
დასახელება სულ
საბიუჯეტო 
ასიგნებები გრანტი 

ხაზინში 
ჩარიცხული 
მიზნობრივი 

გრანტი

ეკონომიკური  
საქმიანობიდან 

მიღებული 
შემოსავლები 

სულ 2 630,09 1 571,70 491,89 216,50 350,00

შრომის ანაზღაურება 1247,15 1197,15 50,00

მ.შ. თანამდებობრივი სარგო 1197,15 1197,15

მ.შ. პრემია 50,00 50,00

საქონელი და მომსახურება 1 073,24 311,70 449,24 125,70 186,60

მ.შ.  შტატგარეშე  მომუშავეთა  ანაზღაურება 513,24 25,00 356,64 15,00 116,60

მ.შ.  მივლინება 34,50 14,00 10,50 10,00

მ.შ.  ოფისის ხარჯები 357,1 229,70 39,30 53,10 35,00

-  საკანცელარიო ხარჯები     9,32 4,90 2,92 0,50 1,00

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის, შეძენა და დამონტაჟების 
ხარჯი 63,30 10,00 13,20 37,10 3,00

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 13,00 10,00 3,00

შენობა–ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიების 
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 168,20 146,20 12,00 10,00

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენა 5,00 4,50 0,50

კავშირგაბმულობის ხარჯები 5,00 4,00 1,00

საფოსტო მომსახურების ხარჯები 0,50 0,50

კომუნალური ხარჯები 77,98 45,10 17,88 3,50 11,50

გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი 
მიმდინარე შეკეთების ხარჯები 6,80 5,30 1,50

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 
ხარჯი 5,00 4,50 0,50

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 
ლიტერატურის შეძენა 3,00 0,50 2,50

შენობა–ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-
დასუფთავების ხარჯი 0,00

ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

მ. შ. რბილი ინვენტარისა  და უნიფორმის და შეძენის და 
პირად ჰიდიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 6,88 1,88 5,00

მ. შ. წარმომადგენლობითი ხარჯები 7,90 7,90

მ. შ. ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის 
ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები 15,59 10,59 5,00

მ. შ. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 138,03 30,53 34,90 57,60 15,00

სოციალური უზრუნველყოფა 22,75 17,85 4,90

სხვა ხარჯები 115,10 5,30 34,80 75,00

არაფინანსური აქტივები 168,35 45,00 37,35 56,00 30,00

საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირი  გრიგოლ წულუკიძის 
სამთო ინსტიტუტის

2015 წლის ბიუჯეტი 30.09.2015 მდგომარეობით   



დასახელება სულ
საბიუჯეტო 
ასიგნებები გრანტი 

ხაზინში 
ჩარიცხული 
მიზნობრივი 

გრანტი

ეკონომიკური  
საქმიანობიდან 

მიღებული 
შემოსავლები 

ძირითადი აქტივები 168,35 45,00 37,35 56,00 30,00

მ.შ არასაცხოვრებელი შენობები 30,00 20,00 10,00

მ.შ. სხვა მანქანა- დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 138,35 25,00 37,35 56,00 20,00

ვალდებულების კლება 3,50 3,50

მატერიალური მარაგები

მთავარი ბუღალტერი                                                                                      ნ. ზაქროშვილი
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის 
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