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დასახელება სულ
საბიუჯეტო 
ასიგნებები

მიზნობრივი 

გრანტი
საკუთარი 
სახსრები

სულ 2 389,06 1 602,06 17,00 770,00

შრომის ანაზღაურება 1 327,06 1197,06 130,00

 თანამდებობრივი სარგო 1 164,83 1164,83

წოდებრივი ხარჯი 20,00 20,00

დანამატი 141,63 11,63 130,00

კომპენსაცია 0,60 0,60

საქონელი და მომსახურება 597,00 290,00 17,00 290,00

მ.შ.  შტატგარეშე  მომუშავეთა  ანაზღაურება 92,00 32,00 60,00

მ.შ.  მივლინება 63,00 17,00 6,00 40,00

მ.შ.  ოფისის ხარჯები 278,80 190,00 4,00 84,80

საკანცელარიო ხარჯები     9,00 5,00 4,00

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 
დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 26,70 6,00 2,00 18,70

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 27,50 10,00 2,00 15,50

შენობა–ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9,10 9,10

ოფისისათვის   საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის 
ხარჯი

11,50 5,00 6,50

კავშირგაბმულობის ხარჯები 5,00 4,00 1,00

საფოსტო მომსახურების ხარჯები 0,50 0,50

კომუნალური ხარჯები 58,50 35,00 23,50

შენობა-ნაგებობების მიმდებარე ტერიოტირების მოვლა-
დასუფთავების ხარჯი 3,00 3,00

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

5,50 4,00 1,50

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის 
ხარჯი

5,50 5,00 0,50

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 115,00 115,00

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო   

 ინსტიტუტის დირექტორი

 ნიკოლოზ ჩიხრაძე

 " _______"      ________________   2019 წ.    

საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირი  გრიგოლ წულუკიძის 
სამთო ინსტიტუტის

2019    წლის  გეგმა



დასახელება სულ
საბიუჯეტო 
ასიგნებები

მიზნობრივი 

გრანტი
საკუთარი 
სახსრები

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 
ლიტერატურის შეძენა 2,00 1,00 1,00

კომპიუტერული პროგრამების შეძენა 0,00

მ. შ. რბილი ინვენტარისა  და უნიფორმის შეძენის და 
პირად ჰიდიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 12,00 5,00 7,00

მ. შ. წარმომადგენლობითი ხარჯები 11,20 3,00 8,20

მ. შ. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 
ექსპლოატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები 18,00 13,00 5,00

მ. შ. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 122,00 30,00 7,00 85,00

სოციალური უზრუნველყოფა 25,00 20,00 5,00

სხვა ხარჯები 240,00 240,00

არაფინანსური აქტივები 200,00 95,00 105,00

ძირითადი აქტივები 200,00 95,00 105,00

მ.შ არასაცხოვრებელი შენობები 0,00 0,00 0,00

მ.შ. სხვა მანქანა- დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 200,00 95,00 105,0

მატერიალური მარაგები

valdebulebis  kleba 

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის

მთავარი ბუღალტერი                                                                                      ნ. ზაქროშვილი


