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2016 წლის პირველი 
კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის პირველი 
კვარტლის შესრულება 

1 2 3 4

07 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
7500000 1558567 1424636

მომუშავეთა რიცხოვნობა  163 163

0701 –აგროსასურსათო სექტორის განვითარების 

პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
1688200 428070 384564

მომუშავეთა რიცხოვნობა 68 68

ხარჯები 1678800 420396 376891

 მუშა–მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 1421000 353624 338162

საქონელი და მომსახურება 242800 64146 37104

სოციალური უზრუნველყოფა 1626 1625

სხვა ხარჯები 15000 1000

არაფინანსური აქტივები 9400 1820 1820

ვალდებულებები 0 5854 5853

0702 –  სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის 

ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და 

აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

1613085 455426 386520

ხარჯები 1613085 455426 386520

070201 – სოფლის მეურნეობის მცირე მექანიზაციის ტექნიკური 

საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობა

1308085 392426 323520

070202 – ბაღის მობილური შემასხურებელი აპარატით ფერმერთა და 

აგრომეწარმეთა  უზრუნველყოფის  ხელშეწყობა
210000 63000 63000

070204 – თხილის შესაგროვებელი აპარატებითა და გამრჩევი 

დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა  უზრუნველყოფის  

ხელშეწყობა

95000

0703 – მემცენარეობის დარგის განვითარების 

ხელშეწყობა
1483611 276600 270723

ხარჯები 1483611 276600 270723

070303 – სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
300000

070309 –  მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ბაღების გაშენების 

ხელშეწყობა ფერმერულ მეურნეობებში
1131954 276600 270723

070311 – წვეთოვანი სარწყავი სისტემით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
51657

ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016 წლის პირველი კვარტლის   

ბიუჯეტის შესრულების  შესახებ



0704 – მეცხოველეობის დარგის განვითარების 

ხელშეწყობა
462350 0 0

ხარჯები 462350 0 0

070401 – თაფლის საწური აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
84000

070402 – რძის გადამამუშავებელი აპარატებით ფერმერთა და 

აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
378350

0706 – აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 1113054 305791 293480

070601 – აგროსერვისცენტრის მომსახურების მიწოდება 

და მართვა
1113054 305791 293480

მომუშავეთა რიცხოვნობა 74 74

ხარჯები 1055554 303691 291780

მუშა–მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 700344 174567 168107

საქონელი და მომსახურება 344210 126135 122031

სოციალური უზრუნველყოფა 519 519

სხვა ხარჯები 11000 2470 1124

არაფინანსური აქტივები 57500 2100 1700

0707 –  ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება 1139700 92680 89349

მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 21

ხარჯები 339700 92680 89349

 მუშა–მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 292320 73080 73080

საქონელი და მომსახურება 47380 19600 16269

არაფინანსური აქტივები 800000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო


