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245429610 - აჭარის არ საარქივო სამმართველო

პერიოდი:  - მდე31/12/2019ფინანსური შედეგები 01/01/2019 -დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

გეგმა
სხვაობა

51601 - საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება

1001 - საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება ( საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე )

0 - ჯამური 1,796,775.901,798,740.0014,230.001,784,510.00 1,964.10

2 - ხარჯები 1,710,726.001,712,510.008,000.001,704,510.00 1,784.00

21 - შრომის ანაზღაურება 1,395,823.101,395,838.00-39,962.001,435,800.00 14.90

211 - ხელფასები 1,395,823.100.000.000.00

2111 - ხელფასები ფულადი ფორმით 1,395,823.100.000.000.00

21111 - თანამდებობრივი სარგო 1,381,846.100.000.000.00

21113 - ჯილდო/პრემია 13,977.000.000.000.00

22 - საქონელი და მომსახურება 273,192.67274,216.008,736.00265,480.00 1,023.33

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 66,983.800.000.000.00

222 - მივლინება 580.000.000.000.00

2221 - მივლინება ქვეყნის შიგნით 580.000.000.000.00

223 - ოფისის ხარჯები 99,223.520.000.000.00

2231 - საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 6,931.500.000.000.00

2232 - კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 3,000.000.000.000.00

2233 - ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 5,070.750.000.000.00

2234 - მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი 3,369.930.000.000.00

22343 - კომპიუტერული ტექნიკა 865.930.000.000.00

22345 - კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 2,339.000.000.000.00

223410 - გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 100.000.000.000.00

223411 - სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი 65.000.000.000.00

2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 8,284.500.000.000.00

22351 - საოფისე ავეჯი 1,650.000.000.000.00

22352 - რბილი ავეჯი 3,274.000.000.000.00

22353 - სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 3,360.500.000.000.00
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2236 - ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 7,988.740.000.000.00

2239 - საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3,265.000.000.000.00

22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი 32,886.490.000.000.00

22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,371.880.000.000.00

22312 - კომუნალური ხარჯი 27,054.730.000.000.00

223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი 15,383.050.000.000.00

223122 - წყლის ხარჯი 2,759.000.000.000.00

223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 8,142.680.000.000.00

223125 - გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი 770.000.000.000.00

224 - წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,000.000.000.000.00

226 - სამედიცინო ხარჯები 2,778.400.000.000.00

228 - ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 16,206.450.000.000.00

2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 6,076.450.000.000.00

2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3,255.000.000.000.00

2283 - ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 6,875.000.000.000.00

2210 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 85,420.500.000.000.00

22104 - კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 1,320.000.000.000.00

22108 - აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 350.000.000.000.00

221010 - შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 74,640.000.000.000.00

221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 9,110.500.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 40,423.3040,426.0040,426.000.00 2.70

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 40,423.300.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 40,423.300.000.000.00

28 - სხვა ხარჯები 1,286.932,030.00-1,200.003,230.00 743.07

282 - ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,286.932,030.00-1,200.003,230.00 743.07

2821 - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,286.932,030.00-1,200.003,230.00 743.07

28214 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 279.430.000.000.00

282116 - მოსაკრებლები 1,007.500.000.000.00
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31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 86,049.9086,230.006,230.0080,000.00 180.10

311 - ძირითადი აქტივები 86,049.900.000.000.00

3111 - შენობა ნაგებობები 79,149.900.000.000.00

31112 - არასაცხოვრებელი შენობები 79,149.900.000.000.00

3112 - მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 6,900.000.000.000.00

31122 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა 6,900.000.000.000.00

311221 - საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა 6,900.000.000.000.00

3112215 - პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 6,900.000.000.000.00

51602 - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა

1002 - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა ( საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე )

0 - ჯამური 249,969.14252,730.00-4,610.00257,340.00 2,760.86

2 - ხარჯები 230,580.64233,340.000.00233,340.00 2,759.36

22 - საქონელი და მომსახურება 225,821.97228,577.00-4,763.00233,340.00 2,755.03

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 225,821.970.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 4,758.674,763.004,763.000.00 4.33

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 4,758.670.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 4,758.670.000.000.00

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,388.5019,390.00-4,610.0024,000.00 1.50

311 - ძირითადი აქტივები 19,388.500.000.000.00

3112 - მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 19,388.500.000.000.00

31122 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა 19,388.500.000.000.00

311221 - საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა 19,388.500.000.000.00

3112213 - კომპიუტერი 3,988.500.000.000.00

3112215 - პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 15,400.000.000.000.00

51603 - საარქივო საცავების რეაბილიტაცია

1003 - საარქივო საცავების რეაბილიტაცია ( საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე )

0 - ჯამური 148,377.40148,380.00-1,620.00150,000.00 2.60
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31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 148,377.40148,380.00-1,620.00150,000.00 2.60

311 - ძირითადი აქტივები 148,377.400.000.000.00

3111 - შენობა ნაგებობები 148,377.400.000.000.00

31112 - არასაცხოვრებელი შენობები 148,377.400.000.000.00
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