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245429610 - აჭარის არ საარქივო სამმართველო

პერიოდი:  - მდე01/07/2022ფინანსური შედეგები 01/01/2022 -დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

გეგმა
სხვაობა

51701 - საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება

1001 - საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება ( საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე )

0 - ჯამური 918,965.69935,983.000.00935,983.00 17,017.31

2 - ხარჯები 918,965.69935,983.000.00935,983.00 17,017.31

21 - შრომის ანაზღაურება 780,469.43786,619.00-8,682.00795,301.00 6,149.57

211 - ხელფასები 780,469.430.000.000.00

2111 - ხელფასები ფულადი ფორმით 780,469.430.000.000.00

21111 - თანამდებობრივი სარგო 771,584.700.000.000.00

21114 - დანამატი 8,884.730.000.000.00

22 - საქონელი და მომსახურება 130,387.23140,282.000.00140,282.00 9,894.77

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 36,732.000.000.000.00

222 - მივლინება 255.000.000.000.00

2221 - მივლინება ქვეყნის შიგნით 255.000.000.000.00

223 - ოფისის ხარჯები 47,075.890.000.000.00

2232 - კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 3,540.000.000.000.00

2233 - ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 150.000.000.000.00

2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 445.000.000.000.00

22353 - სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 445.000.000.000.00

2236 - ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 876.900.000.000.00

2238 - შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 564.000.000.000.00

2239 - საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2,880.000.000.000.00

22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი 13,473.090.000.000.00

22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი 290.880.000.000.00

22312 - კომუნალური ხარჯი 24,856.020.000.000.00

223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი 14,041.310.000.000.00

223122 - წყლის ხარჯი 1,146.660.000.000.00



08/07/2022 16:43 გვერდი 1   2 - დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

გეგმა
სხვაობა

223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 9,668.050.000.000.00

226 - სამედიცინო ხარჯები 963.600.000.000.00

228 - ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 6,180.240.000.000.00

2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2,755.240.000.000.00

2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1,036.000.000.000.00

2283 - ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 2,389.000.000.000.00

2210 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 39,180.500.000.000.00

22104 - კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 375.000.000.000.00

22108 - აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 180.000.000.000.00

221010 - შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 34,875.000.000.000.00

221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 3,750.500.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 7,980.478,682.008,682.000.00 701.53

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 7,980.470.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 7,980.470.000.000.00

28 - სხვა ხარჯები 128.56400.000.00400.00 271.44

282 - ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 128.56400.000.00400.00 271.44

2821 - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 128.56400.000.00400.00 271.44

28214 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 128.560.000.000.00

51702 - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა

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

0 - ჯამური 132,178.61156,815.000.00156,815.00 24,636.39

2 - ხარჯები 132,178.61133,815.000.00133,815.00 1,636.39

22 - საქონელი და მომსახურება 128,273.29129,908.00-3,907.00133,815.00 1,634.71

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 128,273.290.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 3,905.323,907.003,907.000.00 1.68

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 3,905.320.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 3,905.320.000.000.00
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31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0023,000.000.0023,000.00 23,000.00


