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245429610 - აჭარის არ საარქივო სამმართველო

პერიოდი:  - მდე01/04/2018ფინანსური შედეგები 01/01/2018 -დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

გეგმა
სხვაობა

3040101 - საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება

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

0 - ჯამური 416,213.85420,218.0019,710.00400,508.00 4,004.15

2 - ხარჯები 416,213.85420,218.0019,710.00400,508.00 4,004.15

21 - შრომის ანაზღაურება 348,223.31348,226.007,075.00341,151.00 2.69

211 - ხელფასები 348,223.310.000.000.00

2111 - ხელფასები ფულადი ფორმით 348,223.310.000.000.00

21111 - თანამდებობრივი სარგო 348,223.310.000.000.00

22 - საქონელი და მომსახურება 54,850.4258,850.000.0058,850.00 3,999.58

221 - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 16,293.000.000.000.00

222 - მივლინება 507.710.000.000.00

2221 - მივლინება ქვეყნის შიგნით 507.710.000.000.00

223 - ოფისის ხარჯები 20,433.630.000.000.00

2231 - საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 78.000.000.000.00

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 1,426.750.000.000.00

2234 - მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი 206.000.000.000.00

22345 - კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 96.000.000.000.00

223410 - გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 110.000.000.000.00

2236 - ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 426.500.000.000.00

2238 - შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1,900.000.000.000.00

2239 - საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 200.000.000.000.00

22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი 4,512.150.000.000.00

22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი 414.130.000.000.00

22312 - კომუნალური ხარჯი 8,270.100.000.000.00

223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი 4,652.000.000.000.00
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223122 - წყლის ხარჯი 600.500.000.000.00

223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 2,910.600.000.000.00

223125 - გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი 107.000.000.000.00

226 - სამედიცინო ხარჯები 284.000.000.000.00

228 - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,311.080.000.000.00

2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 1,551.080.000.000.00

2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი 644.000.000.000.00

2283 - ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 1,116.000.000.000.00

2210 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,021.000.000.000.00

22108 - აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 50.000.000.000.00

221010 - შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 12,476.000.000.000.00

221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 1,495.000.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 12,634.0112,635.0012,635.000.00 0.99

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 12,634.010.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება-ფულადი ფორმით 12,634.010.000.000.00

28 - სხვა ხარჯები 506.11507.000.00507.00 0.89

282 - სხვადასხვა ხარჯები 506.11507.000.00507.00 0.89

2821 - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 506.11507.000.00507.00 0.89

28214 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 506.110.000.000.00

3040102 - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა

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

0 - ჯამური 50,160.00201,225.000.00201,225.00 151,065.00

2 - ხარჯები 50,160.0051,225.000.0051,225.00 1,065.00

22 - საქონელი და მომსახურება 46,504.8347,569.00-3,656.0051,225.00 1,064.17

221 - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 46,504.830.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 3,655.173,656.003,656.000.00 0.83

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 3,655.170.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება-ფულადი ფორმით 3,655.170.000.000.00
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31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00150,000.000.00150,000.00 150,000.00


