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245429610 - აჭარის არ საარქივო სამმართველო

პერიოდი:  - მდე31/12/2016ფინანსური შედეგები 01/01/2016 -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 - ბიუჯეტის ასიგნებები 1,600,281.181,631,211.006,111.001,625,100.00 30,929.82

2 - ხარჯები 1,571,959.611,602,810.00-4,290.001,607,100.00 30,850.39

21 - შრომის ანაზღაურება 1,359,547.921,380,025.00-21,675.001,401,700.00 20,477.08

211 - ხელფასები 1,359,547.920.000.000.00

2111 - ხელფასები ფულადი ფორმით 1,359,547.920.000.000.00

21111 - თანამდებობრივი სარგო 813,534.270.000.000.00

21113 - პრემია 154,900.000.000.000.00

21114 - დანამატი 391,113.650.000.000.00

22 - საქონელი და მომსახურება 190,074.44200,446.00-1,954.00202,400.00 10,371.56

221 - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6,179.430.000.000.00

222 - მივლინება 2,446.000.000.000.00

2221 - მივლინება ქვეყნის შიგნით 2,446.000.000.000.00

223 - ოფისის ხარჯები 73,316.680.000.000.00

2231 - საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 6,354.060.000.000.00

2232 - კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 2,500.000.000.000.00

2233 - ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 6,011.350.000.000.00

2234 - მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 5,044.990.000.000.00

22343 - კომპიუტერული ტექნიკა 2,609.000.000.000.00

22345 - კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 1,736.000.000.000.00

223410 - გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 240.000.000.000.00

223411 - სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი 459.990.000.000.00

2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 5,124.660.000.000.00

22351 - საოფისე ავეჯი 1,480.000.000.000.00



11/01/2017 10:14 გვერდი 2   3 - დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

გეგმა
სხვაობა

22353 - სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 3,644.660.000.000.00

2236 - ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 2,890.500.000.000.00

2237 - რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი 2,290.500.000.000.00

2239 - საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2,658.000.000.000.00

22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი 16,132.930.000.000.00

22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,147.210.000.000.00

22312 - კომუნალური ხარჯი 23,162.480.000.000.00

223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი 12,699.520.000.000.00

223122 - წყლის ხარჯი 1,762.000.000.000.00

223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 7,930.960.000.000.00

223125 - გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი 770.000.000.000.00

224 - წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,861.250.000.000.00

226 - სამედიცინო ხარჯები 3,498.400.000.000.00

228 - ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 19,055.760.000.000.00

2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 4,925.760.000.000.00

2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4,195.000.000.000.00

2283 - ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 5,935.000.000.000.00

2284 - ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 4,000.000.000.000.00

2210 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 83,716.920.000.000.00

22104 - კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 120.000.000.000.00

221010 - შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 74,568.000.000.000.00

221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 9,028.920.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 18,744.1518,745.0018,745.000.00 0.85

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 18,744.150.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 18,744.150.000.000.00

28 - სხვა ხარჯები 3,593.103,594.00594.003,000.00 0.90

282 - სხვადასხვა ხარჯები 3,593.100.000.000.00

2821 - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,593.100.000.000.00
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28214 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2,623.560.000.000.00

282116 - მოსაკრებლები 969.540.000.000.00

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,031.5724,111.006,111.0018,000.00 79.43

311 - ძირითადი აქტივები 24,031.570.000.000.00

3111 - შენობა-ნაგებობები 11,368.570.000.000.00

31112 - არასაცხოვრებელი შენობები 11,368.570.000.000.00

3112 - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 12,663.000.000.000.00

31122 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 12,663.000.000.000.00

311223 - კომპიუტერი 8,148.000.000.000.00

311225 - პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 2,115.000.000.000.00

3112214 - ავეჯი 900.000.000.000.00

3112220 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 1,500.000.000.000.00

33 - ვალდებულებების კლება 4,290.004,290.004,290.000.00 0.00

331 - ვალდებულებები - საშინაო 4,290.004,290.004,290.000.00 0.00

3318 - ვალდებულებები-საშინაო-სხვა კრედიტორულ დავალიანებები 4,290.004,290.004,290.000.00 0.00

1003 - 55_ავტ. რესპუბლიკის მთავრობის_ბრძ._09/03/2016_მიმდინარე ( ავტონომიის მთავრობის ფონდი )

0 - ბიუჯეტის ასიგნებები 43,732.5143,733.00-6,157.0049,890.00 0.49

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,732.5143,733.00-6,157.0049,890.00 0.49

311 - ძირითადი აქტივები 43,732.510.000.000.00

3111 - შენობა-ნაგებობები 43,732.510.000.000.00

31112 - არასაცხოვრებელი შენობები 43,732.510.000.000.00



11/01/2017 10:14 გვერდი 1   1 - დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

გეგმა
სხვაობა

3040102 - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა

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

0 - ბიუჯეტის ასიგნებები 240,593.85240,638.00-5,055.00245,693.00 44.15

2 - ხარჯები 194,588.85194,628.00-5,055.00199,683.00 39.15

22 - საქონელი და მომსახურება 193,468.77193,507.00-6,176.00199,683.00 38.23

221 - შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 193,468.770.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 1,120.081,121.001,121.000.00 0.92

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 1,120.080.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 1,120.080.000.000.00

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,005.0046,010.000.0046,010.00 5.00

311 - ძირითადი აქტივები 46,005.000.000.000.00

3112 - მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 46,005.000.000.000.00

31122 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 46,005.000.000.000.00

311223 - კომპიუტერი 10,185.000.000.000.00

311225 - პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 35,820.000.000.000.00

3040103 - საარქივო საცავების რეაბილიტაცია

1004 - საარქივო საცავების რეაბილიტაცია ( საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე )

0 - ბიუჯეტის ასიგნებები 158,720.90158,944.00-1,056.00160,000.00 223.10

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 158,720.90158,944.00-1,056.00160,000.00 223.10

311 - ძირითადი აქტივები 158,720.900.000.000.00

3111 - შენობა-ნაგებობები 158,720.900.000.000.00

31112 - არასაცხოვრებელი შენობები 158,720.900.000.000.00


