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დეკემბრის მდგომარეობით

1 2 3

108 – აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სოფლის მეუნროების 

სამინისტრო 

5821516 5747025

მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 153

1081 –აგროსასურსათო სექტორის 

განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და 

მართვა

1120700 1108686

მომუშავეთა რიცხოვნობა 40 40

ხარჯები 1061684 1049804

არაფინანსური აქტივები 58562 58428

ვალდებულებები 454 453

1082 –  ფერმერული მეურნეობის 

განვითარების ხელშეწყობა
1722005 1722005

ხარჯები 1722005 1722005

10821 – სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით  ფერმერთა 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
630300 630300

10822 – სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა უზრუნველყოფის  

ხელშეწყობა
194000 194000

10823 – მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით 

ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
99700 99700

10824 – მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა 198005 198005

10825 – ბოსტნეული კულტურების ელიტური სარგავი მასალით 

ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
521000 521000

10826 –  სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების  სარეკლამო 

მოდელების ჩამოყალიბება და  შემდგომი დანერგვის ორგანიზება
79000 79000

1083 - მემცენარეობის დარგის 

განვითარების მიზნით კვლევები და 

პრევენციული ღონისძიებები

301025 301025

ხარჯები 301025 301025

10831 – ნიადაგის კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციების 

გაწევა                            
244025 244025

10832 – პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 

ლაბორატორიული კვლევა
12000 12000

10833 – სასოფლო–სამეურნეო კულტურების 

მავნებელ–დაავადებებზე დიაგნოსტიკა და პრევენციულ 

ღონისძიებებზე ფერმერთა კონსულტაცია

45000 45000
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1084 – აგროსერვისის განვითარება აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში
2343386 2300828

10841 – ა(ა)იპ  აგროსერვისცენტრი 760886 729304

მომუშავეთა რიცხოვნობა 93 93

ხარჯები 759886 728304

არაფინანსური აქტივები 1000 1000

10842 – მემცენარეობა–მეცხოველეობის დარგების 

განვითარების ხელშეწყობა
1582500 1571523

 108421 –  მემცენარეობის დარგში  თანამედროვე 

აგროტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა
1575101 1564124

ხარჯები 118743 116977

არაფინანსური აქტივები 1456358 1447147

108422 – მეცხოველეობის დარგში ხელოვნური 

განაყოფიერების დანერგვის ხელშეწყობა
3199 3199

ხარჯები 3199 3199

108423 – ფერმერთა და მეცნიერ კონსულტანტთა 

სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) სასოფლო-

სამეურნეო დარგების მიხედვით

4200 4200

ხარჯები 4200 4200

 1085 –   სსიპ ლაბორატორიული კვლევითი 

ცენტრი
334400 314482

მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20

ხარჯები 284400 265622

არაფინანსური აქტივები 50000 48860
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