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№ EDA-03/965 10 / დეკემბერი / 2015 წ.

ბატონო პაატა,

თქვენი  2015 წლის 4 დეკემბრის №1268 განცხადების პასუხად გაწვდით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრის  2014  წლის  4  აპრილი ბრძანება №1-1/90-ით დამტკიცებული სსიპ “მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს“ დებულებით განსაზღვრული მიზნების განსახორციელებლად სსიპ “მეწარმეობის
განვითარების სააგენტოს” გასული,  მიმდინარე და მომავალი წლის ბიუჯეტების  ხარჯების  და  მიზნობრიობის
შესახებ შემდეგ ინფორმაციას:

სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო

2014 2015 2016
დაზუსტებული

გეგმა
საკასო
ხარჯი

დაზუსტებული
გეგმა

10.12.2015-ის
მდგომარეობით

საკასო ხარჯი
10.12.2015-ის

მდგომარეობით

გეგმა

00 ჯამური 2,260,067.00 2,170,946.08 22,925,640.00 19,837,716.17 21,784,000.00

2.1 შრომის
ანაზღაურება

76,000.00 61,412.95 995,000.00 886,345.34 1,000,000.00

2.2 საქონელი და
მომსახურება

1,707,967.00 1,692,640.82 10,977,053.00 10,462,998.09 8,471,800.00

2.5 სუბსიდიები 264,500.00 264,408.12 9,999,050.00 7,689,911.53 12,026,200.00
2.7 სოციალური

უზრუნველყოფა
0 0 18,350.00 16,279.79

0
2.8 სხვა ხარჯები 4,600.00 4,408.10 40,000.00 34,558.20 205,000.00

31 არაფინანსური
აქტივების ზრდა

207,000.00 148,076.09 896,100.00 747,536.57 81,000.00

33 ვალდებულებების
კლება

0 0 87.00 86.65
0

ამასთან,  სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო შეიქმნა  2014  წელს, ხოლო საქართველოს  2014  წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი მიღებულ იქნა უფრო ადრე  2013 წლის  11  დეკემბერს,  შესაბამისად  2014
წლის ბიუჯეტის კანონის  იმ  კოდში  (24  01  01  02),  რომლითაც  ფინანსდებოდა  სააგენტო არ იყო მითითებული



მომუშავეთა რიცხოვნობა.  „საქართველოს  2014  წლის  ბიუჯეტის  შესახებ“  საქართველოს  კანონში  არ
განხორციელებულა  ცვლილებები,  შესაბამისად  ჩანაწერი  მომუშავეთა  რიცხოვნების  შესახებ  არ  შეცვლილა.  რაც
შეეხება 2014 წელს საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში გაწეულ დანახარჯებს,  აღნიშნული დანახარჯები გაწეულ
იქნა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2014 წლის 4 აპრილი ბრძანება №1-1/90-ით
დამტკიცებული სსიპ  „მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს“ დებულებით განსაზღვრული მიზნების
განსახორციელებლად.

ასევე, გაცნობებთ, რომ გასული, მიმდინარე და 2016 წლის ბიუჯეტებში არ არის და არ ყოფილა გათვალისწინებული
მეწარმეობის განვითარების პროგრამის დაწერის ხარჯები.

 პატივისცემით,

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა კვარაცხელია


