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245429610 - აჭარის არ საარქივო სამმართველო

პერიოდი:  - მდე01/07/2020ფინანსური შედეგები 01/01/2020 -დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

სხვაობა
გეგმა

0 - ჯამური 943,466.291,012,894.001,018.001,011,876.00 69,427.71

2 - ხარჯები 942,666.29979,594.001,018.00978,576.00 36,927.71

21 - შრომის ანაზღაურება 692,372.41707,077.00-10,823.00717,900.00 14,704.59

211 - ხელფასები 692,372.410.000.000.00

2111 - ხელფასები ფულადი ფორმით 692,372.410.000.000.00

21111 - თანამდებობრივი სარგო 692,372.410.000.000.00

22 - საქონელი და მომსახურება 236,275.82257,092.00-1,964.00259,056.00 20,816.18

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 147,740.650.000.000.00

222 - მივლინება 327.000.000.000.00

2221 - მივლინება ქვეყნის შიგნით 327.000.000.000.00

223 - ოფისის ხარჯები 42,724.760.000.000.00

2231 - საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 1,400.000.000.000.00

2232 - კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 5,750.000.000.000.00

2233 - ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 300.000.000.000.00

2234 - მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი 1,044.000.000.000.00

223410 - გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 35.000.000.000.00

223411 - სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი 1,009.000.000.000.00

2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2,110.000.000.000.00

22351 - საოფისე ავეჯი 1,840.000.000.000.00

22353 - სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 270.000.000.000.00

2236 - ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 4,670.500.000.000.00

22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი 12,055.320.000.000.00

22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი 447.120.000.000.00

22312 - კომუნალური ხარჯი 14,947.820.000.000.00

223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი 7,615.220.000.000.00

223122 - წყლის ხარჯი 903.000.000.000.00
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ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

სხვაობა
გეგმა

223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 6,429.600.000.000.00

226 - სამედიცინო ხარჯები 1,419.200.000.000.00

227 - რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 490.000.000.000.00

228 - ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,878.710.000.000.00

2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2,061.710.000.000.00

2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი 642.000.000.000.00

2283 - ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 3,175.000.000.000.00

2210 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 37,695.500.000.000.00

22108 - აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 150.000.000.000.00

221010 - შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 34,050.000.000.000.00

221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 3,495.500.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 13,803.7413,805.0013,805.000.00 1.26

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 13,803.740.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 13,803.740.000.000.00

28 - სხვა ხარჯები 214.321,620.000.001,620.00 1,405.68

282 - ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 214.321,620.000.001,620.00 1,405.68

2821 - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 214.321,620.000.001,620.00 1,405.68

28214 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 214.320.000.000.00

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 800.0033,300.000.0033,300.00 32,500.00

311 - ძირითადი აქტივები 800.000.000.000.00

3112 - მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 800.000.000.000.00

31122 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა 800.000.000.000.00

311222 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 800.000.000.000.00
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