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 07 00  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო                     12,885,224   

 მომუშავეთა რიცხოვნობა                                             113   

 07 01 
 აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და 

მართვა 
                      1,543,870   

   მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              53   

   ხარჯები                                1,532,370   

   შრომის ანაზღაურება                                   1,214,040   

   საქონელი და მომსახურება                                      310,830   

   სხვა ხარჯები                                          7,500   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     11,500   
   სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები  0.00000 

 07 05  აგროსექტორის მდგრადი განვითარება                          150,000   

 07 05 03  აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია                                  150,000   
   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული  150.00000 

 07 06 
 სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების 

დანერგვის გზით 
                      7,211,638   

 07 06 01  აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და განხორციელება                                  454,520   

   მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              23   

   ხარჯები                                   409,000   

   შრომის ანაზღაურება                                      334,800   

   საქონელი და მომსახურება                                        69,200   

   სხვა ხარჯები                                          5,000   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     45,520   

 07 06 02 
 ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო–სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის 

ხელშეწყობა 
                                 951,526   

 07 06 03  სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა                              1,180,436   

 07 06 04 
 მაღალეფექტური ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების 

განვითარების ხელშეწყობა 
                                 829,912   

 07 06 05 
 მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო–სამეურნეო კულტურების წარმოების 

განვითარების ხელშეწყობა 
                                 356,983   

 07 06 06  რძის წარმოება–რეალიზაციის ხელშეწყობა                                  143,500   

 07 06 07 
 სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და 

აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 
                             1,646,360   

 07 06 08 
 ვენახის ფართობებისათვის რკინა–ბეტონის საყრდენი ბოძებით უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობა 
                                   40,000   

 07 06 09  ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ხელშეწყობა                                  975,000   

 07 06 10  მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობა                                  633,401   
                  3,230,016   

 07 07  აგროსერვისის განვითარება რეგიონში                       2,743,936   

 07 07 01  ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვა                                  378,559   

   მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              16   

   ხარჯები                                   373,559   

   შრომის ანაზღაურება                                      241,776   

   საქონელი და მომსახურება                                      107,893   

   სხვა ხარჯები                                        23,890   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა                                       5,000   

ინფორმაცია

                     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  2018 წლის                                    

    დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის  შესახებ

 ორგანიზაციული 

კოდი 

 დასახელება 

 2018 წლის გეგმა 

დამტკიცებული 

21.12.2017 უ.ს.შ.ს  N60 

2018 წლის გეგმა 

დაზუსტებული 



 07 07 07  ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება                                  972,359   

 07 07 08  ახალი სანერგე, საჩითილე და სანაშენე მეურნეობების მოწყობა                              1,250,000   

 07 07 09  ახალი აგრარული პროექტებისა და ტექნოლოგიების დემონსტრირება                                    49,018   

 07 07 10  ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების პოპულარიზაციის ღონისძიებები                                    94,000   

 07 08  ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება                          339,700   

   მომუშავეთა რიცხოვნობა                                              21   

   ხარჯები                                   339,700   

   შრომის ანაზღაურება                                      292,320   

   საქონელი და მომსახურება                                        47,380   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა 
   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  3.50000 

 07 09  მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა                          410,000   

 07 09 01  ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა                                  410,000   

 07 10  აგრარული ექსტენციისა და პრაქტიკული სერვისების მიწოდება                          349,080   

   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე  250.51000 
 07 10 01  აგრარული ექსტენციის მიწოდება                                  320,470   

 07 10 02  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა                                    28,610   

 07 11  მსხვილფეხა პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა                          137,000   


