
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 ექვსი თვის გეგმა ექვსი თვის გეგმა ექვსი თვის გეგმა ექვსი თვის გეგმა 

ექვსი თვის ექვსი თვის ექვსი თვის ექვსი 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 3,691,179,200.003,691,179,200.003,691,179,200.003,691,179,200.00 3,827,372,408.043,827,372,408.043,827,372,408.043,827,372,408.04 103.7%103.7%103.7%103.7%

მ. შ. გადასახადები 3,504,100,000.00 3,581,024,778.06 102.2%

    გრანტები 90,484,200.00 100,370,392.59 110.9%

მ. შ. ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 50,000,000.00 29,971,236.03 59.9%

    სხვა შემოსავლები 96,595,000.00 145,977,237.39 151.1%

    არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება არაფინანსური აქტივების კლება 26,000,000.0026,000,000.0026,000,000.0026,000,000.00 136,573,128.63136,573,128.63136,573,128.63136,573,128.63 525.3%525.3%525.3%525.3%

    ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება 33,400,000.0033,400,000.0033,400,000.0033,400,000.00 38,743,364.6338,743,364.6338,743,364.6338,743,364.63 116.0%116.0%116.0%116.0%     

    ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა ვალდებულებების ზრდა 784,513,000.00784,513,000.00784,513,000.00784,513,000.00 791,391,110.66791,391,110.66791,391,110.66791,391,110.66 100.9%100.9%100.9%100.9%

საშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდასაშინაო ვალდებულებების ზრდა 300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00 295,092,398.78295,092,398.78295,092,398.78295,092,398.78 98.4%98.4%98.4%98.4%

საგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდასაგარეო ვალდებულებების ზრდა 484,513,000.00484,513,000.00484,513,000.00484,513,000.00 496,298,711.88496,298,711.88496,298,711.88496,298,711.88 102.4%102.4%102.4%102.4%

საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები 254,513,000.00 202,476,517.99 79.6%

ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 230,000,000.00 293,822,193.89 127.7%

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულსახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულ 4,535,092,200.004,535,092,200.004,535,092,200.004,535,092,200.00 4,794,080,011.964,794,080,011.964,794,080,011.964,794,080,011.96 105.7%105.7%105.7%105.7%

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 ექვსი თვის გეგმა ექვსი თვის გეგმა ექვსი თვის გეგმა ექვსი თვის 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 687,324,358.50687,324,358.50687,324,358.50687,324,358.50 669,811,856.49669,811,856.49669,811,856.49669,811,856.49 97.5%97.5%97.5%97.5% 677,653,586.91677,653,586.91677,653,586.91677,653,586.91 98.8%98.8%98.8%98.8% 9,670,771.599,670,771.599,670,771.599,670,771.59 669,811,856.49669,811,856.49669,811,856.49669,811,856.49 100%100%100%100%

საქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურებასაქონელი და მომსახურება 441,453,329.20441,453,329.20441,453,329.20441,453,329.20 413,189,073.85413,189,073.85413,189,073.85413,189,073.85 93.6%93.6%93.6%93.6% 427,242,085.10427,242,085.10427,242,085.10427,242,085.10 96.7%96.7%96.7%96.7% 14,211,244.1014,211,244.1014,211,244.1014,211,244.10 413,189,073.85413,189,073.85413,189,073.85413,189,073.85 100%100%100%100%

პროცენტიპროცენტიპროცენტიპროცენტი 162,473,850.00162,473,850.00162,473,850.00162,473,850.00 156,298,607.58156,298,607.58156,298,607.58156,298,607.58 96.2%96.2%96.2%96.2% 156,298,607.58156,298,607.58156,298,607.58156,298,607.58 100.0%100.0%100.0%100.0% 6,175,242.426,175,242.426,175,242.426,175,242.42 156,298,607.58156,298,607.58156,298,607.58156,298,607.58 100%100%100%100%

მ. შ. საგარეო ვალდებულებებზე 81,021,611.83 81,021,611.83 100.0% 81,021,611.83 100%

    საშინაო ვალდებულებებზე 75,276,995.75 75,276,995.75 100.0% 75,276,995.75 100%

სუბსიდიები სუბსიდიები სუბსიდიები სუბსიდიები 113,455,073.00113,455,073.00113,455,073.00113,455,073.00 110,274,190.14110,274,190.14110,274,190.14110,274,190.14 97.2%97.2%97.2%97.2% 111,789,984.55111,789,984.55111,789,984.55111,789,984.55 98.6%98.6%98.6%98.6% 1,665,088.451,665,088.451,665,088.451,665,088.45 110,274,190.14110,274,190.14110,274,190.14110,274,190.14 100%100%100%100%

გრანტებიგრანტებიგრანტებიგრანტები 572,990,485.00572,990,485.00572,990,485.00572,990,485.00 547,634,734.14547,634,734.14547,634,734.14547,634,734.14 95.6%95.6%95.6%95.6% 549,371,134.67549,371,134.67549,371,134.67549,371,134.67 99.7%99.7%99.7%99.7% 23,619,350.3323,619,350.3323,619,350.3323,619,350.33 547,634,734.14547,634,734.14547,634,734.14547,634,734.14 100%100%100%100%

მ.შ., ავტონომიური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

ბიუჯეტებს (58 04)
544,351,579.00 531,871,152.00

97.7%
533,088,552.00

99.8%
11,263,027.00 531,871,152.00

100%

სოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფასოციალური უზრუნველყოფა 1,343,215,180.981,343,215,180.981,343,215,180.981,343,215,180.98 1,342,613,218.831,342,613,218.831,342,613,218.831,342,613,218.83 100.0%100.0%100.0%100.0% 1,343,070,002.101,343,070,002.101,343,070,002.101,343,070,002.10 100.0%100.0%100.0%100.0% 145,178.88145,178.88145,178.88145,178.88 1,342,613,218.831,342,613,218.831,342,613,218.831,342,613,218.83 100%100%100%100%

სხვა ხარჯებისხვა ხარჯებისხვა ხარჯებისხვა ხარჯები 534,357,028.80534,357,028.80534,357,028.80534,357,028.80 500,758,936.14500,758,936.14500,758,936.14500,758,936.14 93.7%93.7%93.7%93.7% 510,499,162.94510,499,162.94510,499,162.94510,499,162.94 98.1%98.1%98.1%98.1% 23,857,865.8623,857,865.8623,857,865.8623,857,865.86 500,758,936.14500,758,936.14500,758,936.14500,758,936.14 100%100%100%100%

მ.შ., სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 115,888,898.79 121,697,600.28 95.2% 115,888,898.79 100%

არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 273,471,772.61273,471,772.61273,471,772.61273,471,772.61 240,784,142.24240,784,142.24240,784,142.24240,784,142.24 88.0%88.0%88.0%88.0% 244,225,730.59244,225,730.59244,225,730.59244,225,730.59 98.6%98.6%98.6%98.6% 29,246,042.0229,246,042.0229,246,042.0229,246,042.02 240,784,142.24240,784,142.24240,784,142.24240,784,142.24 100%100%100%100%

ფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდაფინანსური აქტივების ზრდა 205,895,700.00205,895,700.00205,895,700.00205,895,700.00 187,373,304.58187,373,304.58187,373,304.58187,373,304.58 91.0%91.0%91.0%91.0% 187,442,493.19187,442,493.19187,442,493.19187,442,493.19 100.0%100.0%100.0%100.0% 18,453,206.8118,453,206.8118,453,206.8118,453,206.81 187,373,304.58187,373,304.58187,373,304.58187,373,304.58 100%100%100%100%

ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება 238,043,021.91238,043,021.91238,043,021.91238,043,021.91 236,213,254.06236,213,254.06236,213,254.06236,213,254.06 99.2%99.2%99.2%99.2% 236,265,853.98236,265,853.98236,265,853.98236,265,853.98 100.0%100.0%100.0%100.0% 1,777,167.931,777,167.931,777,167.931,777,167.93 236,213,254.06236,213,254.06236,213,254.06236,213,254.06 100%100%100%100%

მ. შ. საშინაო 24,424,621.91 24,523,528.31 100.4%100.4%100.4%100.4% 24,576,128.23 99.8%99.8%99.8%99.8% -151,506.32 24,523,528.31 100%100%100%100%

მ.შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები 8,232,321.91 8,331,384.81 101.2% 8,383,984.73 99.4% -151,662.82 8,331,384.81 100%

    საგარეო 213,618,400.00 211,689,725.75 99.1%99.1%99.1%99.1% 211,689,725.75 100.0%100.0%100.0%100.0% 1,928,674.25 211,689,725.75 100%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 4,572,679,800.004,572,679,800.004,572,679,800.004,572,679,800.00 4,404,951,318.054,404,951,318.054,404,951,318.054,404,951,318.05 96.3%96.3%96.3%96.3% 4,443,858,641.614,443,858,641.614,443,858,641.614,443,858,641.61 99.1%99.1%99.1%99.1% 128,821,158.39128,821,158.39128,821,158.39128,821,158.39 4,404,951,318.054,404,951,318.054,404,951,318.054,404,951,318.05 100%100%100%100%

ნაშთი 01.01.2015ნაშთი 01.01.2015ნაშთი 01.01.2015ნაშთი 01.01.2015 ნაშთი 01.07.2015ნაშთი 01.07.2015ნაშთი 01.07.2015ნაშთი 01.07.2015 ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება ნაშთის ცვლილება 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი *სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი *სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი *სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი * 434,415,050.50434,415,050.50434,415,050.50434,415,050.50 823,543,744.41823,543,744.41823,543,744.41823,543,744.41 389,128,693.91389,128,693.91389,128,693.91389,128,693.91

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

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 
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