
 ორგანიზაციული 

კოდი 
 ორგანიზაციის დასახელება  გეგმა  ხარჯი  გადახრა 

 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია                         1,978.00                          1,977.94                                0.06 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,978.00                             1,977.94                                   0.06 

 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია                         5,404.00                          4,237.29                         1,166.71 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            5,404.00                             4,237.29                            1,166.71 

 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია                         5,404.00                          4,237.29                         1,166.71 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            5,404.00                             4,237.29                            1,166.71 

 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური                            503.10                        24,778.80                     (24,275.70)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               503.10                           24,778.80                        (24,275.70)

 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი                            503.10                        24,778.80                     (24,275.70)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               503.10                           24,778.80                        (24,275.70)

 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია                         1,907.00                        18,985.28                     (17,078.28)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,907.00                           18,985.28                        (17,078.28)

 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება                            500.00                            500.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               500.00                                500.00                                      -   

 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები                         1,407.00                        18,485.28                     (17,078.28)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,407.00                           18,485.28                        (17,078.28)

 06 02 01 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები                         1,407.00                        18,485.28                     (17,078.28)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,407.00                           18,485.28                        (17,078.28)

 09 00 საერთო სასამართლოები                            245.00                            245.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               245.00                                245.00                                      -   

 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა                            245.00                            245.00 
                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               245.00                                245.00                                      -   

 09 01 01 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო 

სასამართლოების დეპარტამენტი
                           245.00                            245.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               245.00                                245.00                                      -   

 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო                         1,238.00                          1,237.71                                0.29 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,238.00                             1,237.71                                   0.29 

 16 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, 

ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
                           418.00                            418.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               418.00                                418.00                                      -   

 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო                     620,813.00                      620,789.73                              23.27 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        620,813.00                         620,789.73                                 23.27 

 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა                     295,823.00                      295,822.53                                0.47 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        295,823.00                         295,822.53                                   0.47 

 23 01 01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო                     295,823.00                      295,822.53                                0.47 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        295,823.00                         295,822.53                                   0.47 

 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება                     324,990.00                      324,967.20 
                             22.80 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        324,990.00                         324,967.20                                 22.80 

 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო                            134.00                            133.87 
                               0.13 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               134.00                                133.87                                   0.13 

 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება                            134.00                            133.87                                0.13 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               134.00                                133.87                                   0.13 

 24 01 01 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო                            134.00                            133.87                                0.13 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               134.00                                133.87                                   0.13 

 25 00 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო
               13,515,105.00                 13,515,104.24 

                               0.76 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   13,515,105.00                    13,515,104.24                                   0.76 

 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები                13,465,000.00                 13,465,000.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   13,465,000.00                    13,465,000.00                                      -   

 25 02 02 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენეხვა                13,465,000.00                 13,465,000.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   13,465,000.00                    13,465,000.00                                      -   

 25 02 02 04 
წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის 

გადახდა *
               13,465,000.00                 13,465,000.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   13,465,000.00                    13,465,000.00                                      -   

 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა                       50,105.00                        50,104.24                                0.76 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          50,105.00                           50,104.24                                   0.76 

 25 06 01 
იძულებიტ გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების 

გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW)
                      50,105.00                        50,104.24 

                               0.76 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          50,105.00                           50,104.24                                   0.76 

 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო                     111,847.20                      111,703.42                            143.78 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        111,847.20                         111,703.42                               143.78 

 26 01 

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი 

მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ 

შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება **

                    108,147.20                      108,147.20 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        108,147.20                         108,147.20                                      -   

 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია                         3,700.00                          3,556.22 
                           143.78 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            3,700.00                             3,556.22                               143.78 

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა
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 ორგანიზაციული 

კოდი 
 ორგანიზაციის დასახელება  გეგმა  ხარჯი  გადახრა 

 26 07 01 დანაშაულის პრევენციის პროგრამები                         3,700.00                          3,556.22                            143.78 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            3,700.00                             3,556.22                               143.78 

 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო                     395,603.00                      395,493.61 
                           109.39 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        395,603.00                         395,493.61                               109.39 

 27 01 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის 

ჩამოყალიბება
                    393,800.00                      393,691.71 

                           108.29 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        393,800.00                         393,691.71                               108.29 

 27 01 01 
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და 

ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
                    393,800.00                      393,691.71 

                           108.29 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        393,800.00                         393,691.71                               108.29 

 27 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა                         1,803.00                          1,801.90                                1.10 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,803.00                             1,801.90                                   1.10 

 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო                       54,827.00                        54,825.26                                1.74 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          54,827.00                           54,825.26                                   1.74 

 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება                       54,771.00                        54,769.88                                1.12 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          54,771.00                           54,769.88                                   1.12 

 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა                       54,771.00                        54,769.88                                1.12 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          54,771.00                           54,769.88                                   1.12 

 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი                       54,771.00                        54,769.88                                1.12 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          54,771.00                           54,769.88                                   1.12 

 28 02 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების 

დარგში
                             56.00                              55.38 

                               0.62 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                 56.00                                  55.38                                   0.62 

 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო                     644,096.00                      644,095.31                                0.69 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        644,096.00                         644,095.31                                   0.69 

 29 01 თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები                     628,867.00                      628,867.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        628,867.00                         628,867.00                                      -   

 29 01 01 სტრატეგიული და ოპერატიული მართვა                     628,867.00                      628,867.00 
                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        628,867.00                         628,867.00                                      -   

 29 02 წვრთნა და სამხედრო განათლება                       15,229.00                        15,228.31                                0.69 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          15,229.00                           15,228.31                                   0.69 

 29 02 02  სამხედრო განათლება                       15,229.00                        15,228.31                                0.69 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          15,229.00                           15,228.31                                   0.69 

 29 02 02 01 
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია
                      15,229.00                        15,228.31 

                               0.69 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          15,229.00                           15,228.31                                   0.69 

 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო                     312,078.00                      350,639.51                     (38,561.51)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        312,078.00                         350,639.51                        (38,561.51)

 30 01 
 საზოგადოებრივი წესრიგისა, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და 

საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
                    287,054.00                      289,322.59 

                      (2,268.59)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        287,054.00                         289,322.59                          (2,268.59)

 30 01 01 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები                     287,054.00                      289,322.59                       (2,268.59)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        287,054.00                         289,322.59                          (2,268.59)

 30 01 01 01 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი                     283,885.00                      286,153.79 
                      (2,268.79)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        283,885.00                         286,153.79                          (2,268.79)

 30 01 01 09 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის 

დეპარტამენტი
                        2,635.00                          2,634.80 

                               0.20 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            2,635.00                             2,634.80                                   0.20 

 30 01 01 13 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და 

ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი
                           534.00                            534.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               534.00                                534.00                                      -   

 30 02 
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და 

საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება
                      20,024.00                        20,023.41 

                               0.59 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          20,024.00                           20,023.41                                   0.59 

 30 02 01 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი                       20,024.00                        20,023.41 
                               0.59 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          20,024.00                           20,023.41                                   0.59 

 30 02 01 01 დაცვის პოლიციის ცენტრალური აპარატი                       20,024.00                        20,023.41                                0.59 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          20,024.00                           20,023.41                                   0.59 

 30 03 
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების 

მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა
                                  -                          36,330.00 

                    (36,330.00)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                             36,330.00                        (36,330.00)

 30 03 01 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს აკადემია
                                  -                          36,330.00 

                    (36,330.00)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                           36,330.00                        (36,330.00)

 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება  *                         5,000.00                          4,963.51                              36.49 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            5,000.00                             4,963.51                                 36.49 

 31 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური                       30,868.00                        30,867.84                                0.16 

 ვალდებულებების კლება                          30,868.00                           30,867.84                                   0.16 

 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო                         8,927.00                      398,824.27                   (389,897.27)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            8,927.00                         398,824.27                      (389,897.27)

 32 01 
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 

და პროგრამების მართვა
                        8,685.00                          8,684.99 

                               0.01 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            8,685.00                             8,684.99                                   0.01 

 32 01 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება                         8,390.00                          8,389.99 
                               0.01 
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 ორგანიზაციული 

კოდი 
 ორგანიზაციის დასახელება  გეგმა  ხარჯი  გადახრა 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            8,390.00                             8,389.99                                   0.01 

 32 01 02 
განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების 

ხელშეწყობა
                           295.00                            295.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               295.00                                295.00                                      -   

 32 01 02 34 ყვარლის საგანმანათლებლო რესურს–ცენტრი                            280.00                            280.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               280.00                                280.00                                      -   

 32 01 02 57 ქარელის საგანმანათლებლო რესურს–ცენტრი                              15.00                              15.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                 15.00                                  15.00                                      -   

 32 02  ზოგადი განათლება                              14.00                              13.50                                0.50 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                 14.00                                  13.50                                   0.50 

 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა                              14.00                              13.50                                0.50 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                 14.00                                  13.50                                   0.50 

 32 02 02 01 
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

აპარატი
                             14.00                              13.50 

                               0.50 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                 14.00                                  13.50                                   0.50 

 32 03 პროფესიული განათლება                            228.00                            226.70                                1.30 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               228.00                                226.70                                   1.30 

 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა                            228.00                            226.70                                1.30 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               228.00                                226.70                                   1.30 

 32 03 01 03 სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“                                9.00                                8.50                                0.50 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                   9.00                                    8.50                                   0.50 

 32 03 01 10 სსიპ – პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“                            177.00                            176.20                                0.80 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               177.00                                176.20                                   0.80 

 32 03 01 16 სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯი „თბილისის ხელოვნების კოლეჯი“                              42.00                              42.00 
                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                 42.00                                  42.00                                      -   

 32 04 უმაღლესი განათლება                                   -                          52,527.18                     (52,527.18)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                             52,527.18                        (52,527.18)

 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა                                   -                          52,527.18                     (52,527.18)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                             52,527.18                        (52,527.18)

 32 04 05 07 სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                   -                          52,527.18                     (52,527.18)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                             52,527.18                        (52,527.18)

 32 04 05 07 03 სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო გრანტები                                   -                          52,527.18 
                    (52,527.18)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                             52,527.18                        (52,527.18)

 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა                                   -                        337,371.90                   (337,371.90)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                           337,371.90                      (337,371.90)

 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები                                   -                        337,371.90                   (337,371.90)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                           337,371.90                      (337,371.90)

 32 05 02 03 
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
                                  -                        337,371.90 

                  (337,371.90)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                           337,371.90                      (337,371.90)

 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო                       23,031.00                        50,010.14                     (26,979.14)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          23,031.00                           50,010.14                        (26,979.14)

 33 01 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის 

შემუშავება და პროგრამების მართვა
                      13,739.00                        13,738.91 

                               0.09 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          13,739.00                           13,738.91                                   0.09 

 33 02 
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 

საქართველოში და მისი ფარგლებს გარეთ
                        8,548.00                        35,528.46 

                    (26,980.46)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            8,548.00                           35,528.46                        (26,980.46)

 33 02 01 ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები                         8,548.00                        35,528.46                     (26,980.46)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            8,548.00                           35,528.46                        (26,980.46)

 33 02 01 01 
სსიპ-ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიშვილის სახელობის ოპერისა და 

ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
                                  -                          26,982.90 

                    (26,982.90)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                             26,982.90                        (26,982.90)

 33 02 01 11 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი                            444.00                            443.43                                0.57 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               444.00                                443.43                                   0.57 

 33 02 01 13 სსიპ-საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი                            422.00                            421.41                                0.59 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               422.00                                421.41                                   0.59 

 33 02 01 27 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი                            234.00                            233.52                                0.48 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               234.00                                233.52                                   0.48 

 33 02 01 44 
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო 

თეატრი
                        7,448.00                          7,447.20 

                               0.80 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            7,448.00                             7,447.20                                   0.80 

 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა                            744.00                            742.77 
                               1.23 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               744.00                                742.77                                   1.23 

 33 04 01 მუზეუმების ხელშეწყობა                            625.00                            624.61                                0.39 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               625.00                                624.61                                   0.39 

 33 04 01 01 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის 

პროგრამა
                           625.00                            624.61 

                               0.39 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               625.00                                624.61                                   0.39 

 33 04 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა                            119.00                            118.16                                0.84 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               119.00                                118.16                                   0.84 

 33 04 02 01 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 

ადმინისტრირება და მართვა
                           119.00                            118.16 

                               0.84 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               119.00                                118.16                                   0.84 

 34 00 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
                        3,017.00                        33,498.42 

                    (30,481.42)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            3,017.00                           33,498.42                        (30,481.42)
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 ორგანიზაციული 

კოდი 
 ორგანიზაციის დასახელება  გეგმა  ხარჯი  გადახრა 

 34 01 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
                           250.00                            250.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               250.00                                250.00                                      -   

 34 01 03 მიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის მართვა                            250.00                            250.00 
                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               250.00                                250.00                                      -   

 34 01 03 01 
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა 

შენახვის ხარჯები
                           250.00                            250.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               250.00                                250.00                                      -   

 34 02  
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება
                        1,777.00                          1,362.00 

                           415.00 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,777.00                             1,362.00                               415.00 

 34 02 01 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და 

საცხოვრებელი პირობების შექმნა
                        1,777.00                          1,362.00 

                           415.00 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,777.00                             1,362.00                               415.00 

 34 03 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა                            990.00                        31,886.42                     (30,896.42)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               990.00                           31,886.42                        (30,896.42)

 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო                     331,034.00                   1,277,241.02 
                  (946,207.02)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        331,034.00                      1,277,241.02                      (946,207.02)

 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  პროგრამების მართვა                       28,417.00                        47,485.17 
                    (19,068.17)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          28,417.00                           47,485.17                        (19,068.17)

 35 01 01 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სფეროში პოლიტიკის 

შემუშავება და მართვა
                           629.00                            628.56 

                               0.44 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               629.00                                628.56                                   0.44 

 35 01 03 
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების 

პროგრამის მართვა
                        8,990.00                        28,219.82 

                    (19,229.82)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            8,990.00                           28,219.82                        (19,229.82)

 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა                         1,468.00                          1,468.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,468.00                             1,468.00                                      -   

 35 01 04 01 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო (აპარატი)                         1,468.00                          1,468.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,468.00                             1,468.00                                      -   

  35 01 05  
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა 

დაცვა და დახმარების პროგრამა
                        4,479.00                          4,535.68 

                           (56.68)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            4,479.00                             4,535.68                               (56.68)

 35 01 06 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა                       12,851.00                        12,633.11                            217.89 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          12,851.00                           12,633.11                               217.89 

 35 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა                       44,649.00                        44,649.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          44,649.00                           44,649.00                                      -   

 35 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა                       38,665.00                        38,665.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          38,665.00                           38,665.00                                      -   

 35 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება                         5,984.00                          5,984.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            5,984.00                             5,984.00                                      -   

 35 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა                     257,968.00                   1,185,106.85                   (927,138.85)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        257,968.00                      1,185,106.85                      (927,138.85)

 35 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა                                   -                        929,359.31                   (929,359.31)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                           929,359.31                      (929,359.31)

 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა                                   -                        137,463.12                   (137,463.12)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                           137,463.12                      (137,463.12)

 35 03 02 07 03 
ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და 

მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა
                                  -                        137,463.12 

                  (137,463.12)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                           137,463.12                      (137,463.12)

 35 03 02 08 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა                                   -                        791,896.19                   (791,896.19)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                           791,896.19                      (791,896.19)

 35 03 02 08 03 

საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული 

ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა 

სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის 

ღონისძიებების გაძლიერების გზით

                                  -                        791,896.19                   (791,896.19)

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                      -                           791,896.19                      (791,896.19)

 35 03 03 
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ 

სფეროებში
                    253,568.00                      251,347.54 

                        2,220.46 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        253,568.00                         251,347.54                            2,220.46 

 35 03 03 07 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება                     252,738.00                      250,517.54 
                        2,220.46 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        252,738.00                         250,517.54                            2,220.46 

 35 03 03 07 02 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება                     252,738.00                      250,517.54                         2,220.46 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                        252,738.00                         250,517.54                            2,220.46 

 35 03 03 08 სოფლის ექიმი                            300.00                            300.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               300.00                                300.00                                      -   

 35 03 03 09 რეფერალური მომსახურება                            530.00                            530.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               530.00                                530.00                                      -   

 35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება                         4,400.00                          4,400.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            4,400.00                             4,400.00                                      -   

 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო                       13,820.00                        11,723.75                         2,096.25 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          13,820.00                           11,723.75                            2,096.25 

 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება                       13,820.00                        11,723.75                         2,096.25 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          13,820.00                           11,723.75                            2,096.25 

 37 03 05 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები                       13,820.00                        11,723.75                         2,096.25 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                          13,820.00                           11,723.75                            2,096.25 
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 ორგანიზაციული 

კოდი 
 ორგანიზაციის დასახელება  გეგმა  ხარჯი  გადახრა 

 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო                         6,877.00                          6,861.68 
                             15.32 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            6,877.00                             6,861.68                                 15.32 

 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა                         6,862.00                          6,861.68                                0.32 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            6,862.00                             6,861.68                                   0.32 

 38 04 01 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო                         6,862.00                          6,861.68                                0.32 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            6,862.00                             6,861.68                                   0.32 

 38 06 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და გარემოსდაცვითი 

განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
                             15.00                                    -   

                             15.00 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                 15.00                                       -                                   15.00 

 38 06 01 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი                              15.00                                    -                                15.00 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                                 15.00                                       -                                   15.00 

 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი                         2,583.00                          2,583.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            2,583.00                             2,583.00                                      -   

 41 01 
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების 

გაძლიერებისნ ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი)
                        2,583.00                          2,583.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            2,583.00                             2,583.00                                      -   

 42 00 სსიპ-საზოგადოებრივი მაუწყებელი                            170.00                            169.99                                0.01 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               170.00                                169.99                                   0.01 

 42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა                            170.00                            169.99                                0.01 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               170.00                                169.99                                   0.01 

 42 01 02 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო *                            170.00                            169.99 
                               0.01 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               170.00                                169.99                                   0.01 

 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო                            832.00                            831.09                                0.91 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                               832.00                                831.09                                   0.91 

 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო                         2,000.00                          1,663.77                            336.23 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            2,000.00                             1,663.77                               336.23 

 49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა *                         2,000.00                          1,663.77                            336.23 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            2,000.00                             1,663.77                               336.23 

 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო                         1,200.00                          1,182.08                              17.92 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            1,200.00                             1,182.08                                 17.92 

 56 00 სსიპ-ფინანსური მონიტორინგის სამსახური                         4,333.00                          4,332.61                                0.39 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                            4,333.00                             4,332.61                                   0.39 

 60 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები                12,588,835.52                   6,690,478.20                  5,898,357.32 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   12,588,835.52                      6,690,478.20                     5,898,357.32 

 60 07 
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
               12,588,835.52                   6,690,478.20 

                 5,898,357.32 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   12,588,835.52                      6,690,478.20                     5,898,357.32 

 60 07 01 
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
               12,588,835.52                   6,690,478.20 

                 5,898,357.32 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   12,588,835.52                      6,690,478.20                     5,898,357.32 

 სულ                28,683,723.82                 24,254,932.83                  4,428,790.99 

 ვალდებულებების კლება - საშინაო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   28,683,723.82                    24,254,932.83                     4,428,790.99 

 ორგანიზაციული 

კოდი 
 ორგანიზაციის დასახელება  გეგმა  ხარჯი  გადახრა 

 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო                26,624,000.00                 26,624,000.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საგარეო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   26,624,000.00                    26,624,000.00                                      -   

 26 01 

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი 

მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ 

შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება **

               26,624,000.00                 26,624,000.00 

                                  -   

 ვალდებულებების კლება - საგარეო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   26,624,000.00                    26,624,000.00                                      -   

 სულ                26,624,000.00                 26,624,000.00                                   -   

 ვალდებულებების კლება - საგარეო-სხვა კრედიტორული დავალიანებები                   26,624,000.00                    26,624,000.00                                      -   

 გეგმა  ხარჯი  გადახრა 

            55,307,723.82             50,878,932.83               4,428,790.99 
 ვალდებულებების კლება - საშინაო და საგარეო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები 
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