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ფორმა  # E6

საინვესტიციო პირდაპირი 

ჩარიცხვებით

იურიდიული თარიღით თარიღი (ხარჯი): 

01/01/2022

თარიღი (გეგმა): 

31/12/2021

ორგანიზაც.

 კოდი   

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა 

(ნაზარდი ჯამი)

წლიური ვალდებულება გადახდა

00 ჯამური

2.2    საქონელი და მომსახურება 1,434,616.85 1,434,616.85 1,394,145.14 1,309,296.72

2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება

243,415.00 241,395.54

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო

237,410.00 235,958.04

2.2.1.3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ჯილდო/პრემია

6,005.00 5,437.50

2.2.2       მივლინება 13,818.00 10,751.10

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 12,767.90 9,701.00

2.2.2.2          მივლინება ქვეყნის გარეთ 1,050.10 1,050.10

2.2.3       ოფისის ხარჯები 250,097.15 225,531.05

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8,943.64 8,943.64

2.2.3.2          კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და 

განახლების ხარჯი

5,490.00 5,490.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

13,540.00 11,903.00

2.2.3.4          მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

11,717.00 11,647.00

2.2.3.4.3             კომპიუტერული ტექნიკა 4,545.00 4,545.00

2.2.3.4.5             კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 4,055.00 3,985.00

2.2.3.4.7             მობილური ტელეფონი 130.00 130.00

2.2.3.4.10               გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 1,787.00 1,787.00

2.2.3.4.11               სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

1,200.00 1,200.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 64,833.68 64,833.32

2021 წლის ხაზინა ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება 

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე,პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი,მთავრობის სარეზერვო ფონდი,რეგიონების სარეზერვო ფონდი,დავალიანების დაფარვის 

ფონდი,მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი,თვითმართველობის სარეზერვო ფონდი,თვითმართველობის დავალიანების ფონდი,ავტონომიის 

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე
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2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

64,833.68 64,833.32

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 

შეძენის ხარჯი

9,178.25 8,895.55

2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების 

შეძენის ხარჯი

1,070.10 1,070.10

2.2.3.8          შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1,000.00 1,000.00

2.2.3.9          საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-

დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

15,438.65 15,068.00

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 42,370.69 33,518.84

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 2,744.58 1,817.44

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 73,770.56 61,344.16

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 60,315.13 50,401.20

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 9,648.13 8,835.86

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 3,807.30 2,107.10

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 21,395.40 20,694.05

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 3,738.50 3,738.50

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

944.00 944.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

389,272.55 371,112.90

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 207,156.71 206,775.21

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი

26,987.24 25,288.24

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

155,128.60 139,049.45

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 471,464.54 435,129.58

2.2.10.3            ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 5,000.00 3,900.00

2.2.10.4            კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, 

კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი

7,537.00 7,537.00

2.2.10.5            რეკლამის ხარჯი 1,050.00

2.2.10.7            საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და 

თარგმნის მომსახურების ხარჯი

633.36 633.36

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 13,447.18 13,430.18

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 147.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

9,698.45 9,098.45

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

433,951.55 400,530.59
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2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

433,951.55 400,530.59

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2.2    საქონელი და მომსახურება 850,944.60 850,944.60 827,864.93 770,934.75

2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება

243,415.00 241,395.54

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო

237,410.00 235,958.04

2.2.1.3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ჯილდო/პრემია

6,005.00 5,437.50

2.2.2       მივლინება 13,818.00 10,751.10

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 12,767.90 9,701.00

2.2.2.2          მივლინება ქვეყნის გარეთ 1,050.10 1,050.10

2.2.3       ოფისის ხარჯები 186,583.97 162,018.23

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8,276.64 8,276.64

2.2.3.2          კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და 

განახლების ხარჯი

5,490.00 5,490.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11,925.00 10,288.00

2.2.3.4          მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

11,317.00 11,247.00

2.2.3.4.3             კომპიუტერული ტექნიკა 4,545.00 4,545.00

2.2.3.4.5             კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 4,055.00 3,985.00

2.2.3.4.7             მობილური ტელეფონი 130.00 130.00

2.2.3.4.10               გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 1,787.00 1,787.00

2.2.3.4.11               სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

800.00 800.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4,898.00 4,898.00

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

4,898.00 4,898.00

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 

შეძენის ხარჯი

8,282.75 8,000.05

2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების 

შეძენის ხარჯი

1,070.10 1,070.10

2.2.3.8          შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1,000.00 1,000.00
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2.2.3.9          საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-

დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

15,438.65 15,068.00

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 42,370.69 33,518.84

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 2,744.58 1,817.44

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 73,770.56 61,344.16

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 60,315.13 50,401.20

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 9,648.13 8,835.86

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 3,807.30 2,107.10

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 5,545.40 5,044.05

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 3,738.50 3,738.50

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

200.00 200.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

286,228.72 269,742.60

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 207,156.71 206,775.21

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი

26,987.24 25,288.24

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

52,084.77 37,679.15

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 88,335.34 78,044.73

2.2.10.3            ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 5,000.00 3,900.00

2.2.10.4            კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, 

კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი

7,537.00 7,537.00

2.2.10.5            რეკლამის ხარჯი 1,050.00

2.2.10.7            საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და 

თარგმნის მომსახურების ხარჯი

633.36 633.36

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 13,447.18 13,430.18

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 147.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,200.00 600.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

59,320.80 51,944.19

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

59,320.80 51,944.19

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა

2.2    საქონელი და მომსახურება 820,944.60 820,944.60 813,769.43 756,839.25

2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება

243,415.00 241,395.54
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2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო

237,410.00 235,958.04

2.2.1.3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ჯილდო/პრემია

6,005.00 5,437.50

2.2.2       მივლინება 13,818.00 10,751.10

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 12,767.90 9,701.00

2.2.2.2          მივლინება ქვეყნის გარეთ 1,050.10 1,050.10

2.2.3       ოფისის ხარჯები 186,583.97 162,018.23

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8,276.64 8,276.64

2.2.3.2          კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და 

განახლების ხარჯი

5,490.00 5,490.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11,925.00 10,288.00

2.2.3.4          მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

11,317.00 11,247.00

2.2.3.4.3             კომპიუტერული ტექნიკა 4,545.00 4,545.00

2.2.3.4.5             კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 4,055.00 3,985.00

2.2.3.4.7             მობილური ტელეფონი 130.00 130.00

2.2.3.4.10               გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 1,787.00 1,787.00

2.2.3.4.11               სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

800.00 800.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4,898.00 4,898.00

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

4,898.00 4,898.00

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 

შეძენის ხარჯი

8,282.75 8,000.05

2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების 

შეძენის ხარჯი

1,070.10 1,070.10

2.2.3.8          შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1,000.00 1,000.00

2.2.3.9          საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-

დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

15,438.65 15,068.00

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 42,370.69 33,518.84

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 2,744.58 1,817.44

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 73,770.56 61,344.16

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 60,315.13 50,401.20
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2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 9,648.13 8,835.86

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 3,807.30 2,107.10

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 5,545.40 5,044.05

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

200.00 200.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

286,228.72 269,742.60

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 207,156.71 206,775.21

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი

26,987.24 25,288.24

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

52,084.77 37,679.15

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 77,978.34 67,687.73

2.2.10.3            ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 5,000.00 3,900.00

2.2.10.5            რეკლამის ხარჯი 1,050.00

2.2.10.7            საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და 

თარგმნის მომსახურების ხარჯი

633.36 633.36

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 13,447.18 13,430.18

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 147.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,200.00 600.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

56,500.80 49,124.19

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

56,500.80 49,124.19

01 01 01 ბაღდათის საკრებულო

2.2    საქონელი და მომსახურება 152,400.00 152,400.00 151,903.70 144,290.11

2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება

96,900.00 95,537.50

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო

94,460.00 93,100.00

2.2.1.3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ჯილდო/პრემია

2,440.00 2,437.50

2.2.2       მივლინება 300.00 71.00

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 300.00 71.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 29,141.50 23,448.76

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

7,100.00 5,573.00

2.2.3.4          მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

1,295.00 1,295.00

2.2.3.4.5             კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 1,295.00 1,295.00
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2.2.3.9          საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-

დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

8,026.50 7,836.50

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 8,960.00 6,585.96

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 3,760.00 2,158.30

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 3,760.00 2,158.30

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 404.80 403.45

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

22,445.40 22,117.40

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 19,699.40 19,457.40

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი

2,746.00 2,660.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,712.00 2,712.00

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 1,800.00 1,800.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

912.00 912.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

912.00 912.00

01 01 02 ბაღდათის მერია

2.2    საქონელი და მომსახურება 652,544.60 652,544.60 647,308.73 601,127.14

2.2.1       შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ანაზღაურება

146,515.00 145,858.04

2.2.1.1 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

თანამდებობრივი სარგო

142,950.00 142,858.04

2.2.1.3 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

ჯილდო/პრემია

3,565.00 3,000.00

2.2.2       მივლინება 8,718.00 8,610.10

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 7,667.90 7,560.00

2.2.2.2          მივლინება ქვეყნის გარეთ 1,050.10 1,050.10

2.2.3       ოფისის ხარჯები 156,221.47 137,679.47

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

8,276.64 8,276.64

2.2.3.2          კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და 

განახლების ხარჯი

5,490.00 5,490.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

4,525.00 4,525.00

2.2.3.4          მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

10,022.00 9,952.00

2.2.3.4.3             კომპიუტერული ტექნიკა 4,545.00 4,545.00

2.2.3.4.5             კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 2,760.00 2,690.00
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2.2.3.4.7             მობილური ტელეფონი 130.00 130.00

2.2.3.4.10               გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 1,787.00 1,787.00

2.2.3.4.11               სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

800.00 800.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4,898.00 4,898.00

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

4,898.00 4,898.00

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 

შეძენის ხარჯი

8,061.75 8,000.05

2.2.3.7          რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების 

შეძენის ხარჯი

1,070.10 1,070.10

2.2.3.8          შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1,000.00 1,000.00

2.2.3.9          საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-

დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

7,412.15 7,231.50

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 32,710.69 26,232.88

2.2.3.11            საფოსტო მომსახურების ხარჯი 2,744.58 1,817.44

2.2.3.12            კომუნალური ხარჯი 70,010.56 59,185.86

2.2.3.12.1               ელექტროენერგიის ხარჯი 56,555.13 48,242.90

2.2.3.12.2               წყლის ხარჯი 9,648.13 8,835.86

2.2.3.12.3               ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 3,807.30 2,107.10

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,570.60 4,070.60

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

200.00 200.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

255,817.32 239,733.20

2.2.8.1          საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 187,457.31 187,317.81

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი

24,167.24 22,628.24

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

44,192.77 29,787.15

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 75,266.34 64,975.73

2.2.10.3            ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 5,000.00 3,900.00

2.2.10.5            რეკლამის ხარჯი 1,050.00

2.2.10.7            საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და 

თარგმნის მომსახურების ხარჯი

633.36 633.36

2.2.10.9            საარქივო მომსახურების ხარჯი 11,647.18 11,630.18

2.2.10.10             შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 147.00
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2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,200.00 600.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

55,588.80 48,212.19

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

55,588.80 48,212.19

01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა

2.2    საქონელი და მომსახურება 16,000.00 16,000.00 14,557.00 11,422.00

2.2.2       მივლინება 4,800.00 2,070.00

2.2.2.1          მივლინება ქვეყნის შიგნით 4,800.00 2,070.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 1,221.00 890.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

300.00 190.00

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 

შეძენის ხარჯი

221.00

2.2.3.10            კავშირგაბმულობის ხარჯი 700.00 700.00

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 570.00 570.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

7,966.00 7,892.00

2.2.8.3          ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი

74.00

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

7,892.00 7,892.00

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

2.2    საქონელი და მომსახურება 20,000.00 20,000.00 7,537.00 7,537.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,537.00 7,537.00

2.2.10.4            კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, 

კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი

7,537.00 7,537.00

01 02 05 თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

2.2    საქონელი და მომსახურება 20,000.00 20,000.00 7,537.00 7,537.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,537.00 7,537.00

2.2.10.4            კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, 

კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი

7,537.00 7,537.00

01 04 საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

2.2    საქონელი და მომსახურება 10,000.00 10,000.00 6,558.50 6,558.50

2.2.6       სამედიცინო ხარჯები 3,738.50 3,738.50
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2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,820.00 2,820.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2,820.00 2,820.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

2,820.00 2,820.00

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

2.2    საქონელი და მომსახურება 431,099.45 431,099.45 429,561.93 403,517.22

2.2.3       ოფისის ხარჯები 61,231.18 61,230.82

2.2.3.4          მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

400.00 400.00

2.2.3.4.11               სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

400.00 400.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 59,935.68 59,935.32

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

59,935.68 59,935.32

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 

შეძენის ხარჯი

895.50 895.50

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 368,330.75 342,286.40

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

368,330.75 342,286.40

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

368,330.75 342,286.40

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

და მოვლა-შენახვა
2.2    საქონელი და მომსახურება 19,999.20 19,999.20 19,725.68 19,725.68

2.2.3       ოფისის ხარჯები 19,725.68 19,725.68

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 19,725.68 19,725.68

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

19,725.68 19,725.68

02 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

2.2    საქონელი და მომსახურება 19,999.20 19,999.20 19,725.68 19,725.68

2.2.3       ოფისის ხარჯები 19,725.68 19,725.68

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 19,725.68 19,725.68

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

19,725.68 19,725.68

02 02 წყლის სისტემების განვითარება

2.2    საქონელი და მომსახურება 400.00 400.00 400.00 400.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 400.00 400.00
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2.2.3.4          მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

400.00 400.00

2.2.3.4.11               სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

400.00 400.00

02 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.2    საქონელი და მომსახურება 400.00 400.00 400.00 400.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 400.00 400.00

2.2.3.4          მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

400.00 400.00

2.2.3.4.11               სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

400.00 400.00

02 03 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია
2.2    საქონელი და მომსახურება 374,660.75 374,660.75 374,660.75 352,546.04

2.2.3       ოფისის ხარჯები 15,810.00 15,809.64

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 15,810.00 15,809.64

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

15,810.00 15,809.64

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 358,850.75 336,736.40

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

358,850.75 336,736.40

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

358,850.75 336,736.40

02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2.2    საქონელი და მომსახურება 10,000.00 10,000.00 9,480.00 5,550.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,480.00 5,550.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

9,480.00 5,550.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

9,480.00 5,550.00

02 04 02 საკადასტრო რუქის დამზადება

2.2    საქონელი და მომსახურება 10,000.00 10,000.00 9,480.00 5,550.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,480.00 5,550.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

9,480.00 5,550.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

9,480.00 5,550.00

02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

განსახორციელებელი პროექტები
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2.2    საქონელი და მომსახურება 1,639.50 1,639.50 895.50 895.50

2.2.3       ოფისის ხარჯები 895.50 895.50

2.2.3.6          ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 

შეძენის ხარჯი

895.50 895.50

02 07 მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2.2    საქონელი და მომსახურება 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 24,400.00 24,400.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 24,400.00 24,400.00

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

24,400.00 24,400.00

02 07 01 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების 

მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

2.2    საქონელი და მომსახურება 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 24,400.00 24,400.00

2.2.3.5          საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 24,400.00 24,400.00

2.2.3.5.3             სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა 

და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

24,400.00 24,400.00

03 00 დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

2.2    საქონელი და მომსახურება 5,000.00 5,000.00 3,300.00 3,300.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,300.00 3,300.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3,300.00 3,300.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

3,300.00 3,300.00

03 02 ქალაქის გამწვანება

2.2    საქონელი და მომსახურება 5,000.00 5,000.00 3,300.00 3,300.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,300.00 3,300.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3,300.00 3,300.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

3,300.00 3,300.00

04 00 განათლება

2.2    საქონელი და მომსახურება 101,908.80 101,908.80 100,950.23 99,276.70

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

100,950.23 99,276.70

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

100,950.23 99,276.70

04 02 სასკოლო განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა

2.2    საქონელი და მომსახურება 101,908.80 101,908.80 100,950.23 99,276.70
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2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

100,950.23 99,276.70

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

100,950.23 99,276.70

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2.2    საქონელი და მომსახურება 42,704.00 42,704.00 29,508.05 29,308.05

2.2.3       ოფისის ხარჯები 2,282.00 2,282.00

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

667.00 667.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1,615.00 1,615.00

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 15,850.00 15,650.00

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

744.00 744.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

1,093.60 1,093.60

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

1,093.60 1,093.60

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 9,538.45 9,538.45

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

6,538.45 6,538.45

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3,000.00 3,000.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

3,000.00 3,000.00

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2.2    საქონელი და მომსახურება 14,125.00 14,125.00 3,829.60 3,829.60

2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

744.00 744.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

1,093.60 1,093.60

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

1,093.60 1,093.60

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,992.00 1,992.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,992.00 1,992.00

05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.2    საქონელი და მომსახურება 14,125.00 14,125.00 3,829.60 3,829.60
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2.2.7       რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

744.00 744.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

1,093.60 1,093.60

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

1,093.60 1,093.60

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,992.00 1,992.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,992.00 1,992.00

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2.2    საქონელი და მომსახურება 23,960.00 23,960.00 23,255.00 23,055.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 1,615.00 1,615.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1,615.00 1,615.00

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 15,150.00 14,950.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,490.00 6,490.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

3,490.00 3,490.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3,000.00 3,000.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

3,000.00 3,000.00

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2.2    საქონელი და მომსახურება 23,960.00 23,960.00 23,255.00 23,055.00

2.2.3       ოფისის ხარჯები 1,615.00 1,615.00

2.2.3.3          ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე 

მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

1,615.00 1,615.00

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 15,150.00 14,950.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6,490.00 6,490.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

3,490.00 3,490.00

2.2.10.14             სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3,000.00 3,000.00

2.2.10.14.1 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი

3,000.00 3,000.00
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05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

2.2    საქონელი და მომსახურება 4,619.00 4,619.00 2,423.45 2,423.45

2.2.3       ოფისის ხარჯები 667.00 667.00

2.2.3.1          საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო 

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

667.00 667.00

2.2.4       წარმომადგენლობითი ხარჯები 700.00 700.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,056.45 1,056.45

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,056.45 1,056.45

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2.2    საქონელი და მომსახურება 2,960.00 2,960.00 2,960.00 2,960.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

1,000.00 1,000.00

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

1,000.00 1,000.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,960.00 1,960.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,960.00 1,960.00

06 02 სოციალური პროგრამები

2.2    საქონელი და მომსახურება 2,960.00 2,960.00 2,960.00 2,960.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

1,000.00 1,000.00

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

1,000.00 1,000.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,960.00 1,960.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,960.00 1,960.00

06 02 09 შშმ პირთა დახმარება

2.2    საქონელი და მომსახურება 2,960.00 2,960.00 2,960.00 2,960.00

2.2.8       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 

1,000.00 1,000.00

2.2.8.4          ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-

გადაყვანის) ხარჯი

1,000.00 1,000.00

2.2.10         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,960.00 1,960.00

2.2.10.12             კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და 

საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები

1,960.00 1,960.00

გვერდი  15 - 15  დან


