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245429610 - აჭარის არ საარქივო სამმართველო

პერიოდი:  - მდე01/10/2021ფინანსური შედეგები 01/01/2021 -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 1,309,331.441,367,717.00-5,530.001,373,247.00 58,385.56

2 - ხარჯები 1,276,700.771,293,247.000.001,293,247.00 16,546.23

21 - შრომის ანაზღაურება 1,063,664.661,070,471.00-18,931.001,089,402.00 6,806.34

211 - ხელფასები 1,063,664.660.000.000.00

2111 - ხელფასები ფულადი ფორმით 1,063,664.660.000.000.00

21111 - თანამდებობრივი სარგო 1,054,464.580.000.000.00

21114 - დანამატი 9,200.080.000.000.00

22 - საქონელი და მომსახურება 193,450.37202,702.00-443.00203,145.00 9,251.63

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 49,642.000.000.000.00

222 - მივლინება 530.000.000.000.00

2221 - მივლინება ქვეყნის შიგნით 530.000.000.000.00

223 - ოფისის ხარჯები 65,466.950.000.000.00

2231 - საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 4,373.850.000.000.00

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 1,900.000.000.000.00

2234 - მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი 35.000.000.000.00

223410 - გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 35.000.000.000.00

2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 2,338.150.000.000.00

22353 - სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2,338.150.000.000.00

2236 - ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 5,462.780.000.000.00

2238 - შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 260.000.000.000.00

2239 - საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1,435.000.000.000.00

22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი 21,368.820.000.000.00

22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი 616.220.000.000.00
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22312 - კომუნალური ხარჯი 24,137.130.000.000.00

223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი 14,895.630.000.000.00

223122 - წყლის ხარჯი 1,071.000.000.000.00

223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 7,400.500.000.000.00

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

226 - სამედიცინო ხარჯები 2,098.800.000.000.00

228 - ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11,718.220.000.000.00

2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 5,506.370.000.000.00

2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1,880.000.000.000.00

2283 - ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 4,331.850.000.000.00

2210 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 63,994.400.000.000.00

22104 - კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 860.000.000.000.00

221010 - შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 54,120.000.000.000.00

221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 9,014.400.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 19,369.8119,374.0019,374.000.00 4.19

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 19,369.810.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 19,369.810.000.000.00

28 - სხვა ხარჯები 215.93700.000.00700.00 484.07

282 - ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 215.93700.000.00700.00 484.07

2821 - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 215.93700.000.00700.00 484.07

28214 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 215.930.000.000.00

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,630.6774,470.00-5,530.0080,000.00 41,839.33

311 - ძირითადი აქტივები 32,630.670.000.000.00

3112 - მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 17,198.670.000.000.00

31122 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა 17,198.670.000.000.00

311221 - საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა 12,419.000.000.000.00

3112215 - პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 12,419.000.000.000.00

311222 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 4,779.670.000.000.00



05/10/2021 15:45 გვერდი 1   1 - დან

ეკონომიკური კლასიფიკატორი
დაზუსტებული

გადახდა
დამტკიცებული ცვლილება

გეგმა
სხვაობა

3113 - სხვა ძირითადი აქტივები 15,432.000.000.000.00

31132 - ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები 15,432.000.000.000.00

311323 - კომპიუტერული პროგრამები და მონაცემთა ბაზები 15,432.000.000.000.00

3113231 - კომპიუტერული პროგრამები 15,432.000.000.000.00

51702 - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა

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

0 - ჯამური 170,090.73178,165.003,160.00175,005.00 8,074.27

2 - ხარჯები 170,090.73178,165.003,160.00175,005.00 8,074.27

22 - საქონელი და მომსახურება 169,254.31177,328.002,323.00175,005.00 8,073.69

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება 169,254.310.000.000.00

27 - სოციალური უზრუნველყოფა 836.42837.00837.000.00 0.58

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 836.420.000.000.00

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით 836.420.000.000.00
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