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ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი იურიდიული პირების ნაერთი საპროგნოზო მონაცემები 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 
მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 35 593,0       4 588,3                 31 004,7       

შემოსულობები 35 593,0       4 588,3       31 004,7       

შემოსავლები 35 593,0       4 588,3       31 004,7       

სხვა შემოსავლები 35 593,0       4 588,3       31 004,7       

გადასახდელები 35 593,0       4 588,3       31 004,7       

მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 880       102       2 778       

ხარჯები 34 697,6       4 534,3       30 163,3       

შრომის ანაზღაურება 16 446,4       2 864,8       13 581,6       

საქონელი და მომსახურება 15 559,0       1 587,0       13 971,9       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 
4 745,1       406,6       4 338,5       

მივლინება 107,8       46,0       61,8       

ოფისის ხარჯები 2 282,3       128,1       2 154,2       

წარმომადგენლობითი ხარჯები 6,7       -         6,7       

კვების ხარჯები 2 642,9       -         2 642,9       

სამედიცინო ხარჯები 74,2       23,2       51,0       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და 

პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  
120,1       16,3       103,8       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები  
2 721,9       811,1       1 910,8       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2 858,0       155,8       2 702,2       

სოციალური უზრუნველყოფა 186,8       44,3       142,5       

სხვა ხარჯები 2 505,4       38,1       2 467,3       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 

არის კლასიფიცირებული 
1 346,6       38,1       1 308,5       

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ 

არის კლასიფიცირებული 
1 158,8       -         1 158,8       

არაფინანსური აქტივები 895,4       54,0       841,4       

ნაშთის ცვლილება -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         

ბალანსი -         -         -         
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ა(ა)იპ - ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 10 236,5       36,5       10 200,0      

შემოსულობები 10 236,5       36,5       10 200,0       

შემოსავლები    10 236,5       36,5      10 200,0       

სხვა შემოსავლები  10 236,5       36,5       10 200,0       

გადასახდელები 10 236,5       36,5       10 200,0      

მომუშავეთა რიცხოვნობა 993       18       975       

ხარჯები 10 156,5       36,5       10 120,0       

შრომის ანაზღაურება 6 410,5       -         6 410,5       

საქონელი და მომსახურება 3 667,5        36,5      3 631,0       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 
56,5         27,5       29,0       

მივლინება  2,0       -          2,0       

ოფისის ხარჯები 889,0        9,0       880,5   

კვების ხარჯები 2 525,7       -         2 525,7       

სამედიცინო ხარჯები 6,4       -         6,4       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  
6,1       -         6,1       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
6,3       -         6,3       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  175,0       -         175,0       

სოციალური უზრუნველყოფა 72,0       -         72,0       

სხვა ხარჯები 6,5      -         6,5      

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
6,0       -         6,0       

არაფინანსური აქტივები 80,0       -         80,0       

ნაშთის ცვლილება -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         

ბალანსი -         -         -         
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ა(ა)იპ - რუსთავსერვის ცენტრი 

დასახელება 
მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები           8 100,0       

შემოსულობები                 8 100,0       

შემოსავლები                 8 100,0       

სხვა შემოსავლები                 8 100,0       

გადასახდელები           8 100,0       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                    670       

ხარჯები                 7 863,3       

შრომის ანაზღაურება                 2 191,2       

საქონელი და მომსახურება                 5 617,4       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება                 2 348,6       

ოფისის ხარჯები                    630,4       

სამედიცინო ხარჯები                      22,7       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები  
                     63,3       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                     533,8       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                  2 018,6       

სოციალური უზრუნველყოფა                      53,2       

სხვა ხარჯები                        1,5       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                        1,5       

არაფინანსური აქტივები                    236,7       

ნაშთის ცვლილება -         

ზრდა (დაგროვება) -         

კლება (გამოყენება) -         

ბალანსი -         
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ა(ა)იპ - სახელოვნებო 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 3 681,3       211,3       3 470,0     

შემოსულობები 3 681,3       211,3       3 470,0     

შემოსავლები 3 681,3       211,3       3 470,0     

სხვა შემოსავლები 3 681,3       211,3       3 470,0     

გადასახდელები 3 681,3       211,3       3 470,0     

მომუშავეთა რიცხოვნობა 505       -         505       

ხარჯები 3 544,1    164,3       3 379,8       

შრომის ანაზღაურება 1 539,2       9,6  1 529,6       

საქონელი და მომსახურება 1 872,6       144,7       1 727,9       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 
1 218,9     61,7       1 157,2       

მივლინება 34,3 6,0 28,3 

ოფისის ხარჯები 277,0       26,0 251,0 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,7       -         0,7       

სამედიცინო ხარჯები 1,5       -         1,5       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  
2,4       -         2,4       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
22,8   -         22,8   

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  315,0 51,0                 264,0       

სოციალური უზრუნველყოფა 2,0 -                       2,0       

სხვა ხარჯები 130,3 10,0       120,3       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
130,3       10,0       120,3       

არაფინანსური აქტივები 137,2 47,0 90,2 

ნაშთის ცვლილება  -          -          -         

ზრდა (დაგროვება)  -          -          -         

კლება (გამოყენება)  -          -          -         

ბალანსი  -          -          -         
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ა(ა)იპ - რუსთავის კორპუსი 

დასახელება 
მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები           2 703,9       

შემოსულობები                 2 703,9       

შემოსავლები                 2 703,9       

სხვა შემოსავლები                 2 703,9       

გადასახდელები           2 703,9       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                         42       

ხარჯები                 2 689,9       

შრომის ანაზღაურება                    378,6       

საქონელი და მომსახურება                    166,9       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება                      20,4       

მივლინება                        0,4       

ოფისის ხარჯები                      47,5       

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები  
                       3,0       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                       33,1       

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                       62,5       

სოციალური უზრუნველყოფა                        6,0       

სხვა ხარჯები                 2 138,4       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                    979,6       

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                 1 158,8       

არაფინანსური აქტივები                      14,0       

ნაშთის ცვლილება -         

ზრდა (დაგროვება) -         

კლება (გამოყენება) -         

ბალანსი -         

  



იურიდიული პირების 2021 წლის საპროგნოზო მონაცემები 

მონაცემები მითითებულია ათას ლარებში 
 6 

შპს - რუსთავის ავტოსატრანსპორტო საწარმო 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 5 117,0       3 017,0       2 100,0       

შემოსულობები 5 117,0       3 017,0       2 100,0       

შემოსავლები 5 117,0       3 017,0       2 100,0       

სხვა შემოსავლები 5 117,0       3 017,0       2 100,0       

გადასახდელები 5 117,0       3 017,0       2 100,0       

მომუშავეთა რიცხოვნობა 251       7       244       

ხარჯები 4 704,0       3 017,0       1 687,0       

შრომის ანაზღაურება 2 243,1       2 055,3       187,8       

საქონელი და მომსახურება 2 203,8      904,6       1 299,2       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 
43,0       43,0       -         

ოფისის ხარჯები 53,6       53,60       -         

სამედიცინო ხარჯები 1,2       1,2       -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  
24,9       9,9       15,0       

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
2 044,9       760,7       1 284,2      

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  36,2       36,2       -         

სოციალური უზრუნველყოფა 44,3       44,3      -         

სხვა ხარჯები 212,8       12,8      200,0       

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
212,8       12,8      200,0       

არაფინანსური აქტივები 413,0      -         413,0       

ნაშთის ცვლილება -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         

ბალანსი -         -         -         
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შპს - საკალათბურთი კლუბი რუსთავი 1991 

დასახელება 
მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 1 200,0       

შემოსულობები 1 200,0       

შემოსავლები 1 200,0       

სხვა შემოსავლები 1 200,0       

გადასახდელები 1 200,0       

მომუშავეთა რიცხოვნობა                         47       

ხარჯები 1 200,0       

შრომის ანაზღაურება 272,0   

საქონელი და მომსახურება 928,0     

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 675,0    

მივლინება 25,1       

ოფისის ხარჯები 66,7 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,0   

სამედიცინო ხარჯები 10,8   

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები  
5,0 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  4,5   

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  138,9 

ნაშთის ცვლილება -         

ზრდა (დაგროვება) -         

კლება (გამოყენება) -         

ბალანსი -         
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ა(ა)იპ - გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 907,4        32,5    874,9       

შემოსულობები 907,4       32,5    874,9       

შემოსავლები 907,4       32,5    874,9       

სხვა შემოსავლები 907,4       32,5    874,9       

გადასახდელები 907,4       32,5    874,9       

მომუშავეთა რიცხოვნობა 95        95       

ხარჯები 893,5   25,5      868,0       

შრომის ანაზღაურება 742,5 -         742,5   

საქონელი და მომსახურება 151,0 25,5     125,5 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 
55,2 25,0 30,2 

ოფისის ხარჯები  74,1    0,5      73,6   

სამედიცინო ხარჯები 0,6  -         0,6 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  
8,4   -         8,4   

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
6,0 -         6,0 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  6,7 -         6,7 

არაფინანსური აქტივები 13,9     7,0       6,9  

ნაშთის ცვლილება -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         

ბალანსი -         -         -         
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ა(ა)იპ - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი 

დასახელება 
მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 525,4      

შემოსულობები 525,4      

შემოსავლები 525,4      

სხვა შემოსავლები 525,4      

გადასახდელები 525,4      

მომუშავეთა რიცხოვნობა 70       

ხარჯები 524,8 

შრომის ანაზღაურება 398,4       

საქონელი და მომსახურება 122,7  

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 24,6 

მივლინება  6,0  

ოფისის ხარჯები 41,4   

წარმომადგენლობითი ხარჯები 3,0  

კვების ხარჯები 33,5    

სამედიცინო ხარჯები 0,9  

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  9,5  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  3,8 

სოციალური უზრუნველყოფა 3,7   

არაფინანსური აქტივები 0,6 

ნაშთის ცვლილება -         

ზრდა (დაგროვება) -         

კლება (გამოყენება) -         

ბალანსი -         
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ა(ა)იპ - რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 1 230,0  720,0      510,0    

შემოსულობები 1 230,0 720,0      510,0    

შემოსავლები 1 230,0 720,0      510,0    

სხვა შემოსავლები 1 230,0 720,0      510,0    

გადასახდელები 1 230,0 720,0      510,0    

მომუშავეთა რიცხოვნობა 50       26       24       

ხარჯები 1 230,0 720,0      510,0    

შრომის ანაზღაურება 1 083,2    573,2      510,0    

საქონელი და მომსახურება 132,7       132,7       -         

მივლინება 40,0 40,0 -         

ოფისის ხარჯები 0,5       0,5       -         

სამედიცინო ხარჯები 15,5       15,5       -         

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  
6,4 6,4 -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
7,7 7,7 -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  62,6    62,6    -         

სხვა ხარჯები     14,1          14,1        -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
14,1 14,1 -         

ნაშთის ცვლილება -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         

ბალანსი -         -         -         
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ა(ა)იპ - რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი 

დასახელება 
მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 430,0 

შემოსულობები 430,0 

შემოსავლები 430,0 

სხვა შემოსავლები 430,0 

გადასახდელები 430,0 

მომუშავეთა რიცხოვნობა  35       

ხარჯები 430,0 

შრომის ანაზღაურება 270,0 

საქონელი და მომსახურება 157,4 

ოფისის ხარჯები 53,5 

კვების ხარჯები 83,7      

სამედიცინო ხარჯები 8,0  

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები  
0,6   

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  4,5  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  7,1   

სოციალური უზრუნველყოფა 2,6  

ნაშთის ცვლილება -         

ზრდა (დაგროვება) -         

კლება (გამოყენება) -         

ბალანსი -         
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ა(ა)იპ - რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი 

ბიბლიოთეკა 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 416,3       3,5     412,8 

შემოსულობები 416,3      3,5     412,8 

შემოსავლები 416,3       3,5     412,8 

სხვა შემოსავლები 416,3       3,5     412,8 

გადასახდელები 416,3       3,5     412,8 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 57       4       53       

ხარჯები 416,3      3,5     412,8 

შრომის ანაზღაურება 337,8      2,1   335,7 

საქონელი და მომსახურება 78,0 1,4 76,6 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 
1,1       -         1,1    

ოფისის ხარჯები 56,8    0,6  56,2 

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
1,4 -         1,4 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  18,7 0,8 17,9  

სხვა ხარჯები 0,5 -         0,5 

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
0,5 -         0,5 

ნაშთის ცვლილება -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         

ბალანსი -         -         -         
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ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის 

ცენტრი 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

* მ.შ. 

მიზნობრივი 

ტრანსფერი 

შემოსულობები 361,7      31,3    13,2 317,2    

შემოსულობები 361,7      31,3    13,2 317,2    

შემოსავლები 361,7      31,3    13,2 317,2    

სხვა შემოსავლები 361,7      31,3    13,2 317,2    

გადასახდელები 361,7      31,3    13,2 317,2    

მომუშავეთა რიცხოვნობა 46      -         -         46      

ხარჯები 361,7      31,3    13,2 317,2    

შრომის ანაზღაურება 68,4     12,0  -         56,4 

საქონელი და მომსახურება 293,3   19,3   13,2 260,8 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ 

პირთა ანაზღაურება 
254,7 13,8  11,6 229,3 

ოფისის ხარჯები 19,9 1,1 1,5   17,3   

სამედიცინო ხარჯები 6,6  0,5 0,1       6,0       

ტრანსპორტის და ტექნიკის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  
11,9 3,9  -         8,0   

სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება  
0,2    -         -         0,2 

ნაშთის ცვლილება -         -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         -         

ბალანსი -         -         -         -         

 

* მ.შ. მიზნობრივი ტრანსფერი ნაერთ საპროგნოზო მონაცემებში ემატება საკუთარი სახსრებს.  
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ა(ა)იპ - რუსთავის ისტორიული მუზეუმი 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 293,5      9,0       284,5   

შემოსულობები 293,5      9,0       284,5   

შემოსავლები 293,5      9,0       284,5   

სხვა შემოსავლები 293,5      9,0       284,5   

გადასახდელები 293,5      9,0       284,5   

მომუშავეთა რიცხოვნობა 41         41       

ხარჯები 293,5      9,0       284,5   

შრომის ანაზღაურება 213,3  2,0  211,3  

საქონელი და მომსახურება 78,6   6,5 72,1 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 
37,2      -         37,2      

ოფისის ხარჯები 31,0   1,9    29,1   

წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,0 -         1,0  

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
0,8  0,8  -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  8,6  3,8     4,8   

სოციალური უზრუნველყოფა 1,0  -         1,0 

სხვა ხარჯები 0,6   0,5     0,1  

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
0,6   0,5     0,1 

ნაშთის ცვლილება -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         

ბალანსი -         -         -         
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ა(ა)იპ - ქ. რუსთავის მუნიციპალური არქივი 

დასახელება 
მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 100,0    

შემოსულობები 100,0    

შემოსავლები 100,0    

სხვა შემოსავლები 100,0    

გადასახდელები 100,0    

მომუშავეთა რიცხოვნობა                           8       

ხარჯები 100,0    

შრომის ანაზღაურება 64,0   

საქონელი და მომსახურება 34,0       

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 3,6     

ოფისის ხარჯები 22,8    

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  4,7  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  2,9   

სოციალური უზრუნველყოფა 2,0  

ნაშთის ცვლილება -         

ზრდა (დაგროვება) -         

კლება (გამოყენება) -         

ბალანსი -         
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ა(ა)იპ - ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო 

დასახელება 
სულ წლის 

პროგნოზი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

შემოსულობები 290,0  210,0   80,0   

შემოსულობები 290,0 210,0   80,0   

შემოსავლები 290,0 210,0   80,0   

სხვა შემოსავლები 290,0 210,0   80,0   

გადასახდელები 290,0 210,0   80,0   

მომუშავეთა რიცხოვნობა 11       1       10       

ხარჯები 290,0 210,0   80,0   

შრომის ანაზღაურება 234,2    154,2 80,0   

საქონელი და მომსახურება 55,1  55,1  -         

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება 
6,3      6,3      -         

ოფისის ხარჯები 17,6  17,6  -         

ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
30,0       30,0       -         

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  1,2    1,2    -         

სხვა ხარჯები   0,7      0,7    -         

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის 

კლასიფიცირებული 
  0,7      0,7    -         

ნაშთის ცვლილება -         -         -         

ზრდა (დაგროვება) -         -         -         

კლება (გამოყენება) -         -         -         

ბალანსი -         -         -         

 


