
ლარებშილარებშილარებშილარებში

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ იშ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ იშ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ იშ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი წლიური გეგმა წლიური გეგმა წლიური გეგმა წლიური გეგმა 

ათი თვის ათი თვის ათი თვის ათი თვის 

შესრულება შესრულება შესრულება შესრულება 

((((ნაზარდი, სულ)ნაზარდი, სულ)ნაზარდი, სულ)ნაზარდი, სულ)

შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის 

მიმართ %-ში მიმართ %-ში მიმართ %-ში მიმართ %-ში 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 7,319,000,000.007,319,000,000.007,319,000,000.007,319,000,000.00 5,962,729,126.385,962,729,126.385,962,729,126.385,962,729,126.38 81.47%81.47%81.47%81.47%

მ. შ. გადასახადები 6,820,000,000.00 5,588,265,361.96 81.94%

    გრანტები 144,000,000.00 157,734,909.79 109.54%

მ. შ. ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 30,000,000.00 27,074,748.15 90.25%      

    სხვა შემოსავლები 355,000,000.00 216,728,854.63 61.05%

    არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება 80,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00 66,163,227.5666,163,227.5666,163,227.5666,163,227.56 82.70%82.70%82.70%82.70%

    ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება 70,000,000.0070,000,000.0070,000,000.0070,000,000.00 56,336,157.1156,336,157.1156,336,157.1156,336,157.11 80.48%80.48%80.48%80.48%     

    ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა 1,636,000,000.001,636,000,000.001,636,000,000.001,636,000,000.00 1,088,908,184.391,088,908,184.391,088,908,184.391,088,908,184.39 66.56%66.56%66.56%66.56%

საშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდა 600,000,000.00600,000,000.00600,000,000.00600,000,000.00 523,651,059.87523,651,059.87523,651,059.87523,651,059.87 87.28%87.28%87.28%87.28%

საგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდა 1,036,000,000.001,036,000,000.001,036,000,000.001,036,000,000.00 565,257,124.52565,257,124.52565,257,124.52565,257,124.52 54.56%54.56%54.56%54.56%

შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან (მხოლოდ 

სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) 135.00

საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები 600,000,000.00 300,502,402.75 50.08%

ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 436,000,000.0 264,754,586.77 60.72%

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულ 9,105,000,000.009,105,000,000.009,105,000,000.009,105,000,000.00 7,174,136,695.447,174,136,695.447,174,136,695.447,174,136,695.44 78.79%78.79%78.79%78.79%

წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებაწინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებაწინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებაწინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება 17,556,884.0617,556,884.0617,556,884.0617,556,884.06

სხვა თანხები *სხვა თანხები *სხვა თანხები *სხვა თანხები * 190,029.38190,029.38190,029.38190,029.38

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ იგ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ იგ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ იგ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი წლიური გეგმა წლიური გეგმა წლიური გეგმა წლიური გეგმა 
გადახდაგადახდაგადახდაგადახდა

((((ნაზარდი, სულ)ნაზარდი, სულ)ნაზარდი, სულ)ნაზარდი, სულ)

შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის შესრულება გეგმის 

მიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-ში
ვალდებულებავალდებულებავალდებულებავალდებულება

შესრულება შესრულება შესრულება შესრულება 

ვალდებულების ვალდებულების ვალდებულების ვალდებულების 

მიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-ში

რესურსირესურსირესურსირესურსი მოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნა

შესრულება შესრულება შესრულება შესრულება 

მოთხოვნის მოთხოვნის მოთხოვნის მოთხოვნის 

მიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-შიმიმართ %-ში

1111 2222 3333 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111

შრომის ანაზღაურებაშრომის ანაზღაურებაშრომის ანაზღაურებაშრომის ანაზღაურება 1,300,612,725.001,300,612,725.001,300,612,725.001,300,612,725.00 1,049,328,104.731,049,328,104.731,049,328,104.731,049,328,104.73 80.7%80.7%80.7%80.7% 1,204,877,332.271,204,877,332.271,204,877,332.271,204,877,332.27 87.1%87.1%87.1%87.1% 95,735,392.7395,735,392.7395,735,392.7395,735,392.73 1,049,328,104.731,049,328,104.731,049,328,104.731,049,328,104.73 100%100%100%100%

საქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურება 913,240,999.12913,240,999.12913,240,999.12913,240,999.12 684,533,400.25684,533,400.25684,533,400.25684,533,400.25 75.0%75.0%75.0%75.0% 761,477,141.17761,477,141.17761,477,141.17761,477,141.17 89.9%89.9%89.9%89.9% 151,763,857.95151,763,857.95151,763,857.95151,763,857.95 684,533,400.25684,533,400.25684,533,400.25684,533,400.25 100%100%100%100%

პროცენტიპროცენტიპროცენტიპროცენტი 288,181,408.00288,181,408.00288,181,408.00288,181,408.00 218,960,056.22218,960,056.22218,960,056.22218,960,056.22 76.0%76.0%76.0%76.0% 230,038,374.19230,038,374.19230,038,374.19230,038,374.19 95.2%95.2%95.2%95.2% 58,143,033.8158,143,033.8158,143,033.8158,143,033.81 218,960,056.22218,960,056.22218,960,056.22218,960,056.22 100%100%100%100%

მ. შ. საგარეო ვალდებულებებზე 124,524,115.53 124,680,499.53 99.9% 124,524,115.53 100%

    საშინაო ვალდებულებებზე 94,435,940.69 105,357,874.66 89.6% 94,435,940.69 100%

სუბსიდიები სუბსიდიები სუბსიდიები სუბსიდიები 285,062,063.20285,062,063.20285,062,063.20285,062,063.20 219,030,544.56219,030,544.56219,030,544.56219,030,544.56 76.8%76.8%76.8%76.8% 237,121,588.00237,121,588.00237,121,588.00237,121,588.00 92.4%92.4%92.4%92.4% 47,940,475.2047,940,475.2047,940,475.2047,940,475.20 219,030,544.56219,030,544.56219,030,544.56219,030,544.56 100%100%100%100%

გრანტებიგრანტებიგრანტებიგრანტები 1,060,892,471.001,060,892,471.001,060,892,471.001,060,892,471.00 806,048,084.08806,048,084.08806,048,084.08806,048,084.08 76.0%76.0%76.0%76.0% 820,280,548.26820,280,548.26820,280,548.26820,280,548.26 98.3%98.3%98.3%98.3% 240,611,922.74240,611,922.74240,611,922.74240,611,922.74 806,048,084.08806,048,084.08806,048,084.08806,048,084.08 100%100%100%100%

მ. შ. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 797,176,094.00 810,254,130.00 98.4% 797,176,094.00 100%

მ.შ., სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს (53 04) 963,454,130.00 797,176,094.00
82.7%

810,254,130.00
98.4%

153,200,000.00 797,176,094.00
100%

სოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფა 2,569,737,827.922,569,737,827.922,569,737,827.922,569,737,827.92 2,096,933,049.562,096,933,049.562,096,933,049.562,096,933,049.56 81.6%81.6%81.6%81.6% 2,423,035,585.992,423,035,585.992,423,035,585.992,423,035,585.99 86.5%86.5%86.5%86.5% 146,702,241.93146,702,241.93146,702,241.93146,702,241.93 2,096,933,049.562,096,933,049.562,096,933,049.562,096,933,049.56 100%100%100%100%

სხვა ხარჯებისხვა ხარჯებისხვა ხარჯებისხვა ხარჯები 1,093,720,505.941,093,720,505.941,093,720,505.941,093,720,505.94 814,370,588.86814,370,588.86814,370,588.86814,370,588.86 74.5%74.5%74.5%74.5% 923,447,325.00923,447,325.00923,447,325.00923,447,325.00 88.2%88.2%88.2%88.2% 170,273,180.94170,273,180.94170,273,180.94170,273,180.94 814,370,588.86814,370,588.86814,370,588.86814,370,588.86 100%100%100%100%

მ.შ., სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 190,247,629.10 197,861,744.35 96.2% 190,247,629.10 100%

არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 715,346,691.00715,346,691.00715,346,691.00715,346,691.00 466,895,284.20466,895,284.20466,895,284.20466,895,284.20 65.3%65.3%65.3%65.3% 497,911,044.48497,911,044.48497,911,044.48497,911,044.48 93.8%93.8%93.8%93.8% 217,435,646.52217,435,646.52217,435,646.52217,435,646.52 466,895,284.20466,895,284.20466,895,284.20466,895,284.20 100%100%100%100%

ფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდა 256,257,150.00256,257,150.00256,257,150.00256,257,150.00 175,801,071.63175,801,071.63175,801,071.63175,801,071.63 68.6%68.6%68.6%68.6% 176,376,929.30176,376,929.30176,376,929.30176,376,929.30 99.7%99.7%99.7%99.7% 79,880,220.7079,880,220.7079,880,220.7079,880,220.70 175,801,071.63175,801,071.63175,801,071.63175,801,071.63 100%100%100%100%

ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება 596,948,158.82596,948,158.82596,948,158.82596,948,158.82 467,379,175.34467,379,175.34467,379,175.34467,379,175.34 78.3%78.3%78.3%78.3% 476,480,904.43476,480,904.43476,480,904.43476,480,904.43 98.1%98.1%98.1%98.1% 120,467,254.39120,467,254.39120,467,254.39120,467,254.39 467,379,175.34467,379,175.34467,379,175.34467,379,175.34 100%100%100%100%

მ. შ. საშინაო 72,182,158.82 44,573,750.89 61.8%61.8%61.8%61.8% 53,669,337.72 83.1%83.1%83.1%83.1% 18,512,821.10 44,573,750.89 100%100%100%100%

მ.შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები 35,945,566.82 17,392,316.32 48.4% 17,487,903.15 99.5% 18,457,663.67 17,392,316.32 100%

    საგარეო 524,766,000.00 422,805,424.45 80.6%80.6%80.6%80.6% 422,811,566.71 100.0%100.0%100.0%100.0% 101,954,433.29 422,805,424.45 100%100%100%100%

მ.შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3,766,000.00 3,759,857.74 99.8% 3,766,000.00 99.8% 0.00 3,759,857.74 100%

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულ 9,080,000,000.009,080,000,000.009,080,000,000.009,080,000,000.00 6,999,279,359.436,999,279,359.436,999,279,359.436,999,279,359.43 77.1%77.1%77.1%77.1% 7,751,046,773.097,751,046,773.097,751,046,773.097,751,046,773.09 90.3%90.3%90.3%90.3% 1,328,953,226.911,328,953,226.911,328,953,226.911,328,953,226.91 6,999,279,359.436,999,279,359.436,999,279,359.436,999,279,359.43 100%100%100%100%

ნაშთი 01.01.2014ნაშთი 01.01.2014ნაშთი 01.01.2014ნაშთი 01.01.2014 ნაშთი 01.11.2014ნაშთი 01.11.2014ნაშთი 01.11.2014ნაშთი 01.11.2014 ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი **სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი **სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი **სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი ** 287,146,240.81287,146,240.81287,146,240.81287,146,240.81 479,750,490.26479,750,490.26479,750,490.26479,750,490.26 192,604,249.45192,604,249.45192,604,249.45192,604,249.45

* * * * ხარჯების მობრუნების შედეგად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით. ხარჯების მობრუნების შედეგად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით. ხარჯების მობრუნების შედეგად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით. ხარჯების მობრუნების შედეგად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით. 

**  ,,**  ,,**  ,,**  ,, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-მუხლის, მე-8 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-მუხლის, მე-8 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-მუხლის, მე-8 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-მუხლის, მე-8 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, 

    სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან  172 835.1 ათასი ლარი  განთავსებულია კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით.სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან  172 835.1 ათასი ლარი  განთავსებულია კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით.სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან  172 835.1 ათასი ლარი  განთავსებულია კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით.სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან  172 835.1 ათასი ლარი  განთავსებულია კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით.

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია
საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, 

გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ 
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