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საბიუჯეტო სახსრები - ( 1 )დაფინანსება: ( ლარი )

245429610 - აჭარის არ საარქივო სამმართველო

პერიოდი:  - მდე01/04/2016ფინანსური შედეგები 01/01/2016 -დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

გეგმა
სხვაობა

0 - ბიუჯეტის ასიგნებები 477,165.90538,929.002,608.00536,321.00 61,763.10

2 - ხარჯები 436,330.90448,199.000.00448,199.00 11,868.10

21 - შრომის ანაზღაურება 341,079.92348,833.00-4,302.00353,135.00 7,753.08

211 - ხელფასები 341,079.920.000.000.00

2111 - ხელფასები ფულადი ფორმით 341,079.920.000.000.00

21111 - თანამდებობრივი სარგო 205,778.320.000.000.00

21113 - პრემია 35,653.250.000.000.00

21114 - დანამატი 99,648.350.000.000.00

22 - საქონელი და მომსახურება 89,911.6793,652.00-383.0094,035.00 3,740.33

221 - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 48,243.780.000.000.00

222 - მივლინება 930.000.000.000.00

2221 - მივლინება ქვეყნის შიგნით 930.000.000.000.00

223 - ოფისის ხარჯები 19,185.070.000.000.00

2231 - საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 1,229.000.000.000.00

2232 - კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 2,500.000.000.000.00

2233 - ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 260.100.000.000.00

2234 - მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 3,270.000.000.000.00

22343 - კომპიუტერული ტექნიკა 2,030.000.000.000.00

22345 - კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 1,240.000.000.000.00

2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 895.600.000.000.00

22351 - საოფისე ავეჯი 330.000.000.000.00

22353 - სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 565.600.000.000.00

2236 - ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 559.000.000.000.00

2237 - რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი 298.000.000.000.00

2239 - საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 520.000.000.000.00
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ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
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სხვაობა

22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი 3,983.100.000.000.00

22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი 409.850.000.000.00

22312 - კომუნალური ხარჯი 5,260.420.000.000.00

223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი 2,817.320.000.000.00

223122 - წყლის ხარჯი 73.500.000.000.00

223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 2,369.600.000.000.00

224 - წარმომადგენლობითი ხარჯები 167.050.000.000.00

226 - სამედიცინო ხარჯები 584.000.000.000.00

228 - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 6,737.450.000.000.00

2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 835.450.000.000.00

2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი 515.000.000.000.00

2283 - ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 1,387.000.000.000.00

2284 - ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 4,000.000.000.000.00

2210 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,064.320.000.000.00

221010 - შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 12,428.000.000.000.00

221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 1,636.320.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 4,683.424,685.004,685.000.00 1.58

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 4,683.420.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 4,683.420.000.000.00

28 - სხვა ხარჯები 655.891,029.000.001,029.00 373.11

282 - სხვადასხვა ხარჯები 655.890.000.000.00

2821 - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 655.890.000.000.00

28214 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 655.890.000.000.00

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,835.0090,730.002,608.0088,122.00 49,895.00

311 - ძირითადი აქტივები 40,835.000.000.000.00

3111 - შენობა-ნაგებობები 2,000.000.000.000.00

31112 - არასაცხოვრებელი შენობები 2,000.000.000.000.00

3112 - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 38,835.000.000.000.00
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31122 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 38,835.000.000.000.00

311225 - პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 37,935.000.000.000.00

3112214 - ავეჯი 900.000.000.000.00


