საქონელი და მომსახურება

26,521.2

გრანტები

921.4

სხვა ხარჯები

2,182.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,722.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

57,028.8

შემოსავლები

57,028.8
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გადასახდელები

54,607.5

ხარჯები

52,884.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,722.9

ნაშთის ცვლილება

2,421.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

11,823.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

14,244.3

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

37,771.4

37,771.4

გრანტები

1,803.5

სხვა შემოსავლები

35,967.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,815.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

3,090.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

725.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

36,747.3
35,421.1

შრომის ანაზღაურება

19,307.0

საქონელი და მომსახურება

15,015.9

სუბსიდიები

414.6

გრანტები

279.5

სხვა ხარჯები

404.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,326.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

37,771.4

შემოსავლები

37,771.4

გადასახდელები

36,747.3

ხარჯები

35,421.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,326.2

ნაშთის ცვლილება

1,024.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2,853.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

3,877.8
602

ა(ა)იპ - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

16,632.1

16,632.1

სხვა შემოსავლები

16,632.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

726.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

726.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

17,265.1
17,265.1

შრომის ანაზღაურება

6,054.5

საქონელი და მომსახურება

11,210.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

16,632.1

შემოსავლები

16,632.1

გადასახდელები

17,265.1

ხარჯები

17,265.1

ნაშთის ცვლილება

-633.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,236.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

603.0

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29,600.7

29,600.7

სხვა შემოსავლები

29,600.7

603

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,329.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

939.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2,390.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

28,589.8
22,850.6

შრომის ანაზღაურება

8,851.4

საქონელი და მომსახურება

12,189.4

სხვა ხარჯები

1,809.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,739.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29,600.7

შემოსავლები

29,600.7

გადასახდელები

28,589.8

ხარჯები

22,850.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,739.2

ნაშთის ცვლილება

1,010.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

5,722.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

6,733.7

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

31,873.3

29,843.2

გრანტები

3,068.7

სხვა შემოსავლები

26,774.5

ვალდებულებების ზრდა

2,030.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,759.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

419.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2,340.0

604

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

29,606.4
24,766.8

შრომის ანაზღაურება

7,055.2

საქონელი და მომსახურება

13,331.7

პროცენტი

178.0

სუბსიდიები

1,537.2

გრანტები

774.1

სოციალური უზრუნველყოფა

217.2

სხვა ხარჯები

1,673.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,438.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

370.7

ვალდებულებების კლება

2,030.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

31,873.3

შემოსავლები

29,843.2

ვალდებულებების ზრდა

2,030.1

გადასახდელები

29,606.4

ხარჯები

24,766.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,438.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

370.7

ვალდებულებების კლება

2,030.1

ნაშთის ცვლილება

2,266.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

880.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

3,147.2

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,617.7

4,617.7

სხვა შემოსავლები

4,617.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

661.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

343.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

318.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,703.3
4,703.3

შრომის ანაზღაურება

2,989.1

საქონელი და მომსახურება

1,268.7

გრანტები

32.4

სხვა ხარჯები

413.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,617.7

შემოსავლები

4,617.7

გადასახდელები

4,703.3

ხარჯები

4,703.3

ნაშთის ცვლილება

-85.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,111.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1,025.5

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

12,675.1

12,675.1

გრანტები

66.2

სხვა შემოსავლები

12,608.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,385.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

680.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

705.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

12,893.0
10,978.9

შრომის ანაზღაურება

5,751.2

საქონელი და მომსახურება

4,238.4

სუბსიდიები

134.6

სოციალური უზრუნველყოფა

39.3

სხვა ხარჯები

815.4
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არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,914.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

12,675.1

შემოსავლები

12,675.1

გადასახდელები

12,893.0

ხარჯები

10,978.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,914.1

ნაშთის ცვლილება

-217.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2,444.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2,226.6

ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,146.5

3,146.5

სხვა შემოსავლები

3,146.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

408.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

281.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

127.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,362.5
3,274.5

შრომის ანაზღაურება

1,912.0

საქონელი და მომსახურება

840.0

სუბსიდიები

100.0

სხვა ხარჯები

422.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.0

607

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,146.5

შემოსავლები

3,146.5

გადასახდელები

3,362.5

ხარჯები

3,274.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.0

ნაშთის ცვლილება

-216.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

650.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

434.6

სსიპ - გორის სასწავლო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,194.1

4,194.1

გრანტები

48.5

სხვა შემოსავლები

4,145.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

386.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

209.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

177.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,327.2
4,211.1

შრომის ანაზღაურება

1,983.4

საქონელი და მომსახურება

2,166.5

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

სხვა ხარჯები

58.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,194.1

შემოსავლები

4,194.1

გადასახდელები

4,327.2
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ხარჯები

4,211.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.1

ნაშთის ცვლილება

-133.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

635.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

502.7

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,526.1

1,526.1

სხვა შემოსავლები

1,526.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

153.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,451.3
1,256.8

შრომის ანაზღაურება

829.9

საქონელი და მომსახურება

242.2

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

სხვა ხარჯები

180.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,526.1

შემოსავლები

1,526.1

გადასახდელები

1,451.3

ხარჯები

1,256.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.5

ნაშთის ცვლილება

74.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

148.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

223.7
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ა(ა)იპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,389.8

2,389.8

გრანტები

73.9

სხვა შემოსავლები

2,315.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

274.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

132.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

142.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,193.5
2,030.1

შრომის ანაზღაურება

967.9

საქონელი და მომსახურება

853.2

სხვა ხარჯები

209.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,389.8

შემოსავლები

2,389.8

გადასახდელები

2,193.5

ხარჯები

2,030.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.4

ნაშთის ცვლილება

196.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

398.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

594.3

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,137.3

4,137.3

სხვა შემოსავლები

4,137.3
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

261.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

191.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

70.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,885.8
3,282.5

შრომის ანაზღაურება

2,518.3

საქონელი და მომსახურება

687.8

სხვა ხარჯები

76.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

567.1

ვალდებულებების კლება

36.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,137.3

შემოსავლები

4,137.3

გადასახდელები

3,885.8

ხარჯები

3,282.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

567.1

ვალდებულებების კლება

36.2

ნაშთის ცვლილება

251.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

239.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

491.2

სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

13,573.5

13,573.5

გრანტები

10.1

სხვა შემოსავლები

13,563.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

40.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

87.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

13,644.2
13,205.4

შრომის ანაზღაურება

842.8

საქონელი და მომსახურება

868.4

სუბსიდიები

339.2

გრანტები

126.1

სოციალური უზრუნველყოფა

4.4

სხვა ხარჯები

11,024.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

438.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

13,573.5

შემოსავლები

13,573.5

გადასახდელები

13,644.2

ხარჯები

13,205.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

438.8

ნაშთის ცვლილება

-70.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

127.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

56.6

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

439.2

439.2

სხვა შემოსავლები

439.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

18.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

439.0
290.4

შრომის ანაზღაურება

205.3

საქონელი და მომსახურება

85.0
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სხვა ხარჯები

0.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

439.2

შემოსავლები

439.2

გადასახდელები

439.0

ხარჯები

290.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.6

ნაშთის ცვლილება

0.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.4

სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

516.9

516.9

სხვა შემოსავლები

516.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

183.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

524.6
492.8

შრომის ანაზღაურება

93.2

საქონელი და მომსახურება

398.3

სხვა ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.8
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

516.9

შემოსავლები

516.9

გადასახდელები

524.6

ხარჯები

492.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.8

ნაშთის ცვლილება

-7.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

8.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.3

სსიპ - კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,384.3

2,384.3

სხვა შემოსავლები

2,384.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

516.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

508.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

8.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,336.5
2,336.5

შრომის ანაზღაურება

1,781.7

საქონელი და მომსახურება

533.0

სოციალური უზრუნველყოფა

21.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,384.3

შემოსავლები

2,384.3

გადასახდელები

2,336.5

ხარჯები

2,336.5

ნაშთის ცვლილება

47.8
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

58.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

106.1

სსიპ - შემოსავლების სამსახური

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

140,765.9

140,765.9

სხვა შემოსავლები

140,765.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,137.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

2,949.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

188.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

182,452.0
104,812.9

შრომის ანაზღაურება

47,285.2

საქონელი და მომსახურება

32,038.3

პროცენტი

446.9

გრანტები

64.9

სოციალური უზრუნველყოფა

561.8

სხვა ხარჯები

24,415.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,248.5

ვალდებულებების კლება

22,390.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

140,765.9

შემოსავლები

140,765.9

გადასახდელები

182,452.0

ხარჯები

104,812.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,248.5

ვალდებულებების კლება

22,390.6

ნაშთის ცვლილება

-41,686.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

58,392.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

16,706.8
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სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,439.0

5,439.0

სხვა შემოსავლები

5,439.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

79.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,359.8
4,418.1

შრომის ანაზღაურება

2,878.9

საქონელი და მომსახურება

1,455.4

სოციალური უზრუნველყოფა

9.1

სხვა ხარჯები

74.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

941.5

ვალდებულებების კლება

0.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,439.0

შემოსავლები

5,439.0

გადასახდელები

5,359.8

ხარჯები

4,418.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

941.5

ვალდებულებების კლება

0.2

ნაშთის ცვლილება

79.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

79.2

სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,717.7

7,717.7

სხვა შემოსავლები

7,717.7
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

32.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

27.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,716.0
7,192.5

შრომის ანაზღაურება

609.5

საქონელი და მომსახურება

6,568.1

სოციალური უზრუნველყოფა

11.1

სხვა ხარჯები

3.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,717.7

შემოსავლები

7,717.7

გადასახდელები

7,716.0

ხარჯები

7,192.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523.5

ნაშთის ცვლილება

1.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1.7

სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

13,901.2

13,901.2

გრანტები

4,667.6

სხვა შემოსავლები

9,233.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,172.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

272.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

900.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

9,472.8
9,403.8

შრომის ანაზღაურება

2,988.5

საქონელი და მომსახურება

6,160.2

სოციალური უზრუნველყოფა

4.9

სხვა ხარჯები

250.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

13,901.2

შემოსავლები

13,901.2

გადასახდელები

9,472.8

ხარჯები

9,403.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.0

ნაშთის ცვლილება

4,428.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

178.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

4,606.4

სსიპ - ბუნებრივი რესურსების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

14,633.0

14,633.0

გრანტები

67.5

სხვა შემოსავლები

14,565.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

792.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

775.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

17.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

13,727.6
11,504.2

შრომის ანაზღაურება

8,154.8

საქონელი და მომსახურება

2,600.1
618

სუბსიდიები

67.5

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

სხვა ხარჯები

675.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,223.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

14,633.0

შემოსავლები

14,633.0

გადასახდელები

13,727.6

ხარჯები

11,504.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,223.4

ნაშთის ცვლილება

905.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

3,778.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

4,683.8

სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,007.6

4,007.6

სხვა შემოსავლები

4,007.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

41.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

8.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,930.0
2,649.5

შრომის ანაზღაურება

1,441.5

საქონელი და მომსახურება

501.5

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

სხვა ხარჯები

698.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.5

619

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,007.6

შემოსავლები

4,007.6

გადასახდელები

2,930.0

ხარჯები

2,649.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.5

ნაშთის ცვლილება

1,077.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

708.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1,785.9

სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტი სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,790.4

4,790.4

სხვა შემოსავლები

4,790.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

85.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,267.0
5,090.4

შრომის ანაზღაურება

3,026.2

საქონელი და მომსახურება

1,931.4

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

სხვა ხარჯები

128.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,790.4

შემოსავლები

4,790.4

გადასახდელები

5,267.0

ხარჯები

5,090.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.6
620

ნაშთის ცვლილება

-476.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

803.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

326.6

სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,437.6

3,437.6

სხვა შემოსავლები

3,437.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

53.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

19.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,260.4
3,251.4

შრომის ანაზღაურება

2,006.6

საქონელი და მომსახურება

661.3

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

სხვა ხარჯები

572.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,437.6

შემოსავლები

3,437.6

გადასახდელები

3,260.4

ხარჯები

3,251.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

ნაშთის ცვლილება

177.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

53.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

230.4
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სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

349.6

349.6

სხვა შემოსავლები

349.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

15.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

349.6
344.6

შრომის ანაზღაურება

222.9

საქონელი და მომსახურება

121.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

349.6

შემოსავლები

349.6

გადასახდელები

349.6

ხარჯები

344.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

100,776.9

100,776.9

სხვა შემოსავლები

100,776.9

622

მომუშავეთა რიცხოვნობა

186.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

181.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

100,034.0
2,346.8

შრომის ანაზღაურება

1,313.6

საქონელი და მომსახურება

826.6

სოციალური უზრუნველყოფა

10.9

სხვა ხარჯები

195.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

97,466.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

100,776.9

შემოსავლები

100,776.9

გადასახდელები

100,034.0

ხარჯები

2,346.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

97,466.2

ნაშთის ცვლილება

742.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

742.9

სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

181,515.0

181,515.0

სხვა შემოსავლები

181,515.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0

623

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

181,515.0
15,281.0

სუბსიდიები

15,281.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166,234.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

181,515.0

შემოსავლები

181,515.0

გადასახდელები

181,515.0

ხარჯები

15,281.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166,234.0

სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

199.1

199.1

სხვა შემოსავლები

199.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

4.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

199.1
156.4

შრომის ანაზღაურება

80.6

საქონელი და მომსახურება

74.5

სხვა ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.7

624

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

199.1

შემოსავლები

199.1

გადასახდელები

199.1

ხარჯები

156.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.7

სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,656.6

10,656.6

სხვა შემოსავლები

10,656.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,306.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,282.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

24.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,646.2
8,746.9

შრომის ანაზღაურება

7,189.3

საქონელი და მომსახურება

1,413.9

სოციალური უზრუნველყოფა

89.4

სხვა ხარჯები

54.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,899.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,656.6

შემოსავლები

10,656.6

გადასახდელები

10,646.2

ხარჯები

8,746.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,899.3
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ნაშთის ცვლილება

10.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

10.4

სსიპ - გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

43.1

43.1

სხვა შემოსავლები

43.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

19.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

43.1
43.1

შრომის ანაზღაურება

43.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

43.1

შემოსავლები

43.1

გადასახდელები

43.1

ხარჯები

43.1

სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

711.3

711.3

სხვა შემოსავლები

711.3
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

235.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

226.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

9.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

711.3
701.3

შრომის ანაზღაურება

586.7

საქონელი და მომსახურება

114.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

711.3

შემოსავლები

711.3

გადასახდელები

711.3

ხარჯები

701.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,104.9

1,104.9

სხვა შემოსავლები

1,104.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

108.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,054.2
1,000.7

შრომის ანაზღაურება

630.2

საქონელი და მომსახურება

366.9

სხვა ხარჯები

3.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.5
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,104.9

შემოსავლები

1,104.9

გადასახდელები

1,054.2

ხარჯები

1,000.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.5

ნაშთის ცვლილება

50.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

64.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

114.8

სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

592.2

592.2

გრანტები

116.6

სხვა შემოსავლები

475.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

74.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

30.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

706.4
702.1

შრომის ანაზღაურება

241.3

საქონელი და მომსახურება

389.1

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

სხვა ხარჯები

70.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

592.2

შემოსავლები

592.2

გადასახდელები

706.4

ხარჯები

702.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

ნაშთის ცვლილება

-114.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

281.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

166.8

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,418.4

3,418.4

სხვა შემოსავლები

3,418.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

168.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

15.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,424.9
3,366.8

შრომის ანაზღაურება

2,993.0

საქონელი და მომსახურება

248.4

სხვა ხარჯები

125.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,418.4

შემოსავლები

3,418.4

გადასახდელები

3,424.9

ხარჯები

3,366.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.1
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ნაშთის ცვლილება

-6.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

55.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

48.8

სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

393.9

393.9

გრანტები

42.0

სხვა შემოსავლები

351.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

26.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

393.5
381.5

შრომის ანაზღაურება

34.8

საქონელი და მომსახურება

262.7

სხვა ხარჯები

84.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

393.9

შემოსავლები

393.9

გადასახდელები

393.5

ხარჯები

381.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

ნაშთის ცვლილება

0.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.4
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სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,196.0

1,196.0

სხვა შემოსავლები

1,196.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

142.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

14.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,221.9
1,213.5

შრომის ანაზღაურება

1,018.9

საქონელი და მომსახურება

108.9

სხვა ხარჯები

85.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,196.0

შემოსავლები

1,196.0

გადასახდელები

1,221.9

ხარჯები

1,213.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.4

ნაშთის ცვლილება

-25.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

46.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

20.8

სსიპ - იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,401.4

2,401.4

გრანტები

2,401.4
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

6.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,401.4
2,395.8

სუბსიდიები

389.6

სხვა ხარჯები

2,006.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,401.4

შემოსავლები

2,401.4

გადასახდელები

2,401.4

ხარჯები

2,395.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,437.2

3,437.2

სხვა შემოსავლები

3,437.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

141.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

25.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,437.2
3,419.5

შრომის ანაზღაურება

2,549.1

საქონელი და მომსახურება

840.5

სოციალური უზრუნველყოფა

19.0

სხვა ხარჯები

10.9
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არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,437.2

შემოსავლები

3,437.2

გადასახდელები

3,437.2

ხარჯები

3,419.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.7

სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

22,035.5

22,035.5

სხვა შემოსავლები

22,035.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,472.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,442.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

30.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

22,035.5
20,977.8

შრომის ანაზღაურება

17,117.4

საქონელი და მომსახურება

3,751.7

გრანტები

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

78.4

სხვა ხარჯები

27.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,057.7
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

22,035.5

შემოსავლები

22,035.5

გადასახდელები

22,035.5

ხარჯები

20,977.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,057.7

სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,008.9

1,008.9

გრანტები

209.7

სხვა შემოსავლები

799.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

40.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

834.5
801.7

შრომის ანაზღაურება

456.5

საქონელი და მომსახურება

333.5

სოციალური უზრუნველყოფა

9.3

სხვა ხარჯები

2.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,008.9

შემოსავლები

1,008.9

გადასახდელები

834.5

ხარჯები

801.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8
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ნაშთის ცვლილება

174.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

174.4

სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

40.0

40.0

სხვა შემოსავლები

40.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

40.0
40.0

შრომის ანაზღაურება

39.0

საქონელი და მომსახურება

1.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

40.0

შემოსავლები

40.0

გადასახდელები

40.0

ხარჯები

40.0

სსიპ - სსიპ - „საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,362.0

1,362.0

გრანტები

7.4

სხვა შემოსავლები

1,354.6
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

352.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

221.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

131.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,352.6
1,300.2

შრომის ანაზღაურება

923.2

საქონელი და მომსახურება

377.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,362.0

შემოსავლები

1,362.0

გადასახდელები

1,352.6

ხარჯები

1,300.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

ნაშთის ცვლილება

9.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

9.4

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,340.4

1,340.4

გრანტები

5.7

სხვა შემოსავლები

1,334.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

10.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

56.0

636

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,273.4
1,231.4

შრომის ანაზღაურება

206.6

საქონელი და მომსახურება

969.0

სოციალური უზრუნველყოფა

16.7

სხვა ხარჯები

39.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,340.4

შემოსავლები

1,340.4

გადასახდელები

1,273.4

ხარჯები

1,231.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.4

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.6

ნაშთის ცვლილება

67.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

149.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

216.5

ა(ა)იპ –რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევის ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

950.8

950.8

სხვა შემოსავლები

950.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

11.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

950.8
825.2

შრომის ანაზღაურება

315.2

საქონელი და მომსახურება

507.0

სხვა ხარჯები

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

950.8

შემოსავლები

950.8

გადასახდელები

950.8

ხარჯები

825.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.6

სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

214.7

214.7

სხვა შემოსავლები

214.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

11.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

214.7
196.9

შრომის ანაზღაურება

100.3

საქონელი და მომსახურება

96.1

სხვა ხარჯები

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.8
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

214.7

შემოსავლები

214.7

გადასახდელები

214.7

ხარჯები

196.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.8

სსიპ - საჯარო აუდიტის სამსახური

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,621.9

1,621.9

სხვა შემოსავლები

1,621.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,373.9
283.0

შრომის ანაზღაურება

36.0

საქონელი და მომსახურება

183.2

სხვა ხარჯები

63.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,090.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,621.9

შემოსავლები

1,621.9

გადასახდელები

1,373.9

ხარჯები

283.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,090.9
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ნაშთის ცვლილება

248.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

300.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

548.0

სსიპ - იუსტიციის სახლი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

373.2

373.2

სხვა შემოსავლები

373.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

373.2
373.2

შრომის ანაზღაურება

361.9

საქონელი და მომსახურება

11.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

373.2

შემოსავლები

373.2

გადასახდელები

373.2

ხარჯები

373.2

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,208.1

2,208.1

სხვა შემოსავლები

2,208.1
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

68.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

58.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,773.8
1,736.6

შრომის ანაზღაურება

960.6

საქონელი და მომსახურება

288.2

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

სხვა ხარჯები

479.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,208.1

შემოსავლები

2,208.1

გადასახდელები

1,773.8

ხარჯები

1,736.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.2

ნაშთის ცვლილება

434.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

434.3

სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

12.0

12.0

სხვა შემოსავლები

12.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10.0
10.0

შრომის ანაზღაურება

6.5

საქონელი და მომსახურება

3.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

12.0

შემოსავლები

12.0

გადასახდელები

10.0

ხარჯები

10.0

ნაშთის ცვლილება

2.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2.0

სსიპ - 112

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,154.9

10,154.9

სხვა შემოსავლები

10,154.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

245.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

245.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,195.6
4,574.7

შრომის ანაზღაურება

2,504.3

სხვა ხარჯები

2,070.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,620.9
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,154.9

შემოსავლები

10,154.9

გადასახდელები

6,195.6

ხარჯები

4,574.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,620.9

ნაშთის ცვლილება

3,959.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

3,959.3

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მერმისი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,265.7

1,265.7

სხვა შემოსავლები

1,265.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

59.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

30.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,179.1
1,038.3

შრომის ანაზღაურება

832.8

საქონელი და მომსახურება

199.9

სხვა ხარჯები

5.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,265.7

შემოსავლები

1,265.7

გადასახდელები

1,179.1

ხარჯები

1,038.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140.8
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ნაშთის ცვლილება

86.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

61.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

148.1

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

719.7

719.7

სხვა შემოსავლები

719.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

56.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

457.9
457.9

შრომის ანაზღაურება

230.6

საქონელი და მომსახურება

227.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

719.7

შემოსავლები

719.7

გადასახდელები

457.9

ხარჯები

457.9

ნაშთის ცვლილება

261.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

262.3

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

900.6

900.6

სხვა შემოსავლები

900.6
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

76.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

801.5
795.0

შრომის ანაზღაურება

629.3

საქონელი და მომსახურება

158.7

სხვა ხარჯები

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

900.6

შემოსავლები

900.6

გადასახდელები

801.5

ხარჯები

795.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

ნაშთის ცვლილება

99.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

99.1

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „იბერია"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,040.9

1,040.9

სხვა შემოსავლები

1,040.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

90.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

912.7
912.7

შრომის ანაზღაურება

638.5

საქონელი და მომსახურება

274.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,040.9

შემოსავლები

1,040.9

გადასახდელები

912.7

ხარჯები

912.7

ნაშთის ცვლილება

128.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

5.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

134.1

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „აისი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

954.3

954.3

სხვა შემოსავლები

954.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

85.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

804.1
718.3

შრომის ანაზღაურება

490.7

საქონელი და მომსახურება

227.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.8
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

954.3

შემოსავლები

954.3

გადასახდელები

804.1

ხარჯები

718.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.8

ნაშთის ცვლილება

150.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

150.4

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

752.8

752.8

სხვა შემოსავლები

752.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

38.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

613.6
609.3

შრომის ანაზღაურება

344.7

საქონელი და მომსახურება

264.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

752.8

შემოსავლები

752.8

გადასახდელები

613.6

ხარჯები

609.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3
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ნაშთის ცვლილება

139.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

13.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

152.8

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

529.1

529.1

სხვა შემოსავლები

529.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

39.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

3.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

477.1
466.6

შრომის ანაზღაურება

306.4

საქონელი და მომსახურება

160.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

529.1

შემოსავლები

529.1

გადასახდელები

477.1

ხარჯები

466.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

ნაშთის ცვლილება

52.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

54.0
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სსიპ -

პროფესიული კოლეჯი „განთიადი“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

297.4

297.4

სხვა შემოსავლები

297.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

50.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

269.2
264.6

შრომის ანაზღაურება

148.3

საქონელი და მომსახურება

115.0

სხვა ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

297.4

შემოსავლები

297.4

გადასახდელები

269.2

ხარჯები

264.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

ნაშთის ცვლილება

28.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

29.4

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

182.7

182.7

გრანტები

26.8

სხვა შემოსავლები

155.9
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

22.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

117.5
117.5

შრომის ანაზღაურება

64.3

საქონელი და მომსახურება

26.5

გრანტები

26.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

182.7

შემოსავლები

182.7

გადასახდელები

117.5

ხარჯები

117.5

ნაშთის ცვლილება

65.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

66.2

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ახალი ტალღა“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,387.9

1,387.9

სხვა შემოსავლები

1,387.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

80.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,355.6
1,071.6

შრომის ანაზღაურება

652.0

საქონელი და მომსახურება

419.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

284.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,387.9

შემოსავლები

1,387.9

გადასახდელები

1,355.6

ხარჯები

1,071.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

284.0

ნაშთის ცვლილება

32.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

26.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

58.5

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

470.9

470.9

სხვა შემოსავლები

470.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

58.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

372.9
372.9

შრომის ანაზღაურება

324.3

საქონელი და მომსახურება

48.3

სხვა ხარჯები

0.3
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

470.9

შემოსავლები

470.9

გადასახდელები

372.9

ხარჯები

372.9

ნაშთის ცვლილება

98.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

7.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

105.0

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

227.5

227.5

სხვა შემოსავლები

227.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

30.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

219.5
219.5

შრომის ანაზღაურება

148.5

საქონელი და მომსახურება

71.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

227.5

შემოსავლები

227.5

გადასახდელები

219.5

ხარჯები

219.5

ნაშთის ცვლილება

8.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

8.6
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სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ფაზისი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

655.7

655.7

სხვა შემოსავლები

655.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

36.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

504.0
479.8

შრომის ანაზღაურება

338.6

სხვა ხარჯები

141.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

655.7

შემოსავლები

655.7

გადასახდელები

504.0

ხარჯები

479.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.2

ნაშთის ცვლილება

151.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

13.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

165.4

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

77.3

77.3

სხვა შემოსავლები

77.3
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

16.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

76.2
76.2

შრომის ანაზღაურება

59.0

საქონელი და მომსახურება

17.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

77.3

შემოსავლები

77.3

გადასახდელები

76.2

ხარჯები

76.2

ნაშთის ცვლილება

1.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2.1

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

570.7

570.7

სხვა შემოსავლები

570.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

42.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

26.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

517.4
517.4

შრომის ანაზღაურება

362.7
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საქონელი და მომსახურება

134.9

სხვა ხარჯები

19.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

570.7

შემოსავლები

570.7

გადასახდელები

517.4

ხარჯები

517.4

ნაშთის ცვლილება

53.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

53.9

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა"

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,276.9

11,276.9

სხვა შემოსავლები

11,276.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

435.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

36.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

399.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,511.7
9,600.4

შრომის ანაზღაურება

561.5

საქონელი და მომსახურება

3,037.7

სხვა ხარჯები

6,001.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

585.8

ვალდებულებების კლება

325.5
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,276.9

შემოსავლები

11,276.9

გადასახდელები

10,511.7

ხარჯები

9,600.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

585.8

ვალდებულებების კლება

325.5

ნაშთის ცვლილება

765.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

14.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

780.0

სსიპ - დანაშაულის პრევენციის და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

46.5

46.5

სხვა შემოსავლები

46.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

46.5
38.6

შრომის ანაზღაურება

30.2

საქონელი და მომსახურება

8.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

46.5

შემოსავლები

46.5

გადასახდელები

46.5

ხარჯები

38.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9
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ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

576.8

576.8

სხვა შემოსავლები

576.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

38.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

3.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

355.8
321.1

შრომის ანაზღაურება

165.4

საქონელი და მომსახურება

155.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

576.8

შემოსავლები

576.8

გადასახდელები

355.8

ხარჯები

321.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.7

ნაშთის ცვლილება

221.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

221.6

სსიპ - ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკის აღდგენისა და განვითარების ფონდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

399.8

399.8

სხვა შემოსავლები

399.8
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

355.8
355.8

შრომის ანაზღაურება

29.1

საქონელი და მომსახურება

194.8

სხვა ხარჯები

131.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

399.8

შემოსავლები

399.8

გადასახდელები

355.8

ხარჯები

355.8

ნაშთის ცვლილება

44.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

30.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

74.9

სსიპ - განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

20,763.6

20,763.6

სხვა შემოსავლები

20,763.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,059.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

59.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

27,000.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

19,629.3
18,946.7

შრომის ანაზღაურება

1,250.0
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საქონელი და მომსახურება

16,027.9

სხვა ხარჯები

1,668.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

682.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

20,763.6

შემოსავლები

20,763.6

გადასახდელები

19,629.3

ხარჯები

18,946.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

682.6

ნაშთის ცვლილება

1,134.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,572.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

2,706.3

სსიპ - სმართ ლოჯიქი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

987.5

987.5

სხვა შემოსავლები

987.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

36.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

987.2
987.2

შრომის ანაზღაურება

921.5

საქონელი და მომსახურება

49.7

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

სხვა ხარჯები

12.2
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

987.5

შემოსავლები

987.5

გადასახდელები

987.2

ხარჯები

987.2

ნაშთის ცვლილება

0.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.3

სსიპ - სტრატეგიული განვითარების სააგენტო

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

140.2

140.2

სხვა შემოსავლები

140.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

140.2
140.2

შრომის ანაზღაურება

114.2

საქონელი და მომსახურება

26.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

140.2

შემოსავლები

140.2

გადასახდელები

140.2

ხარჯები

140.2
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სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

338.4

338.4

სხვა შემოსავლები

338.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

22.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

5.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

331.1
323.4

შრომის ანაზღაურება

240.4

საქონელი და მომსახურება

73.7

სხვა ხარჯები

9.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

338.4

შემოსავლები

338.4

გადასახდელები

331.1

ხარჯები

323.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.7

ნაშთის ცვლილება

7.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

7.3

სსიპ - ნარკომანიით დააავადებულ პირთა რეაბილიტაცის ცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

328.7

328.7

სხვა შემოსავლები

328.7
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

328.7
162.2

შრომის ანაზღაურება

98.2

საქონელი და მომსახურება

61.7

სხვა ხარჯები

2.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

328.7

შემოსავლები

328.7

გადასახდელები

328.7

ხარჯები

162.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.5

სსიპ -

ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.0

75.0

სხვა შემოსავლები

75.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

23.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

7.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.0
75.0

შრომის ანაზღაურება

68.2

საქონელი და მომსახურება

6.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

75.0

შემოსავლები

75.0

გადასახდელები

75.0

ხარჯები

75.0

სსიპ - ა.შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

31.8

31.8

სხვა შემოსავლები

31.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

31.8
31.8

შრომის ანაზღაურება

30.1

საქონელი და მომსახურება

1.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

31.8

შემოსავლები

31.8
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გადასახდელები

31.8

ხარჯები

31.8

სსიპ - ქ. ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

61.4

61.4

სხვა შემოსავლები

61.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

22.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

61.4
59.7

შრომის ანაზღაურება

52.8

საქონელი და მომსახურება

2.1

სხვა ხარჯები

4.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

61.4

შემოსავლები

61.4

გადასახდელები

61.4

ხარჯები

59.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7
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სსიპ - გიორგი ერისთავის გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

369.6

369.6

სხვა შემოსავლები

369.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

73.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

7.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

368.1
368.1

შრომის ანაზღაურება

345.1

საქონელი და მომსახურება

23.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

369.6

შემოსავლები

369.6

გადასახდელები

368.1

ხარჯები

368.1

ნაშთის ცვლილება

1.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

1.5

სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

28.7

28.7

სხვა შემოსავლები

28.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

12.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

28.5
28.5

საქონელი და მომსახურება

28.3

სხვა ხარჯები

0.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

28.7

შემოსავლები

28.7

გადასახდელები

28.5

ხარჯები

28.5

ნაშთის ცვლილება

0.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.2

სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

284.7

284.7

სხვა შემოსავლები

284.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

57.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

278.4
249.2

შრომის ანაზღაურება

194.5

საქონელი და მომსახურება

45.6

პროცენტი

9.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.2
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

284.7

შემოსავლები

284.7

გადასახდელები

278.4

ხარჯები

249.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.2

ნაშთის ცვლილება

6.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

4.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

11.0

სსიპ - ქ.ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

52.3

52.3

სხვა შემოსავლები

52.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

39.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

52.3
52.3

შრომის ანაზღაურება

15.5

საქონელი და მომსახურება

28.2

სხვა ხარჯები

8.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

52.3

შემოსავლები

52.3

გადასახდელები

52.3

ხარჯები

52.3
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სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

183.1

183.1

სხვა შემოსავლები

183.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

39.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

2.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

183.1
177.6

შრომის ანაზღაურება

147.3

საქონელი და მომსახურება

30.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

183.1

შემოსავლები

183.1

გადასახდელები

183.1

ხარჯები

177.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

203.9

203.9

სხვა შემოსავლები

203.9
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

52.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

52.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

203.9
203.9

შრომის ანაზღაურება

171.3

საქონელი და მომსახურება

32.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

203.9

შემოსავლები

203.9

გადასახდელები

203.9

ხარჯები

203.9

სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

128.5

128.5

სხვა შემოსავლები

128.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

47.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

131.4
131.4

შრომის ანაზღაურება

110.0

საქონელი და მომსახურება

21.4
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

128.5

შემოსავლები

128.5

გადასახდელები

131.4

ხარჯები

131.4

ნაშთის ცვლილება

-2.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

3.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.8

სსიპ - ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

257.9

257.9

სხვა შემოსავლები

257.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

50.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

4.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

257.9
257.1

შრომის ანაზღაურება

177.3

საქონელი და მომსახურება

79.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

257.9

შემოსავლები

257.9

გადასახდელები

257.9

ხარჯები

257.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8
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სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

915.2

915.2

სხვა შემოსავლები

915.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

13.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

913.7
913.7

შრომის ანაზღაურება

575.3

საქონელი და მომსახურება

338.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

915.2

შემოსავლები

915.2

გადასახდელები

913.7

ხარჯები

913.7

ნაშთის ცვლილება

1.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

5.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

7.3

სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

242.5

242.5

გრანტები

55.7

სხვა შემოსავლები

186.8
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

47.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

38.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

9.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

242.7
230.3

შრომის ანაზღაურება

201.3

საქონელი და მომსახურება

21.8

სხვა ხარჯები

7.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

242.5

შემოსავლები

242.5

გადასახდელები

242.7

ხარჯები

230.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.4

ნაშთის ცვლილება

-0.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

0.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

0.2

სსიპ - ქ. ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და
მუსიკალური დარბაზი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,077.9

1,077.9

სხვა შემოსავლები

1,077.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

13.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

771.5
771.5

შრომის ანაზღაურება

674.2

საქონელი და მომსახურება

97.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,077.9

შემოსავლები

1,077.9

გადასახდელები

771.5

ხარჯები

771.5

ნაშთის ცვლილება

306.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

306.4

სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

307.2

307.2

სხვა შემოსავლები

307.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

63.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

10.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

307.2
282.4

შრომის ანაზღაურება

198.4

საქონელი და მომსახურება

75.7

სხვა ხარჯები

8.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.8
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

307.2

შემოსავლები

307.2

გადასახდელები

307.2

ხარჯები

282.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.8

სსიპ - ასპინძის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,074.7

2,074.7

გრანტები

2.7

სხვა შემოსავლები

2,072.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

548.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

468.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

80.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,960.1
1,846.8

შრომის ანაზღაურება

1,441.4

საქონელი და მომსახურება

397.5

გრანტები

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

5.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,074.7

შემოსავლები

2,074.7

გადასახდელები

1,960.1

ხარჯები

1,846.8
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არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.3

ნაშთის ცვლილება

114.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

43.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

158.2

სსიპ - ვაკის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

14,668.9

14,668.9

გრანტები

203.9

სხვა შემოსავლები

14,465.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,484.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,348.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

136.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

15,484.8
14,391.8

შრომის ანაზღაურება

9,764.5

საქონელი და მომსახურება

3,003.3

სუბსიდიები

925.2

სოციალური უზრუნველყოფა

13.3

სხვა ხარჯები

685.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,093.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

14,668.9

შემოსავლები

14,668.9

გადასახდელები

15,484.8

ხარჯები

14,391.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,093.0

ნაშთის ცვლილება

-815.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,724.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

908.3
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სსიპ - ბათუმის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

9,013.8

9,013.8

სხვა შემოსავლები

9,013.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,933.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,834.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

99.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,754.6
8,576.8

შრომის ანაზღაურება

5,549.7

საქონელი და მომსახურება

1,813.0

სუბსიდიები

123.3

სოციალური უზრუნველყოფა

30.6

სხვა ხარჯები

1,060.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

9,013.8

შემოსავლები

9,013.8

გადასახდელები

8,754.6

ხარჯები

8,576.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177.8

ნაშთის ცვლილება

259.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

226.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

485.5
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სსიპ - ძველი თბილისის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

13,547.5

13,547.5

სხვა შემოსავლები

13,547.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,306.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

2,056.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

250.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

14,794.1
14,006.4

შრომის ანაზღაურება

9,710.6

საქონელი და მომსახურება

2,758.3

სუბსიდიები

174.1

სოციალური უზრუნველყოფა

17.6

სხვა ხარჯები

1,345.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

787.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

13,547.5

შემოსავლები

13,547.5

გადასახდელები

14,794.1

ხარჯები

14,006.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

787.7

ნაშთის ცვლილება

-1,246.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

2,044.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

797.8
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სსიპ - ქედის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,255.1

3,255.1

სხვა შემოსავლები

3,255.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

883.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

875.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

8.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,197.4
3,157.3

შრომის ანაზღაურება

2,594.7

საქონელი და მომსახურება

405.7

სუბსიდიები

153.8

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,255.1

შემოსავლები

3,255.1

გადასახდელები

3,197.4

ხარჯები

3,157.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.1

ნაშთის ცვლილება

57.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

55.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

113.0

სსიპ - შუახევის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,363.4

4,363.4

სხვა შემოსავლები

4,363.4
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,146.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,108.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

38.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,213.4
4,101.3

შრომის ანაზღაურება

3,469.3

საქონელი და მომსახურება

632.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,363.4

შემოსავლები

4,363.4

გადასახდელები

4,213.4

ხარჯები

4,101.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.1

ნაშთის ცვლილება

150.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

38.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

188.5

სსიპ - ხელვაჩაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,514.4

5,514.4

სხვა შემოსავლები

5,514.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,425.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,344.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

81.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,373.7
5,302.2

შრომის ანაზღაურება

4,152.3

საქონელი და მომსახურება

1,128.4

სოციალური უზრუნველყოფა

19.6

სხვა ხარჯები

1.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,514.4

შემოსავლები

5,514.4

გადასახდელები

5,373.7

ხარჯები

5,302.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.5

ნაშთის ცვლილება

140.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

123.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

264.5

სსიპ - ხულოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,307.1

5,307.1

სხვა შემოსავლები

5,307.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,483.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,277.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

206.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,140.5
5,073.3

შრომის ანაზღაურება

4,379.5

საქონელი და მომსახურება

691.6

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2
680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,307.1

შემოსავლები

5,307.1

გადასახდელები

5,140.5

ხარჯები

5,073.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.2

ნაშთის ცვლილება

166.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

260.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

426.9

სსიპ - გლდანი ნაძალადევის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

21,298.6

21,298.6

სხვა შემოსავლები

21,298.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,426.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

5,901.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

525.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

22,228.1
21,450.5

შრომის ანაზღაურება

15,102.0

საქონელი და მომსახურება

5,669.7

სუბსიდიები

560.5

სოციალური უზრუნველყოფა

53.8

სხვა ხარჯები

64.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

777.6

681

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

21,298.6

შემოსავლები

21,298.6

გადასახდელები

22,228.1

ხარჯები

21,450.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

777.6

ნაშთის ცვლილება

-929.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,916.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

986.5

სსიპ - დიდუბე ჩუღურეთის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,124.1

6,124.1

სხვა შემოსავლები

6,124.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

943.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

808.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

135.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,268.9
6,264.6

შრომის ანაზღაურება

4,508.0

საქონელი და მომსახურება

1,756.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,124.1

შემოსავლები

6,124.1

გადასახდელები

6,268.9

ხარჯები

6,264.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3
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ნაშთის ცვლილება

-144.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

338.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

193.4

სსიპ - დმანისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,190.4

3,190.4

სხვა შემოსავლები

3,190.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

702.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

634.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

68.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,104.8
2,758.3

შრომის ანაზღაურება

2,200.1

საქონელი და მომსახურება

490.5

სოციალური უზრუნველყოფა

4.6

სხვა ხარჯები

63.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

346.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,190.4

შემოსავლები

3,190.4

გადასახდელები

3,104.8

ხარჯები

2,758.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

346.5

ნაშთის ცვლილება

85.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

443.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

529.5
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სსიპ - გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,358.0

6,358.0

სხვა შემოსავლები

6,358.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,528.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,354.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

174.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,157.5
6,137.0

შრომის ანაზღაურება

5,066.0

საქონელი და მომსახურება

878.0

გრანტები

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

სხვა ხარჯები

177.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,358.0

შემოსავლები

6,358.0

გადასახდელები

6,157.5

ხარჯები

6,137.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.5

ნაშთის ცვლილება

200.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

137.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

337.5
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სსიპ - გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,809.0

10,809.0

სხვა შემოსავლები

10,809.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,373.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

2,235.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

138.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,280.1
10,111.1

შრომის ანაზღაურება

8,294.6

საქონელი და მომსახურება

1,758.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7.8

სხვა ხარჯები

50.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

10,809.0

შემოსავლები

10,809.0

გადასახდელები

10,280.1

ხარჯები

10,111.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169.0

ნაშთის ცვლილება

528.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

415.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

944.7

სსიპ - ნინოწმინდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,409.3

4,409.3

სხვა შემოსავლები

4,409.3
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,327.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,287.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

40.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,048.8
4,048.8

შრომის ანაზღაურება

3,273.2

საქონელი და მომსახურება

775.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,409.3

შემოსავლები

4,409.3

გადასახდელები

4,048.8

ხარჯები

4,048.8

ნაშთის ცვლილება

360.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

482.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

843.4

სსიპ - ფოთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,662.6

2,662.6

სხვა შემოსავლები

2,662.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

633.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

617.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

16.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,644.0
2,468.5

შრომის ანაზღაურება

2,054.2

საქონელი და მომსახურება

387.7
686

პროცენტი

17.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

სხვა ხარჯები

6.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,662.6

შემოსავლები

2,662.6

გადასახდელები

2,644.0

ხარჯები

2,468.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.5

ნაშთის ცვლილება

18.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

43.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

62.5

სსიპ - წალენჯიხი საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,637.3

3,637.3

სხვა შემოსავლები

3,637.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

801.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

679.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

122.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,576.2
3,576.2

შრომის ანაზღაურება

2,765.3

საქონელი და მომსახურება

803.8

სოციალური უზრუნველყოფა

5.7

სხვა ხარჯები

1.4
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,637.3

შემოსავლები

3,637.3

გადასახდელები

3,576.2

ხარჯები

3,576.2

ნაშთის ცვლილება

61.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

84.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

145.3

სსიპ - თელავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,183.8

5,183.8

სხვა შემოსავლები

5,183.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,679.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,637.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

42.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,153.2
5,125.6

შრომის ანაზღაურება

4,053.2

საქონელი და მომსახურება

630.3

სოციალური უზრუნველყოფა

10.4

სხვა ხარჯები

431.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,183.8

შემოსავლები

5,183.8

გადასახდელები

5,153.2

ხარჯები

5,125.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.6
688

ნაშთის ცვლილება

30.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

112.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

143.3

სსიპ - ქუთაისი საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,223.0

11,223.0

სხვა შემოსავლები

11,223.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,363.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

2,107.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

256.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,191.7
10,564.6

შრომის ანაზღაურება

7,991.3

საქონელი და მომსახურება

2,387.5

სუბსიდიები

7.3

სოციალური უზრუნველყოფა

12.2

სხვა ხარჯები

166.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

627.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,223.0

შემოსავლები

11,223.0

გადასახდელები

11,191.7

ხარჯები

10,564.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

627.1

ნაშთის ცვლილება

31.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

519.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

551.0

689

სსიპ - დიდგორის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,290.4

1,290.4

სხვა შემოსავლები

1,290.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

250.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

224.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

26.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,279.7
1,279.7

შრომის ანაზღაურება

674.2

საქონელი და მომსახურება

605.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,290.4

შემოსავლები

1,290.4

გადასახდელები

1,279.7

ხარჯები

1,279.7

ნაშთის ცვლილება

10.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

21.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

32.4

სსიპ - ქობულეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,749.6

6,749.6

სხვა შემოსავლები

6,749.6
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,610.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,400.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

210.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,479.1
6,442.5

შრომის ანაზღაურება

5,387.7

საქონელი და მომსახურება

1,048.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,749.6

შემოსავლები

6,749.6

გადასახდელები

6,479.1

ხარჯები

6,442.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.6

ნაშთის ცვლილება

270.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

204.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

474.7

სსიპ - ისანი სამგორის რაიონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

19,722.0

19,722.0

სხვა შემოსავლები

19,722.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,401.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

3,168.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

233.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

20,150.7
20,059.7

შრომის ანაზღაურება

14,769.3

საქონელი და მომსახურება

4,430.5

სოციალური უზრუნველყოფა

11.6

სხვა ხარჯები

848.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

19,722.0

შემოსავლები

19,722.0

გადასახდელები

20,150.7

ხარჯები

20,059.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.0

ნაშთის ცვლილება

-428.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

1,366.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

938.2

სსიპ - წალკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,618.6

3,618.6

სხვა შემოსავლები

3,618.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

737.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

722.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

15.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,638.9
3,162.9

შრომის ანაზღაურება

2,639.6

საქონელი და მომსახურება

523.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

476.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,618.6

შემოსავლები

3,618.6

გადასახდელები

3,638.9

ხარჯები

3,162.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

476.0

ნაშთის ცვლილება

-20.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

320.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

300.0

სსიპ - მარნეული საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,538.1

11,538.1

სხვა შემოსავლები

11,538.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,364.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

2,251.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

113.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,034.3
10,903.2

შრომის ანაზღაურება

9,119.8

საქონელი და მომსახურება

1,775.3

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

11,538.1

შემოსავლები

11,538.1
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გადასახდელები

11,034.3

ხარჯები

10,903.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.1

ნაშთის ცვლილება

503.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

477.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

981.7

სსიპ - თეთრიწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,723.8

3,723.8

სხვა შემოსავლები

3,723.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

852.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

712.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

140.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,601.5
3,585.6

შრომის ანაზღაურება

2,183.8

საქონელი და მომსახურება

1,401.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,723.8

შემოსავლები

3,723.8

გადასახდელები

3,601.5

ხარჯები

3,585.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

ნაშთის ცვლილება

122.3

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

151.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

273.8
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სსიპ - ბოლნისის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,034.3

5,034.3

სხვა შემოსავლები

5,034.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,188.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,100.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

88.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,910.9
4,910.9

შრომის ანაზღაურება

4,162.7

საქონელი და მომსახურება

740.4

სოციალური უზრუნველყოფა

5.7

სხვა ხარჯები

2.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,034.3

შემოსავლები

5,034.3

გადასახდელები

4,910.9

ხარჯები

4,910.9

ნაშთის ცვლილება

123.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

153.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

277.0

სსიპ - რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,158.5

8,158.5

სხვა შემოსავლები

8,158.5
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,612.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,376.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

236.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,021.1
7,987.6

შრომის ანაზღაურება

5,930.4

საქონელი და მომსახურება

1,822.4

სოციალური უზრუნველყოფა

18.3

სხვა ხარჯები

216.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,158.5

შემოსავლები

8,158.5

გადასახდელები

8,021.1

ხარჯები

7,987.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.5

ნაშთის ცვლილება

137.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

258.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

396.0

სსიპ - ხაშურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

9,491.4

9,491.4

სხვა შემოსავლები

9,491.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,165.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,031.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

134.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,936.6
5,152.8

შრომის ანაზღაურება

4,016.6

საქონელი და მომსახურება

1,114.3

სოციალური უზრუნველყოფა

17.4

სხვა ხარჯები

4.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,783.8

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

9,491.4

შემოსავლები

9,491.4

გადასახდელები

8,936.6

ხარჯები

5,152.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,783.8

ნაშთის ცვლილება

554.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

90.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

645.6

სსიპ - ქარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,567.0

4,567.0

სხვა შემოსავლები

4,567.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,108.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,017.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

91.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,350.8
4,037.8

შრომის ანაზღაურება

3,304.0

საქონელი და მომსახურება

689.8

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0
697

სხვა ხარჯები

33.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,567.0

შემოსავლები

4,567.0

გადასახდელები

4,350.8

ხარჯები

4,037.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313.0

ნაშთის ცვლილება

216.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

315.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

531.6

სსიპ - კასპის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,879.9

3,879.9

სხვა შემოსავლები

3,879.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

878.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

770.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

108.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,675.4
3,373.4

შრომის ანაზღაურება

2,807.6

საქონელი და მომსახურება

548.2

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

სხვა ხარჯები

5.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302.0

698

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,879.9

შემოსავლები

3,879.9

გადასახდელები

3,675.4

ხარჯები

3,373.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302.0

ნაშთის ცვლილება

204.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

334.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

538.6

სსიპ - ბორჯომის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,687.6

2,687.6

სხვა შემოსავლები

2,687.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

666.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

557.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

109.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,587.7
2,474.6

შრომის ანაზღაურება

1,998.4

საქონელი და მომსახურება

464.7

სოციალური უზრუნველყოფა

11.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,687.6

შემოსავლები

2,687.6

გადასახდელები

2,587.7

ხარჯები

2,474.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.1
699

ნაშთის ცვლილება

99.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

125.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

225.5

სსიპ - ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,608.4

5,608.4

სხვა შემოსავლები

5,608.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,237.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,107.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

1,130.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,544.2
4,969.6

შრომის ანაზღაურება

3,986.0

საქონელი და მომსახურება

798.9

სუბსიდიები

155.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7.9

სხვა ხარჯები

21.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

574.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,608.4

შემოსავლები

5,608.4

გადასახდელები

5,544.2

ხარჯები

4,969.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

574.6

ნაშთის ცვლილება

64.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

245.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

309.6

700

სსიპ - ახალქალაქის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,731.9

7,731.9

სხვა შემოსავლები

7,731.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,839.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,620.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

219.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,370.8
7,353.1

შრომის ანაზღაურება

5,718.2

საქონელი და მომსახურება

1,605.4

სოციალური უზრუნველყოფა

29.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

7,731.9

შემოსავლები

7,731.9

გადასახდელები

7,370.8

ხარჯები

7,353.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.7

ნაშთის ცვლილება

361.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

526.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

887.5

სსიპ - ადიგენის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,699.6

2,699.6

სხვა შემოსავლები

2,699.6
701

მომუშავეთა რიცხოვნობა

707.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

601.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

106.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,592.4
2,403.0

შრომის ანაზღაურება

2,043.7

საქონელი და მომსახურება

355.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

სხვა ხარჯები

1.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,699.6

შემოსავლები

2,699.6

გადასახდელები

2,592.4

ხარჯები

2,403.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189.4

ნაშთის ცვლილება

107.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

108.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

216.0

სსიპ - ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,343.9

3,343.9

სხვა შემოსავლები

3,343.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

734.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

641.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

93.0

702

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,268.8
3,247.7

შრომის ანაზღაურება

2,423.5

საქონელი და მომსახურება

818.7

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

სხვა ხარჯები

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,343.9

შემოსავლები

3,343.9

გადასახდელები

3,268.8

ხარჯები

3,247.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.1

ნაშთის ცვლილება

75.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

108.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

183.3

სსიპ - ჩხოროწყუს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,485.1

2,485.1

სხვა შემოსავლები

2,485.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

762.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

740.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

22.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,443.7
2,423.0

შრომის ანაზღაურება

2,028.9

საქონელი და მომსახურება

393.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9
703

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,485.1

შემოსავლები

2,485.1

გადასახდელები

2,443.7

ხარჯები

2,423.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.7

ნაშთის ცვლილება

41.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

86.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

127.9

სსიპ - სენაკის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,168.8

3,168.8

სხვა შემოსავლები

3,168.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

733.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

712.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

21.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,079.4
3,075.5

შრომის ანაზღაურება

2,392.2

საქონელი და მომსახურება

679.9

სხვა ხარჯები

3.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

704

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,168.8

შემოსავლები

3,168.8

გადასახდელები

3,079.4

ხარჯები

3,075.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

ნაშთის ცვლილება

89.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

119.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

208.5

სსიპ - მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,460.3

2,460.3

სხვა შემოსავლები

2,460.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

569.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

552.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

17.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,493.7
2,490.3

შრომის ანაზღაურება

1,769.7

საქონელი და მომსახურება

709.9

სოციალური უზრუნველყოფა

10.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,460.3

შემოსავლები

2,460.3

გადასახდელები

2,493.7

ხარჯები

2,490.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4
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ნაშთის ცვლილება

-33.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

267.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

234.3

სსიპ - მარტვილის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,286.4

4,286.4

სხვა შემოსავლები

4,286.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,155.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,027.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

128.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,101.6
4,055.3

შრომის ანაზღაურება

3,281.9

საქონელი და მომსახურება

772.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,286.4

შემოსავლები

4,286.4

გადასახდელები

4,101.6

ხარჯები

4,055.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.3

ნაშთის ცვლილება

184.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

166.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

351.4
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სსიპ - აბაშის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,700.6

2,700.6

სხვა შემოსავლები

2,700.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

655.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

620.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

35.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,734.1
2,716.1

შრომის ანაზღაურება

2,186.2

საქონელი და მომსახურება

529.6

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,700.6

შემოსავლები

2,700.6

გადასახდელები

2,734.1

ხარჯები

2,716.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.0

ნაშთის ცვლილება

-33.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

129.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

96.0

სსიპ - ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,997.5

8,997.5

სხვა შემოსავლები

8,997.5
707

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,062.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,763.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

299.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,870.1
8,826.5

შრომის ანაზღაურება

6,423.4

საქონელი და მომსახურება

2,368.4

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

სხვა ხარჯები

26.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

8,997.5

შემოსავლები

8,997.5

გადასახდელები

8,870.1

ხარჯები

8,826.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.6

ნაშთის ცვლილება

127.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

154.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

282.3

სსიპ - ცაგერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,454.8

2,454.8

სხვა შემოსავლები

2,454.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

543.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

487.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

56.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,359.7
2,027.3

შრომის ანაზღაურება

1,486.3

საქონელი და მომსახურება

540.4

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,454.8

შემოსავლები

2,454.8

გადასახდელები

2,359.7

ხარჯები

2,027.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332.4

ნაშთის ცვლილება

95.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

87.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

182.6

სსიპ - ონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

968.3

968.3

სხვა შემოსავლები

968.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

179.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

20.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

992.8
983.5

შრომის ანაზღაურება

701.3

საქონელი და მომსახურება

278.7

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

968.3

შემოსავლები

968.3

გადასახდელები

992.8

ხარჯები

983.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

ნაშთის ცვლილება

-24.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

76.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

52.1

სსიპ - ლენტეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,204.2

1,204.2

სხვა შემოსავლები

1,204.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

305.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

243.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

62.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,180.4
1,175.5

შრომის ანაზღაურება

810.9

საქონელი და მომსახურება

359.9

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

სხვა ხარჯები

2.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,204.2

შემოსავლები

1,204.2

გადასახდელები

1,180.4

ხარჯები

1,175.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

ნაშთის ცვლილება

23.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

96.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

119.9

სსიპ - ამბროლაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,101.7

2,101.7

სხვა შემოსავლები

2,101.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

415.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

344.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

71.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,942.8
1,873.7

შრომის ანაზღაურება

1,240.9

საქონელი და მომსახურება

631.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,101.7

შემოსავლები

2,101.7

გადასახდელები

1,942.8

ხარჯები

1,873.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.1
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ნაშთის ცვლილება

158.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

184.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

343.4

სსიპ - ყაზბეგის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

725.8

725.8

სხვა შემოსავლები

725.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

165.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

135.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

30.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

705.9
703.2

შრომის ანაზღაურება

476.6

საქონელი და მომსახურება

226.2

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

სხვა ხარჯები

0.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

725.8

შემოსავლები

725.8

გადასახდელები

705.9

ხარჯები

703.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

ნაშთის ცვლილება

19.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

40.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

60.7
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სსიპ - მცხეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,136.2

4,136.2

სხვა შემოსავლები

4,136.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

959.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

839.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

120.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,099.5
3,969.6

შრომის ანაზღაურება

3,246.6

საქონელი და მომსახურება

686.7

სოციალური უზრუნველყოფა

9.4

სხვა ხარჯები

26.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,136.2

შემოსავლები

4,136.2

გადასახდელები

4,099.5

ხარჯები

3,969.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.9

ნაშთის ცვლილება

36.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

86.8

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

123.5

სსიპ - თიანეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,381.8

1,381.8

სხვა შემოსავლები

1,381.8
713

მომუშავეთა რიცხოვნობა

319.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

261.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

58.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,324.6
1,324.6

შრომის ანაზღაურება

1,034.7

საქონელი და მომსახურება

240.3

სხვა ხარჯები

49.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

1,381.8

შემოსავლები

1,381.8

გადასახდელები

1,324.6

ხარჯები

1,324.6

ნაშთის ცვლილება

57.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

43.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

100.7

სსიპ - დუშეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,206.9

4,206.9

სხვა შემოსავლები

4,206.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

998.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

849.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

149.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,790.5
3,790.5

შრომის ანაზღაურება

2,925.6

საქონელი და მომსახურება

446.9

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

სხვა ხარჯები

412.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,206.9

შემოსავლები

4,206.9

გადასახდელები

3,790.5

ხარჯები

3,790.5

ნაშთის ცვლილება

416.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

186.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

602.9

სსიპ - ყვარელის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,193.0

3,193.0

სხვა შემოსავლები

3,193.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

923.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

795.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

128.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,963.8
2,920.0

შრომის ანაზღაურება

1,925.0

საქონელი და მომსახურება

995.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.8
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,193.0

შემოსავლები

3,193.0

გადასახდელები

2,963.8

ხარჯები

2,920.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.8

ნაშთის ცვლილება

229.2

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

116.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

345.4

სსიპ - სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,820.6

2,820.6

სხვა შემოსავლები

2,820.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

884.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

788.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

96.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,804.7
2,684.8

შრომის ანაზღაურება

2,253.2

საქონელი და მომსახურება

411.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

სხვა ხარჯები

15.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.9
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,820.6

შემოსავლები

2,820.6

გადასახდელები

2,804.7

ხარჯები

2,684.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.9

ნაშთის ცვლილება

15.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

59.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

74.9

სსიპ - საგარეჯოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,236.2

4,236.2

სხვა შემოსავლები

4,236.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,011.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

899.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

112.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,514.1
3,852.5

შრომის ანაზღაურება

3,143.1

საქონელი და მომსახურება

664.7

სოციალური უზრუნველყოფა

23.0

სხვა ხარჯები

21.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

661.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,236.2

შემოსავლები

4,236.2

გადასახდელები

4,514.1

ხარჯები

3,852.5
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არაფინანსური აქტივების ზრდა

661.6

ნაშთის ცვლილება

-277.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

960.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

682.8

სსიპ - ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,112.9

4,112.9

სხვა შემოსავლები

4,112.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,077.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,021.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

56.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,002.4
3,834.9

შრომის ანაზღაურება

3,323.7

საქონელი და მომსახურება

499.3

სოციალური უზრუნველყოფა

10.6

სხვა ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,112.9

შემოსავლები

4,112.9

გადასახდელები

4,002.4

ხარჯები

3,834.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.5

ნაშთის ცვლილება

110.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

51.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

161.6
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სსიპ - დედოფლისწყაროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,181.7

2,181.7

სხვა შემოსავლები

2,181.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

593.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

572.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

21.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,141.7
2,138.6

შრომის ანაზღაურება

1,829.4

საქონელი და მომსახურება

201.8

სოციალური უზრუნველყოფა

7.8

სხვა ხარჯები

99.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,181.7

შემოსავლები

2,181.7

გადასახდელები

2,141.7

ხარჯები

2,138.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

ნაშთის ცვლილება

40.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

33.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

73.7

სსიპ - გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,360.3

4,360.3

სხვა შემოსავლები

4,360.3
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,049.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

930.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

119.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,295.3
4,280.7

შრომის ანაზღაურება

2,971.9

საქონელი და მომსახურება

1,292.9

სოციალური უზრუნველყოფა

11.4

სხვა ხარჯები

4.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.6

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,360.3

შემოსავლები

4,360.3

გადასახდელები

4,295.3

ხარჯები

4,280.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.6

ნაშთის ცვლილება

65.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

134.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

199.2

სსიპ - ახმეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,303.9

3,303.9

სხვა შემოსავლები

3,303.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

792.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

679.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

113.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,118.0
3,005.0

შრომის ანაზღაურება

2,550.6

საქონელი და მომსახურება

440.9

სოციალური უზრუნველყოფა

9.2

სხვა ხარჯები

4.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,303.9

შემოსავლები

3,303.9

გადასახდელები

3,118.0

ხარჯები

3,005.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.0

ნაშთის ცვლილება

185.9

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

205.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

391.1

სსიპ - ხონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,896.2

2,896.2

სხვა შემოსავლები

2,896.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

774.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

670.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

104.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,833.6
2,630.9

შრომის ანაზღაურება

2,131.9

საქონელი და მომსახურება

496.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1
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სხვა ხარჯები

0.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202.7

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,896.2

შემოსავლები

2,896.2

გადასახდელები

2,833.6

ხარჯები

2,630.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202.7

ნაშთის ცვლილება

62.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

109.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

171.9

სსიპ - ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,133.5

3,133.5

სხვა შემოსავლები

3,133.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

832.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

687.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

145.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,993.9
2,958.4

შრომის ანაზღაურება

2,174.4

საქონელი და მომსახურება

776.8

სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.5
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,133.5

შემოსავლები

3,133.5

გადასახდელები

2,993.9

ხარჯები

2,958.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.5

ნაშთის ცვლილება

139.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

83.1

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

222.7

სსიპ - საჩხერის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,990.9

3,990.9

სხვა შემოსავლები

3,990.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,343.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,109.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

234.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,697.3
3,693.4

შრომის ანაზღაურება

2,917.8

საქონელი და მომსახურება

753.7

სოციალური უზრუნველყოფა

12.7

სხვა ხარჯები

9.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,990.9

შემოსავლები

3,990.9

გადასახდელები

3,697.3

ხარჯები

3,693.4
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არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

ნაშთის ცვლილება

293.6

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

245.7

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

539.3

სსიპ - სამტრედიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,097.5

5,097.5

სხვა შემოსავლები

5,097.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,147.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,103.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

44.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,934.4
4,510.2

შრომის ანაზღაურება

3,662.4

საქონელი და მომსახურება

842.9

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

სხვა ხარჯები

0.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

424.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,097.5

შემოსავლები

5,097.5

გადასახდელები

4,934.4

ხარჯები

4,510.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

424.2

ნაშთის ცვლილება

163.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

126.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

289.4
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სსიპ - თერჯოლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,283.0

3,283.0

სხვა შემოსავლები

3,283.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

847.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

701.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

146.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,216.9
3,024.7

შრომის ანაზღაურება

2,554.0

საქონელი და მომსახურება

458.9

სოციალური უზრუნველყოფა

10.1

სხვა ხარჯები

1.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.2

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,283.0

შემოსავლები

3,283.0

გადასახდელები

3,216.9

ხარჯები

3,024.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.2

ნაშთის ცვლილება

66.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

102.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

168.3

სსიპ - ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,320.1

5,320.1

სხვა შემოსავლები

5,320.1
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,313.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,131.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

182.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,271.4
4,895.1

შრომის ანაზღაურება

4,247.8

საქონელი და მომსახურება

638.2

სოციალური უზრუნველყოფა

3.2

სხვა ხარჯები

5.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,320.1

შემოსავლები

5,320.1

გადასახდელები

5,271.4

ხარჯები

4,895.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376.3

ნაშთის ცვლილება

48.7

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

78.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

127.3

სსიპ - ვანის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,174.8

3,174.8

სხვა შემოსავლები

3,174.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

809.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

686.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

123.0
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,991.7
2,841.7

შრომის ანაზღაურება

2,314.6

საქონელი და მომსახურება

525.5

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,174.8

შემოსავლები

3,174.8

გადასახდელები

2,991.7

ხარჯები

2,841.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

ნაშთის ცვლილება

183.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

222.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

405.3

სსიპ - ბაღდათის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,528.5

2,528.5

სხვა შემოსავლები

2,528.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

633.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

540.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

93.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,540.9
2,451.4

შრომის ანაზღაურება

1,810.7

საქონელი და მომსახურება

636.4

გრანტები

0.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2.6
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სხვა ხარჯები

1.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.5

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,528.5

შემოსავლები

2,528.5

გადასახდელები

2,540.9

ხარჯები

2,451.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.5

ნაშთის ცვლილება

-12.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

255.2

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

242.8

სსიპ - ჭაითურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,032.6

6,032.6

სხვა შემოსავლები

6,032.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,235.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,065.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

170.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,870.5
5,751.1

შრომის ანაზღაურება

3,883.8

საქონელი და მომსახურება

1,645.8

სუბსიდიები

210.3

სოციალური უზრუნველყოფა

10.2

სხვა ხარჯები

1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.4
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დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

6,032.6

შემოსავლები

6,032.6

გადასახდელები

5,870.5

ხარჯები

5,751.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.4

ნაშთის ცვლილება

162.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

532.3

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

694.4

სსიპ - წყალტუბოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,910.2

4,910.2

სხვა შემოსავლები

4,910.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,085.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

957.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

128.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,724.5
4,724.5

შრომის ანაზღაურება

3,630.1

საქონელი და მომსახურება

1,089.2

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

სხვა ხარჯები

2.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

4,910.2

შემოსავლები

4,910.2

გადასახდელები

4,724.5

ხარჯები

4,724.5

ნაშთის ცვლილება

185.7
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ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

290.6

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

476.3

სსიპ - ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,651.7

2,651.7

სხვა შემოსავლები

2,651.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

664.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

567.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

97.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,499.9
2,489.0

შრომის ანაზღაურება

1,995.2

საქონელი და მომსახურება

489.8

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

სხვა ხარჯები

0.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.9

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

2,651.7

შემოსავლები

2,651.7

გადასახდელები

2,499.9

ხარჯები

2,489.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.9

ნაშთის ცვლილება

151.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

66.4

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

218.2
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სსიპ - ჩოხატაურის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,293.0

3,293.0

სხვა შემოსავლები

3,293.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

765.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

646.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

119.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,271.0
3,247.0

შრომის ანაზღაურება

2,479.0

საქონელი და მომსახურება

756.0

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

სხვა ხარჯები

1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,293.0

შემოსავლები

3,293.0

გადასახდელები

3,271.0

ხარჯები

3,247.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.0

ნაშთის ცვლილება

22.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

239.0

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

261.0

სსიპ - ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,959.6

5,959.6

სხვა შემოსავლები

5,959.6
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მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,944.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

1,721.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

223.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,858.2
5,845.9

შრომის ანაზღაურება

4,893.8

საქონელი და მომსახურება

946.6

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

სხვა ხარჯები

1.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

5,959.6

შემოსავლები

5,959.6

გადასახდელები

5,858.2

ხარჯები

5,845.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.3

ნაშთის ცვლილება

101.4

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

74.9

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

176.3

სსიპ - ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ შემოსულობები

შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,274.8

3,274.8

სხვა შემოსავლები

3,274.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

884.0

მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა

866.0

მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეები

18.0

732

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

სულ გადასახდელები
ხარჯები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,220.0
3,209.6

შრომის ანაზღაურება

2,569.8

საქონელი და მომსახურება

639.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობები

საანგარიშო პერიოდის
საკასო შესრულება (ათას
ლარი)

3,274.8

შემოსავლები

3,274.8

გადასახდელები

3,220.0

ხარჯები

3,209.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

ნაშთის ცვლილება

54.8

ნაშთი პერიოდის დასაწყისისათვის

52.5

ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის

107.3
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