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2016 წლის I-II-III 
კვარტლის 

დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის I-II-III 
კვარტლის შესრულება 

1 2 3 4

07 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
7500000 5769693 5319626

მომუშავეთა რიცხოვნობა  163 163

0701 –აგროსასურსათო სექტორის განვითარების 

პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
1688200 1345550 1291594

მომუშავეთა რიცხოვნობა 68 68

ხარჯები 1678800 1260596 1209106

 მუშა–მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 1421000 1063158 1060720

საქონელი და მომსახურება 242800 188882 142381

სოციალური უზრუნველყოფა 2856 2855

სხვა ხარჯები 15000 5700 3150

არაფინანსური აქტივები 9400 79100 76635

ვალდებულებები 0 5854 5853

0702 –  სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის 

ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და 

აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

1613085 1362970 1294397

ხარჯები 1613085 1362970 1294397

070201 – სოფლის მეურნეობის მცირე მექანიზაციის ტექნიკური 

საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის 

ხელშეწყობა

1308085 1119970 1078400

070202 – ბაღის მობილური შემასხურებელი აპარატით ფერმერთა და 

აგრომეწარმეთა  უზრუნველყოფის  ხელშეწყობა
210000 148000 121998

070204 – თხილის შესაგროვებელი აპარატებითა და გამრჩევი 

დანადგარებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა  უზრუნველყოფის  

ხელშეწყობა

95000 95000 93999

0703 – მემცენარეობის დარგის განვითარების 

ხელშეწყობა
1483611 1103451 916519

ხარჯები 1483611 1103451 916519

070303 – სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
300000 300000 234999

070309 –  მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ბაღების გაშენების 

ხელშეწყობა ფერმერულ მეურნეობებში
1131954 751794 681520

070311 – წვეთოვანი სარწყავი სისტემით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
51657 51657 0

ინფორმაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016 წლის I-II-III კვარტლის   

ბიუჯეტის შესრულების  შესახებ



0704 – მეცხოველეობის დარგის განვითარების 

ხელშეწყობა
462350 462350 348832

ხარჯები 462350 462350 348832

070401 – თაფლის საწური აპარატებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
84000 84000 78840

070402 – რძის გადამამუშავებელი აპარატებით ფერმერთა და 

აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
378350 378350 269992

0706 – აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 1113054 873732 852939

070601 – აგროსერვისცენტრის მომსახურების მიწოდება 

და მართვა
1113054 873732 852939

მომუშავეთა რიცხოვნობა 74 74

ხარჯები 1055554 773232 764135

მუშა–მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 700344 523597 518552

საქონელი და მომსახურება 344210 239984 235936

სოციალური უზრუნველყოფა 1661 1659

სხვა ხარჯები 11000 7990 7988

არაფინანსური აქტივები 57500 100500 88804

0707 –  ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება 1139700 621640 615346

მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 21

ხარჯები 339700 261640 255346

 მუშა–მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 292320 219240 219240

საქონელი და მომსახურება 47380 42400 36106

არაფინანსური აქტივები 800000 360000 360000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო


