
 1 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №112 

2012 წლის 11 აპრილი 

ქ. თბილისი 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ფორმებისა და მათი წარდგენის 

ვადების დამტკიცების თაობაზე 

„საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტისა და მე-

15 მუხლის პირველი პუნქტის და „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 31 მარტის №168 დადგენილებით 

დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 24 იანვრის ბრძანება №16 - ვებგვერდი, 24.01.2017წ. 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 17 იანვრის ბრძანება №20 - ვებგვერდი, 18.01.2018წ. 
1. დამტკიცდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ფორმები თანდართული 

რედაქციით (დანართი №1, №2, №3, №4). 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების მომზადების მიზნით მხარჯავმა 

დაწესებულებებმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ მათი ბიუჯეტის 3, 6 და 9 

თვის შესრულების ანგარიშები საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 15 დღის ვადაში, დანართი 

№2-ის შესაბამისად, ხოლო წლიური შესრულების ანგარიში – წლის დამთავრებიდან არა უგვიანეს 2 

თვისა, დანართი №1, №3-ის  და №4-ის შესაბამისად.  

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 30 აპრილის 

№340 ბრძანება „სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ფორმებისა და მათი წარდგენის 

ვადების დამტკიცების თაობაზე“. 

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 1 

აპრილიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

დ. გვინდაძე 

 

დანართი №1 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 24 იანვრის ბრძანება №16 - ვებგვერდი, 24.01.2017წ. 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 17 იანვრის ბრძანება №20 - ვებგვერდი, 18.01.2018წ. 

 

წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ 

______________________________________________________________________________________ 

  მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი 

  

1.   სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი1 -------------------------------------------------- 

განმახორციელებელი --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ათასი ლარი 
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პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------ 

1 ივსება იმდენ პროგრამაზე, რამდენ პროგრამასაც მოიცავს მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტი 

წლიური ბიუჯეტის კანონით. 

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

მიღწეული საბოლოო შედეგები3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები4 

1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი5 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

_____________________________________ 

2 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი საბოლოო შედეგები შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის   კანონის 

პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ მოსალოდნელ 

საბოლოო შედეგებს. 

3  ივსება დაგეგმილი საბოლოო შედეგების ფაქტობრივი შესრულება საანგარიშო პერიოდისთვის, ხოლო 

თუ დაგეგმილი საბოლოო შედეგი მიიღწევა საანგარიშო პერიოდის შემდგომ, ივსება დაგეგმილი 

საბოლოო შედეგის პროგრესი საანგარიშო პერიოდისთვის. 

4 ივსება იმ რაოდენობაზე, რაც წარმოდგენილია წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის 

დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში. მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების 

ინდიკატორების ნაწილში დამატებით ინფორმაციის მითითების აუცილებლობის შემთხვევაში, 

აღნიშნული უნდა მიეთითოს ცალკე დაგეგმილი საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლის გარეშე. 

5 დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის 

დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ საბოლოო შედეგის შეფასების 

ინდიკატორების ნაწილში საბაზისო მაჩვენებელს. 

6  დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული 

ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ საბოლოო შედეგის შეფასების 

ინდიკატორების ნაწილში მიზნობრივ მაჩვენებელს. 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს 

შორის არსებულ განსხვავებებზე7 

1.1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი8 ------------------------------------------------ 

განმახორციელებელი ---------------------------------------------------------------------------------- 

საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

დაგეგმილი შუალედური შედეგები9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

მიღწეული შუალედური შედეგები10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები11 

________________________________ 

7 ივსება ასეთის არსებობის შემთხვევაში„ 

8 ივსება იმდენ ქვეპროგრამაზე, რამდენ ქვეპროგრამასაც მოიცავს თითოეული პროგრამა წლიური 

ბიუჯეტის კანონით. 

9 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შუალედური შედეგები შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის 

კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ 

მოსალოდნელ შუალედურ შედეგს. 

10 ივსება დაგეგმილი შუალედური შედეგების ფაქტობრივი შესრულება საანგარიშო პერიოდისთვის. 

11 ივსება იმ რაოდენობაზე, რაც წარმოდგენილია წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის 

დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში. მიღწეული შედეგების საბოლოო შეფასების 

ინდიკატორების ნაწილში დამატებით ინფორმაციის მითითების აუცილებლობის შემთხვევაში, 

აღნიშნული უნდა მიეთითოს ცალკე, დაგეგმილი საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლის გარეშე. 

1.   დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი13 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს 

შორის არსებულ განსხვავებებზე14 

შენიშვნა: 

-   იმ  შემთხვევაში, თუ პროგრამის/ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელებული  ღონისძიების 

შესრულება წარმოადგენს საერთაშორისო ვალდებულების შესრულების ნაწილს, ან/და შესაბამის 

სფეროში  მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, მათ  შორის,  შესაბამისი სექტორული ან  სხვა 

სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესრულების ნაწილს, 

მნიშვნელოვანია, რომ  შესრულებაში მიეთითოს აღნიშნული ინფორმაცია, შესაძლებელია ეს 

ინფორმაცია შინაარსის მიხედვით მიეთითოს როგორც განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის 

ნაწილში, ისე მიღწეული შედეგებისა და შედეგების შეფასების ინდიკატორების ნაწილში. 

-     შესრულების     ანგარიშში      უნდა      მიეთითოს      პროგრამის/ქვეპროგრამის    ფარგლებში 

განხორციელებული ღონისძიების შესაბამისობა გაეროს მდგრადი განვითარების (SDG) მიზნებთან 

- 2030, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი“. 

_________________________________________ 

12  დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის 

დანართში შესაბამისი ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ შუალედური შედეგის შეფასების 

ინდიკატორების ნაწილში საბაზისო მაჩვენებელს. 

13 დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული 

ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი ქვპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ შუალედური შედეგის 

შეფასების ინდიკატორების ნაწილში მიზნობრივ მაჩვენებელს. 

14 ივსება ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

 

 

დანართი №2 

ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და 

ქვეპროგრამების შესახებ 

---------------------------------------------------------------------------------- 
(მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი) 

 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 

 

პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

საანგარიშო 

პერიოდის 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1.1.ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ---------------------------------------- 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 

 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი --------------------------------------- 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 

 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 

 

პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

საანგარიშო 

პერიოდის 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები 

(ასეთის 
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გათვალისწინებული 

მოცულობა 

მიმართებაში არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 

 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 

 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 

 

პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 

 

ათას ლარებში 

პროგრამული 

კოდი 
დასახელება 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 

მოცულობა 

წლიური 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწინებული 

მოცულობა 

საანგარიშო 

პერიოდის 

საკასო 

შესრულება 

საკასო 

შესრულების % 

წლიურ 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

მიმართული 

თანხები 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -------------------------------------- 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 

 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.2 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -------------------------------------- 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 

 

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  

მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

       დანართი №3 

მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 

______________________________________________________________________________ 
მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი 

 

ათას ლარებში 

პროგრა 

მული 

კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

დამტკი 

ცებული 

გეგმა 

დაზუს 

ტებული 

გეგმა 

საკასო 

შესრულება 

დაზუსტებული 

გეგმის 

შეფარდება 

დამტკიცებულ 

გეგმასთან (%) 

(4/3) 

საკასო 

შესრულების 

შეფარდება 

დაზუსტებულ 

გეგმასთან (%) 

(5/4) 

განმარტება იმ 

პროგრამულ 

კოდებზე, 

რომელთა 

დამტკიცებულ და 

დაზუსტებულ 

მაჩვენებლებს 

შორის 

შეუსაბამობა 

აღემატება 30% 

განმარტება იმ 

პროგრამულ 

კოდებზე, 

რომელთა 

დაზუსტებულ 

და საკასო 

მაჩვენებლებს 

შორის 

შეუსაბამობა 

აღემატება 15% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

მხარჯავი 

დაწესებულების 

მთლიანი ასიგნებები            

  

  პროგრამა №1             

  პროგრამა №2 
          

  

  პროგრამა №3 
          

  

 

ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი 

 

 

 

დანართი №4 
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ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ 

ათას ლარებში 

პროგრა  

მული 

კოდი 

დასახელება 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან 

პროექტის 

მთლიანი 

დაფინანსება 

საანგარიშო 

პერიოდის 

წინა წლის 

ჩათვლით 

გაწეული 

საკასო ხარჯი 

(საანგარიშო 

პერიოდის 

გარდა) 

საანგარიშო 

პერიოდში 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 

გეგმით 

გათვალისწი 

ნებული თანხა 

საანგარიშო 

პერიოდის 

საკასო 

შესრულება 

შემდგომი 

წლების 

პროგნოზი 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

პროექტზე 

მთლიანად 

მიმართული 

თანხები, 

საანგარიშო 

პერიოდის 

ჩათვლით 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

საკუთარი 

სახსრებიდან 

პროექტზე 

მისამართი  

თანხები, 

პროექტის 

დასრულების 

ბოლომდე 

(ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროექტი №1             

  ქვეპროექტი №1             

  ქვეპროექტი №2             

  ქვეპროექტი №...             

  პროექტი №2                

  ქვეპროექტი №1             

  ქვეპროექტი №2             

  ქვეპროექტი №...             

  პროექტი №...             

  ქვეპროექტი №1             

  ქვეპროექტი №2             

  ქვეპროექტი №...             

  
სულ კაპიტალური 

ბიუჯეტი 
          

  

 

პროექტი №1 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ----------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ქვეპროექტი №1 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ქვეპროექტი №2 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

პროექტი №2 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ----------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი 


