
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
პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის 

გეგმა გეგმა გეგმა გეგმა 

პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის 

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 1,870,058,100.001,870,058,100.001,870,058,100.001,870,058,100.00 1,951,140,690.421,951,140,690.421,951,140,690.421,951,140,690.42 104.34%104.34%104.34%104.34%

მ. შ. გადასახადები 1,780,000,000.001,780,000,000.001,780,000,000.001,780,000,000.00 1,828,464,671.82 102.72%

    გრანტები 44,578,100.0044,578,100.0044,578,100.0044,578,100.00 58,184,227.57 130.52%

მ. შ. ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 28,000,000.00 29,971,236.03 107.04%

    სხვა შემოსავლები 45,480,000.0045,480,000.0045,480,000.0045,480,000.00 64,491,791.03 141.80%

    არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება 10,500,000.0010,500,000.0010,500,000.0010,500,000.00 63,210,541.0763,210,541.0763,210,541.0763,210,541.07 602.01%602.01%602.01%602.01%

    ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება 8,400,000.008,400,000.008,400,000.008,400,000.00 10,552,186.7110,552,186.7110,552,186.7110,552,186.71 125.62%125.62%125.62%125.62%     

    ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა 310,217,000.00310,217,000.00310,217,000.00310,217,000.00 279,735,956.52279,735,956.52279,735,956.52279,735,956.52 90.17%90.17%90.17%90.17%

საშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდა 200,000,000.00 198,576,963.81198,576,963.81198,576,963.81198,576,963.81 99.29%99.29%99.29%99.29%

საგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდა 110,217,000.00 81,158,992.7181,158,992.7181,158,992.7181,158,992.71 73.64%73.64%73.64%73.64%

საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები 88,217,000.00 81,158,992.71 92.00%

ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 22,000,000.00 0.00 0.00%

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულ 2,199,175,100.002,199,175,100.002,199,175,100.002,199,175,100.00 2,304,639,374.722,304,639,374.722,304,639,374.722,304,639,374.72 104.80%104.80%104.80%104.80%

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
პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის პირველი კვარტლის 

გეგმა გეგმა გეგმა 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 344,335,999.50344,335,999.50344,335,999.50344,335,999.50 330,185,360.00330,185,360.00330,185,360.00330,185,360.00 95.9%95.9%95.9%95.9% 338,877,774.03338,877,774.03338,877,774.03338,877,774.03 97.4%97.4%97.4%97.4% 5,458,225.475,458,225.475,458,225.475,458,225.47 330,185,360.00330,185,360.00330,185,360.00330,185,360.00 100%100%100%100%

საქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურება 209,587,138.36209,587,138.36209,587,138.36209,587,138.36 180,310,196.56180,310,196.56180,310,196.56180,310,196.56 86.0%86.0%86.0%86.0% 194,049,918.15194,049,918.15194,049,918.15194,049,918.15 92.9%92.9%92.9%92.9% 15,537,220.2115,537,220.2115,537,220.2115,537,220.21 180,310,196.56180,310,196.56180,310,196.56180,310,196.56 100%100%100%100%

პროცენტიპროცენტიპროცენტიპროცენტი 73,177,200.0073,177,200.0073,177,200.0073,177,200.00 73,167,277.8673,167,277.8673,167,277.8673,167,277.86 100.0%100.0%100.0%100.0% 73,167,277.8673,167,277.8673,167,277.8673,167,277.86 100.0%100.0%100.0%100.0% 9,922.149,922.149,922.149,922.14 73,167,277.8673,167,277.8673,167,277.8673,167,277.86 100%100%100%100%

მ. შ. საგარეო ვალდებულებებზე 22,503,660.71 22,503,660.71 100.0% 22,503,660.71 100%

    საშინაო ვალდებულებებზე 50,663,617.15 50,663,617.15 100.0% 50,663,617.15 100%

სუბსიდიები სუბსიდიები სუბსიდიები სუბსიდიები 56,280,259.0056,280,259.0056,280,259.0056,280,259.00 53,367,671.8253,367,671.8253,367,671.8253,367,671.82 94.8%94.8%94.8%94.8% 54,401,827.1854,401,827.1854,401,827.1854,401,827.18 98.1%98.1%98.1%98.1% 1,878,431.821,878,431.821,878,431.821,878,431.82 53,367,671.8253,367,671.8253,367,671.8253,367,671.82 100%100%100%100%

გრანტებიგრანტებიგრანტებიგრანტები 249,353,125.00249,353,125.00249,353,125.00249,353,125.00 243,657,462.64243,657,462.64243,657,462.64243,657,462.64 97.7%97.7%97.7%97.7% 244,744,794.33244,744,794.33244,744,794.33244,744,794.33 99.6%99.6%99.6%99.6% 4,608,330.674,608,330.674,608,330.674,608,330.67 243,657,462.64243,657,462.64243,657,462.64243,657,462.64 100%100%100%100%

მ.შ., ავტონომიური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტებს (58 04)
233,051,051.00 231,406,802.00

99.3%
232,388,751.00

99.6%
662,300.00 231,406,802.00

100%

სოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფა 657,174,415.66657,174,415.66657,174,415.66657,174,415.66 656,649,311.61656,649,311.61656,649,311.61656,649,311.61 99.9%99.9%99.9%99.9% 657,168,575.29657,168,575.29657,168,575.29657,168,575.29 99.9%99.9%99.9%99.9% 5,840.375,840.375,840.375,840.37 656,649,311.61656,649,311.61656,649,311.61656,649,311.61 100%100%100%100%

სხვა ხარჯებისხვა ხარჯებისხვა ხარჯებისხვა ხარჯები 230,620,322.43230,620,322.43230,620,322.43230,620,322.43 228,442,143.89228,442,143.89228,442,143.89228,442,143.89 99.1%99.1%99.1%99.1% 231,884,954.99231,884,954.99231,884,954.99231,884,954.99 98.5%98.5%98.5%98.5% -1,264,632.56-1,264,632.56-1,264,632.56-1,264,632.56 228,442,143.89228,442,143.89228,442,143.89228,442,143.89 100%100%100%100%

მ.შ., სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 62,396,634.04 64,560,055.54 96.6% 62,396,634.04 100%

არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 116,913,298.61116,913,298.61116,913,298.61116,913,298.61 104,849,580.75104,849,580.75104,849,580.75104,849,580.75 89.7%89.7%89.7%89.7% 107,750,604.11107,750,604.11107,750,604.11107,750,604.11 97.3%97.3%97.3%97.3% 9,162,694.509,162,694.509,162,694.509,162,694.50 104,849,580.75104,849,580.75104,849,580.75104,849,580.75 100%100%100%100%

ფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდა 80,382,000.0080,382,000.0080,382,000.0080,382,000.00 80,747,451.8280,747,451.8280,747,451.8280,747,451.82 100.5%100.5%100.5%100.5% 80,749,533.6280,749,533.6280,749,533.6280,749,533.62 100.0%100.0%100.0%100.0% -367,533.62-367,533.62-367,533.62-367,533.62 80,747,451.8280,747,451.8280,747,451.8280,747,451.82 100%100%100%100%

ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება 144,752,141.44144,752,141.44144,752,141.44144,752,141.44 144,691,998.76144,691,998.76144,691,998.76144,691,998.76 100.0%100.0%100.0%100.0% 144,726,524.44144,726,524.44144,726,524.44144,726,524.44 100.0%100.0%100.0%100.0% 25,617.0025,617.0025,617.0025,617.00 144,691,998.76144,691,998.76144,691,998.76144,691,998.76 100%100%100%100%

მ. შ. საშინაო 12,912,841.44 12,871,692.17 99.7%99.7%99.7%99.7% 12,906,217.85 99.7%99.7%99.7%99.7% 6,623.59 12,871,692.17 100%100%100%100%

მ.შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები 6,726,841.44 6,685,848.67 99.4% 6,720,374.35 99.5% 6,467.09 6,685,848.67 100%

    საგარეო 131,839,300.00 131,820,306.59 100.0%100.0%100.0%100.0% 131,820,306.59 100.0%100.0%100.0%100.0% 18,993.41 131,820,306.59 100%100%100%100%

მ.შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები 918,400.00 899,410.08 97.9% 899,410.08 100.0% 18,989.92 899,410.08 100%

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულ 2,162,575,900.002,162,575,900.002,162,575,900.002,162,575,900.00 2,096,068,455.712,096,068,455.712,096,068,455.712,096,068,455.71 96.9%96.9%96.9%96.9% 2,127,521,784.002,127,521,784.002,127,521,784.002,127,521,784.00 98.5%98.5%98.5%98.5% 35,054,116.0035,054,116.0035,054,116.0035,054,116.00 2,096,068,455.712,096,068,455.712,096,068,455.712,096,068,455.71 100%100%100%100%

ნაშთი 01.01.2015ნაშთი 01.01.2015ნაშთი 01.01.2015ნაშთი 01.01.2015 ნაშთი 01.04.2015ნაშთი 01.04.2015ნაშთი 01.04.2015ნაშთი 01.04.2015 ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი *სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი *სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი *სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი * 434,417,364.45434,417,364.45434,417,364.45434,417,364.45 642,988,283.46642,988,283.46642,988,283.46642,988,283.46 208,570,919.01208,570,919.01208,570,919.01208,570,919.01

        

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციასახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია

საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, 

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

პერიოდი: 01.01.2015 - 01.04.2015-მდეპერიოდი: 01.01.2015 - 01.04.2015-მდეპერიოდი: 01.01.2015 - 01.04.2015-მდეპერიოდი: 01.01.2015 - 01.04.2015-მდე

* ,,საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ'' საქართველოს კანონის 21-მუხლის, მე-8 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, 172 835.1 ათასი ლარი და ,,საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესახებ'' საქართველოს კანონის 20-მუხლის, მე-7 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის  2015 წლის 15 იანვრის #29 განკარგულების თანახმად, 99 996.0 ათასი ლარი, სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან განთავსებულია 

კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით (სულ 272 831.1 ათასი ლარი).


