თავი III
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

ბოლო პერიოდში 2013 წელი იყო ის გამონაკლისი, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს კანონში ცვლილებები არ განხორციელებულა და მხარჯავი დაწესებულებები მთელი
წლის განმავლობაში ხარჯვას ახორციელებდნენ იმ საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში, რომლებიც
პარლამენტის მიერ დამტკიცდა 2012 წლის დეკემბერში.
საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი
მაქსიმალურად იყო ორიენტირებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე,
შესაბამისად წლის განმავლობაში განხორციელდა პენსიების ზრდა, განახლდა ე.წ. „რეგრესული“
პენსიების გაცემა, აღმოიფხვრა ძალოვანი სტრუქტურების ყოფილი თანამშრომლების კომპენსაციების
მოცულობებში არსებული უთანასწორობა, გაიზარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
სოციალური დახმარებები, გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოველთვიური შემწეობა.
ასევე განხორციელდა საჯარო სკოლების მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის
ხელფასების ზრდა.
გარდა სოციალური პროგრამებისა, 2013 წლის ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი თანხები იქნა
გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, თუმცა წინა წლებისგან
ძირეულად განსხვავებულია 2013 წელს ამ მიზნით გამოყოფილი თანხების მიმართულებები, კერძოდ
გაუმართლებელი მშენებლობების დასაფინანსებლად ასეულობით მილიონის ხარჯვის ნაცვლად, 2013
წელს თანხები ძირითადად მიიმართა ისეთი პროექტების განსახორციელებლად, რომელიც ერთის
მხრივ აწესრიგებს მუნიციპალურ და რეგიონალურ ინფრასტრუქტურას, ხოლო მეორეს მხრივ
განახლებული ინფრასტრუქტურა გრძელვადიან პერიოდში ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ აქტივობას.
„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 8 748 500.0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა
8 104 217.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.6%-ია.
2013 წელს გამოყოფილი ასიგნებების გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით, საკასო შესრულება
644 282,4 ათასი ლარით ნაკლებია. აუთვისებლობის ძირითადი ნაწილი საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებშია.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებების
დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 003 599.8 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 798 595.1 ათასი
ლარი (2012 წელთან შედარებით 143 519.9 ათასი ლარით მეტი), შესაბამისად აუთვისებელი თანხა
შეადგენს 205 004.7 ათას ლარს. აუთვისებელი თანხა ძირითადად 2 პროგრამაზე მოდის, კერძოდ:




რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის (25 03) ფარგლებში
აუთვისებლობამ შეადგინა 94 764.7 ათასი ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით,
რომ რუსთავი-თბილისის ავტომაგისტრალის მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში
გამარჯვებული ოგანიზაციების მიერ დონორისათვის წარდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის
შეჩერების (დაწუნების) გამო პროექტის განხორციელება გადავადდა;
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
(25
04)
ფარგლებში
აუთვისებლობამ შეადგინა 67 261.9 ათასი ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით,
რომ გაჭიანურდა წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტის II (EIB,EU) - ფარგლებში
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დონორთან საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმება, საპროექტო მაჩვენებლების ცვლილების გამო
რამოდენიმე პროექტი გადავადდა, ასევე კონტრაქტორ ორგანიზაციებში შექმნილი ფინანსური
სირთულეების გამო სამუშაოების შესრულება განკუთვნილ დროში ვერ განხორციელდა (გრაფიკის
ჩამორჩენა);
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებების
დაზუსტებულმა გეგმამ 2 345 000.0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულებამ 2 126 457.0 ათასი
ლარი (2012 წელთან შედარებით 332 594.2 ათასი ლარით მეტი), შესაბამისად აუთვისებელი თანხა
შეადგენს 218 543.0 ათას ლარს. აუთვისებელი თანხა ძირითადად 3 პროგრამაზე მოდის, კერძოდ:






ჯანმრთელობის დაზღვევის (35 03 01) ფარგლებში აუთვისებლობამ შეადგინა 142 840.9 ათასი
ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მოსახლეობის საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, საქართველოს მთავრობის
გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ბენეფიციარების გარკვეული ნაწილი გახდა საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამების მოსარგებლე, რის შემდგომაც უფრო ეფექტურად ხორციელდება
გამოყოფილი თანხების ხარჯვა;
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 05) ფარგლებში აუთვისებლობამ
შეადგინა 18 364.1
ათასი ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ
განხორციელდა პროგრამის ხარჯთეფექტური ადმინისტრირება. კერძოდ, სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტო შემთხვევებს აფინანსებდა ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, დადგენილი
წესით, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე. 2013
წელს სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მოთხოვნილი დაფინანსების ოდენობების სააგენტოს
მიერ დასაბუთებული კორექტირების შედეგად დაზოგილმა თანხამ შეადგინა დაახლოებით 13
მილიონი ლარი (პროგრამის ადმინისტრირების პროცესი მოიცავს მოთხოვნილი დაფინანსების
შესაბამისობის დადგენას რეალურად ასანაზღაურებელი თანხის მოცულობასთან, რის შემდეგაც
(როდესაც მოთხოვნილი თანხა არ ემთხვევა რეალურად ასანაზღაურებელ ღირებულებას)
შესაბამისი დასაბუთების საფუძველზე ხდება თანხების კორექტირება და ანაზღაურება), რაც 2013
წლის ბიუჯეტში, შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში დარჩენილი აუთვისებელი თანხის, თითქმის
¾-ს შეადგენს. გარდა ამისა, პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების შესრულებული
სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარსადგენად აქვთ სამთვიანი ვადა, ბიუჯეტში
გათვალისწინებულ იქნა, 2013 წლის ოქტომბრის თვის შესრულებული სამუშაოების
ასანაზღაურებელი თანხაც, თუმცა ასეთი მოთხოვნა არ დაფიქსირებულა;
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) ფარგლებში აუთვისებლობამ
შეადგინა 27 471.5 ათასი ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სს
„ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრის“ შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიზნით გამოცხადებული ტენდერის
პროცედურების დასრულება ვერ მოესწრო 2013 წელს (მოცემულ ტენდერთან დაკავშირებით,
რამდენიმე სარჩელი იქნა წარდგენილი სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოში, თუმცა არც ერთი არ დაკმაყოფილდა), ჩაიშალა სასწრაფო-გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების მანქანების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი, ასევე ვერ მოესწრო
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკების მშენებლობის განხორციელება.

გარდა სამინისტროებისა, აუთვისებლობა დარჩა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის გამოყოფილი თანხების
ფარგლებში, რაც გამოწვეულია იმ გარემოებით რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებებში
მითითებული იყო ის მაქსიმალური თანხა, რომელიც უნდა მიმართულიყო კონკრეტული პროექტის
განსახორციელებლად, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველი ერტეულებისათვის თანხების
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გადარიცხვა ხორციელდებოდა მათ მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების ფარგლებში კონტრაქტორი
ორგანიზაციების მიერ შესრულებული სამუშაოების მიხედვით. იმ პროექტებზე, რომლებზეც 2013 წლის
ბოლომდე ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა ვერ მოახერხეს ხელშეკრულებების
გაფორმება, თანხების გადარიცხვა არ განხორციელებულა.

საქართველოს 2012-2013 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების
გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები
(ათას ლარებში)
10,000,000.0
9,000,000.0

8,748,500.0

8,091,500.0

8,104,217.6

7,806,801.8

8,000,000.0
7,000,000.0
6,000,000.0
5,000,000.0
4,000,000.0
3,000,000.0
2,000,000.0
1,000,000.0
-

2012 წლის გეგმა

2012 წლის
შესრულება

2013 წლის გეგმა

2013 წლის
შესრულება

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 7 248 474.4 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში ხარჯების
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 005 579.1 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტით დამტკიცებული
შესაბამისი მაჩვენებლის 96.6%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 6 545 615.2 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 93.4%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 720 918.3 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 889 585.6 ათასი ლარი, რაც
ბიუჯეტით დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 123.4%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 767 632.2
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86.3%-ია.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 229 725.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში
ფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 317 897.7 ათასი ლარი, რაც
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ბიუჯეტით დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 138.4%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 277 105.1
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87.2%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 549 382.3 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში
ვალდებულების კლების დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 535 437.6 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტით
დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 97.5%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 513 865.1 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.0%-ია.
2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
ასიგნებების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)

ხარჯები
80.8%

არაფინანსური
აქტივების ზრდა
9.5%
ვალდებულების
კლება
6.3%

ფინანსური
აქტივების ზრდა
3.4%

გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა
და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ
ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. აპრილში
განხორციელდა საპენსიო ასაკის საფუძველზე დანიშნული პენსიის ზრდა, კერძოდ ყველა ასაკით
პენსიონერისა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პენსიის
ოდენობა განისაზღვრა 125 ლარის ოდენობით, ხოლო სექტემბრიდან 150 ლარის ოდენობით. ასევე,
განხორციელდა სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან,
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და საქართველოს
სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეთა კომპენსაციის გადაანგარიშება.

სულ 2013 წელს საპენსიო

უზრუნველყოფის პროგრამული კოდიდან გადარიცხულ იქნა 1 148.8 მლნ ლარი.
 სოციალური

დახმარებების

პროგრამის

ფარგლებში

ქვეყნის

მასშტაბით

განხორციელდა

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ღატაკი და უმწეო
მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციებიდან
ბიოლოგიურ

ოჯახებში

დაბრუნებასთან

დაკავშირებული

რეინტეგრაციის

შემწეობის

გაცემა,
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ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და აგრეთვე დაიწყო

შრომითი

მოვალეობის შეასრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება. საანგარიშო პერიოდში (ივლისიდან) გაორმაგდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
ოჯახებისათვის გათვალისწინებული საარსებო შემწეობის ოდენობა და განისაზღვრა ერწევრიანი
ოჯახისათვის 60 ლარის, ხოლო ოჯახის ყოველ მომდევნო წევრზე - 48 ლარის ოდენობით. ასევე, ზრდა
შეეხო

მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს,

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და სხვა მიზნობრივ ჯგუფებს. სულ სოციალური
დახმარებების გასაცემად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული იქნა 471.8 მლნ ლარი.
 ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სამიზნე ჯგუფების, მათ
შორის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა
და

რუსთაველის

პრემიის

ლაურეატების,

დევნილი

მოსახლეობის,

მზრუნველობამოკლებული

ბავშვების, საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირების, ასევე 05 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, საპენსიო ასაკის მოსახლეობის, სტუდენტების, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა

სამედიცინო

დაზღვევით

უზრუნველყოფა.

საანგარიშო

პერიოდში

ქვეყნის

მასშტაბით

საქართველოს მოქალაქეებისათვის სამედიცინო დაზღვევის ფინანსური ხელმისაწვდომობის მიზნით,
საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 239.5 მლნ ლარი.
 2013 წლის თებერვლიდან დაიწყო „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“,
რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური
უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე, პირველადი ჯანდაცვის
მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა,
ამბულატორიული მომსახურების მოხმარების გაზრდა ძვირადღირებული და მაღალტექნოლოგიური
ჰოსპიტალური

მომსახურების

მოხმარების

რაციონალიზაციის

მიზნით,

ასევე

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ
მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პირველი ივლისიდან გაფართოვდა
მომსახურების მოცულობა და პროგრამამ მოიცვა ასევე გეგმიურ ამბულატორიული და სტაციონარული
მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული ოპერაციები მ.შ. კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური
ოპერაციები,

ონკოლოგიურ

პაციენტთა

მკურნალობა,

მშობიარობა,

ლაბორატორიული

და

ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.).
 საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სასჯელაღსრულების,
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროების მიერ დაფინანსებულ იქნა
მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები;
 საანგარიშო პერიოდში 8 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებმაც სამშვიდობო მისიებში და
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მიღებული ტრავმის შედეგად დაკარგეს
სხვადასხვა კიდური, უზრუნველყოფილი იქნენ საპროთეზო და სამედიცინო მომსახურებით ამერიკის
შეერთებულ შტატებში. ამისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 866.0
ათასი აშშ დოლარი. ამასთან, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და Peter Harsch Prosthetics,
კალიფორნიის

კორპორაციას

შორის

გაფორმებელი

ხელშეკრულება

ითვალისწინებს

სულ
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მოსამსახურისათვის აღნიშნული მომსახურების შესყიდვას და შესაბამისად, 2014 წლის განმავლობაში
ყველა მათგანი უზრუნველყოფილი იქნება საპროთეზო და სამედიცინო მომსახურებით.
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 განხორციელდა

საკანონმდებლო

ცვლილებები,

რომელთა

საფუძველზეც

საერთაშორისო

სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ან მიღებული ტრავმების შედეგად გარდაცვლილი სამხედრო
მოსამსახურეების ოჯახებმა ერთჯერადი დახმარების სახით მიიღეს 100.0 ათასი ლარი. ამ მიზნით
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 2 665.0 მლნ. ლარი.
 იძულებით

გადაადგილებულ

პირთა

საცხოვრებელი

პირობების

გასაუმჯობესებლად

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (არსებულ უბნებში) შენობების, წყალმომარაგების სისტემის,
საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის, სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის შიდაკომუნიკაციური
ქსელების, გზებისა და შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე და ახალი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობაზე
მიმართული იქნა 98.4 მლნ ლარამდე;
 სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის
კერძო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით გადამოწმდა 128 ობიექტი და აღწერილ იქნა 2404 ოჯახი.
საანგარიშო პერიოდში დევნილთა ოჯახებს საკუთრებაში გადაეცა 921 ბინა. ასევე, შეძენილ იქნა
ინდივიდუალური სახლები 50 დევნილი ოჯახისათვის;
 დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით,
განხორციელდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი, დაუმთავრებელი შენობების
რეაბილიტაცია, ასევე მიმდინარეობდა კომპაქტურად განსახლების ობიექტების გამოსყიდვა. საანგარიშო
პერიოდში რეაბილიტირებულ და გამოსყიდულ შენობებში გადაყვანილ იქნა 1466 დევნილი ოჯახი;
 სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში

15 ობიექტზე,

ხოლო მიმდინარეობდა 10 ობიექტზე ქ. თბილისში, ქ. რუსთავში, ქ. ქუთაისში, ქ. ფოთში და გარდაბნის
მუნიციპალიტეტში, სახურავის შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 20 ობიექტს, წყალკანალიზაციის
სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 9 ობიექტს, ხოლო ხანძრით გამოწვეული დაზიანებული შიდა
ფართების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 1 ობიექტს. ქ თბილისის მერიასთან თანადაფინანსებით
გარემონტდა 19 ობიექტი;
 ფინანსური დახმარება გაეწია 1811 დევნილს, ასევე ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. N49-ში მდებარე
კომპაქტურად განსახლების ობიექტის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებულ 26 ოჯახს და სხვადასხვა
ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან 160 ოჯახს - საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით;
 კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს დაუფინანსდათ კომუნალური ხარჯები;
 „ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩართული იყო 154
ინგლისური ენის მოხალისე და 10 ჩინური ენის მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც გადანაწილდნენ
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლებში. ასევე, შეირჩა მაღალმთიანი და ეთნიკური
უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებისთვის 47 ინგლისური ენის ადგილობრივი მოხალისე
მასწავლებელი;
 მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში და პროფესიულ
კოლეჯებში დასაქმებულია 1 286 მანდატური. მანდატურები გადანაწილებულნი იყვნენ 400 საჯარო, 4
კერძო სკოლაში და 3 პროფესიულ სასწავლებელში. ამ მიზნით მიიმართა 10 მლნ ლარამდე;
 „მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა“ პროგრამის ფარგლებში ყველა საჯარო
სკოლის მოსწავლეთათვის 6.0 მლნ-მდე

ერთეული სასკოლო სახელმძღვანელოსა და სამუშაო

რვეულების გადასაცემად გაწეული ხარჯების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 19.1 მლნ ლარი. ამასთან
აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს პროგრამის ბენეფიციარებად განსაზღვრული იყვნენ
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, ასევე სამ და მეტშვილიანი ოჯახების და 2008 წლის
აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილები. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების
მიღწევის, სახელმწიფო

პოლიტიკის პრიორიტეტების

-

განათლების ხარისხის,

ღიაობისა და
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ყველასათვის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, გაფართოვდა პროგრამის
ბენეფიციართა კატეგორია და დაემატა საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლე.
 კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგების და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის
ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 2.2 მლნ ლარი;
 „ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში

საქართველოს განათლებისა და

მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყო იმ 900 საჯარო სკოლის 50 000-მდე მოსწავლის უფასო
ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში (სოფელი, დაბა), სადაც
არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია. ამ მიზნით სულ მიიმართა 7.7 მლნ
ლარამდე;
 პროგრამის „საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია“ ფარგლებში
დასრულდა 1 საჯარო სკოლისა და 1 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა, 24 საჯარო სკოლის და 1
პროფესიული სასწავლებლის სტიქიის შედეგად მიყენებული დაზიანების რეაბილიტაცია, 7 საჯარო
სკოლის

გამაგრებითი

სამუშაოები,

63

საჯარო

სკოლის

და

1

პროფესიული

სასწავლებლის

გაზიფიცირების სამუშაოები. სხვადასხვა ტიპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 547 საჯარო
სკოლის შენობას, 2 პროფესიულ სასწავლებელს და 2 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას.
საჭირო ინვენტარით აღიჭურვა 13 პროფესიული სასწავლებელი და 1 უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება. საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე საანგარიშო
პერიოდში მიიმართა 42.9 მლნ ლარი;


„სპორტსმენათა სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები გაეცა 490 სპორტსმენზე,

მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური
დამხმარების“
პროგრამის
ფარგლებში
მატერიალური
და
სოციალური
მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად 280-ზე მეტმა

ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება.

„ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 31
სახელოვან სპორტსმენს, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით;
 სპორტულ სახეობათა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სპორტის 45 სახეობაში დაფინანსდა 75
ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 95 სასწავლო - საწვრთნელი შეკრება, მიღებულ იქნა მონაწილეობა
110 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობაში: მათ შორის 30 ევროპის ჩემპიონატზე და 16 მსოფლიო
ჩემპიონატზე, მოპოვებულ იქნა 412 მედალი, მათ შორის 127 ოქრო, 113 ვერცხლი, 172 ბრინჯაო;
 დაფინანსდა
ანაკლიის
ბანაკის
ფუნქციონირებისათვის
აუცილებელი
მიმდინარე
ადმინისტრაციული ხარჯები, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად განხორციელდა
სამუშაოები პროგრამისთვის „მომავლის ბანაკი“ 2 000 ახალგაზრდის შესარჩევად - 20 ივლისიდან 21
სექტემბრამდე ახალგაზრდების აქტიური დასვენების უზრუნველსაყოფად.
 ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში
(სეთურნი, ჯაღმიანი, ზაქანი, ხადი და კაიშაური) მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული 9.2 მლნ
მ3 ბუნებრივი აირის ღირებულება 3.9 მლნ. ლარის ოდენობით.
 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის (KfW,
EIB, EBRD) სამუშაოები, რომელზეც მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 71.4 მლნ. ლარი.
 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით,
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს გადაეცა 812 ერთეული უძრავ-მოძრავი ქონება და
კომპანიების წილები;
 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების ოპტიმიზაციის მიზნით,
დასრულდა საქმის წარმოება სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მართვაში მყოფი 10
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გადახდისუუნარო საწარმოზე, შერწყმის მიზნით რეორგანიზებულ იქნა 6 საწარმო, ხოლო 2 საწარმოს
სახელმწიფოს 100%-იანი წილი შეტანილ იქნა შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ კაპიტალში;
 სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესის დაჩქარების ხელშეწყობისა და ქვეყნის ეკონომიკაში
კერძო სექტორის გაძლიერების მიზნით ელექტრონული აუქციონის შედეგად გაყიდულ იქნა 247
ობიექტი (მათ შორის, საქართველოს რეგიონებში არსებული ქონება - 208) და განხორციელდა 3 საწარმოს
სახელმწიფო 100%-იანი წილის პრივატიზება.
 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მათ შორის, მიწის რეაბილიტაციისათვის საჭირო ტექნიკის)
შესაძენად, მექანიზატორების გადამზადებისათვის და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად
გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში ვალდებულებების
დაფარვისათვის მიიმართა 65.5 მლნ ლარი.
 სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების მოყვანისათვის,
სასათბურე მეურნეობის მოსაწყობად, ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმოს
ფუნქციონირებისათვის,
საჩითილე
მეურნეობის
განვითარებისათვის,
სათესლე
ხორბლის
გადამამუშავებელი
საწარმოს
რეაბილიტაციისათვის,
ხილის
სადემონსტრაციო
ნაკვეთების
მოწყობისათვის, სანერგე მეურნეობების განვითარებისა და სათესლე ხორბლის საცდელი მეურნეობის
მოწყობისათვის მიიმართა 3.9 მლნ ლარი.
 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაციისთვის მიიმართა 61.5 მლნ ლარი. მათ შორის:
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის დასაფინანსებლად და სამელიორაციო
დანიშნულების ტექნიკის შეძენის მიზნით 49.9 მლნ ლარი, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის
მიმდინარე ექსპლუატაციის ხარჯების და კომპანიის სხვა მიმდინარე ხარჯების ნაწილობრივი
სუბსიდირების მიზნით 11.1 მლნ ლარი, ხოლო გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული
სარწყავი სისტემებიდან ბენეფიციარების წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად ქვემო ნიქოზში
მდებარე სატუმბი სადგურის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების
ნაწილობრივ ასანაზღაურებლად - 0.5 მლნ ლარი.
 კახეთის რეგიონში ღვინის კომპანიების მიერ მიღებული და გადამუშავებულია 89.8 ათასი ტონა
ყურძენი, მათ შორის: რქაწითელი - 62,0 ათასი ტონა, საფერავი - 25,8 ათასი ტონა, კახური მწვანე - 2,0
ათასი ტონა. ყურძნის მიღება-გადამუშავების პროცესში მონაწილეობას ღებულობდა ღვინის 81 კომპანია,
რომლებზედაც სუბსიდიების სახით ანაზღაურებულია 32.1 მლნ ლარამდე.
 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე ახალი
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯული იქნა
523.0 მლნ ლარი. მათ შორის:
 გზების პერიოდული შეკეთებაზე და რეაბილიტაციაზე - 147.5 მლნ ლარი.
 გზების მიმდინარე შეკეთებაზე და შენახვაზე ზამთრის პერიოდში - 31.1 მლნ ლარი.
 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობაზე - 267.4 მლნ ლარი.
 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის სსიპ – საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დახარჯულ იქნა 127.1 მლნ ლარი, მათ შორის:
 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 82.7 მლნ
ლარი, მათ შორის:
 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერაზე - 24.4 მლნ ლარი.
 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი - 22.9 მლნ ლარი.
 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესებაზე - 23.0 მლნ ლარი.
 ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაციაზე - 11.2 მლნ ლარი.
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 ჩატარდა საქართველოს პარლამენტის შუალედური და პრეზიდენტის არჩევნები დემოკრატიულ,
მშვიდ, ღია და გამჭვირვალე გარემოში, არჩევნებზე მიიმართა 31.2 მლნ ლარამდე;
 ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20
მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2013 წლის 15 მარტს
განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2012 წლის 15 მარტს გამოშვებული 520 846.0 ათასი
ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 480 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 6 პროცენტი
სარგებლის გადახდით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის
ოპერაციებისათვის წლიური 8.5 პროცენტი სარგებლის გადახდით. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების
შესაბამისად, 2013 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2009 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია
ბაზრისთვის“ დაფარვა 8 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, 2013 წლის 15 ივნისს განხორციელდა 2010 წლის
15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 13 000.0 ათასი ლარის ოდენობით,
2013 წლის 15 სექტემბერს განხორციელდა 2011 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია
ბაზრისთვის“ დაფარვა 7 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და 2013 წლის 15 დეკემბერს განხორციელდა
2011 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 7 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
 საქართველომ მთლიანად დაფარა 2008 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციის ძირითადი თანხის
დარჩენილი ნაწილი 106.8 მლნ ლარის ოდენობით;
 საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული
ფულადი პრემიები გაიცა 1 840 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 1 248.2 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური
კლასიფიკაციის მიხედვით
„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა
1
193 959.4 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა - 1 187 569.5 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 99.5%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება
„ხარჯების“ საკასო შესრულების 18.1%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი
გადასახდელების - 14.7%-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა
განსაზღვრულ იქნა 796 103.1 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 765 801.2 ათასი
ლარი, რაც გეგმის 96.2%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება
„ხარჯების“ საკასო შესრულების 11.7%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი
გადასახდელების - 9.4%-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის
მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:
_ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 90 739.5 ათასი ლარი;
_ მივლინებები - 69 146.6ათასი ლარი;
_ ოფისის ხარჯები - 155 296.3 ათასი ლარი;
_ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 17 240.2 ათასი ლარი;
_ კვების ხარჯები - 69 908.9 ათასი ლარი;

მუხლების
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_

სამედიცინო ხარჯები - 27 630.6 ათასი ლარი;
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 38 966.2 ათასი ლარი;
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 107 430.9 ათასი ლარი;
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 12 111.4 ათასი ლარი;
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 177 330.8 ათასი ლარი.

2012-2013 წლების საქონელი და მომსახურების
მუხლის ფაქტიური შესრულება
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სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია - წამლის
შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის
ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის
ხარჯები

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის
შეძენის და პირად ჰიგიენასთან
დაკავშირებული ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

2013 წლის ფაქტიური შესრულება

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2012 წლის ფაქტიური შესრულება

კვების ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

ოფისის ხარჯები

მივლინება

0.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

50,000.0

„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა
260
175.4 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 233 042.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის
89.6%-ს შეადგენს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 3.6%-ს შეადგენს.
პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა
134 267.3 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 98 550.3 ათასი
ლარი.
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„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 247 388.4
ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 242 552.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 98.0%-ს, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 3.7%-ს შეადგენს.
სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები,
როგორიცაა:
 უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობისა და სამეცნიერო
კვლევების პროგრამები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების

სამინისტროს ხაზით

აღნიშნულ ღონისძიებებზე სანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 16 120.9 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 131.4%-ს შეადგენს;
 სახელოვნებო განათლებისა და ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები - საქართველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო
პერიოდში ჯამურად მიიმართა 49 373.9

ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ს

შეადგენს;
 სპორტის

განვითარების

ხელშეწყობის

ღონისძიებები

-

საქართველოს

სპორტისა

და

ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში
ჯამურად მიიმართა 33 894.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98.2%-ს შეადგენს;
 სასულიერო განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 12 606.5 ათასი ლარი
 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე ჯამურად მიიმართა 12 500.0
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.7%-ს შეადგენს;
 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები - ჯამურად მიიმართა 32 046.5 ათასი ლარი.
 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია - ჯამურად მიიმართა 11 600.0
გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;

ათასი ლარი, რაც

„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 083 320.4 ათასი
ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (1 161 012.6 ათასი ლარი) 93.3%-ს, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 16.6%-ს შეადგენს.
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა
2 083 043.6 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (2 266 417.7 ათასი ლარი) 91.9%-ს,
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 31.8%-ს შეადგენს.
სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი
ღონისძიებები, როგორიცაა:
 საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 148 791.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
 სოციალური დახმარებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 471 847.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 98.0%-ს შეადგენს;
 მოსახლეობის ზოგიერთი კატეგორიის (სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო
არტისტების, სახალხო მხატვრები და რუსთაველის პრემიის ლაურეატები, დევნილი მოსახლეობა,
მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო
დაწესებულების

პედაგოგები

და

ადმინისტრაციულ-ტექნიკური

პერსონალი,

სახელმწიფო

მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირები, ასევე 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვები, 60 წლის და
ზემოთ ასაკის ქალები და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცები (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა),
სტუდენტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მკვეთრად გამოხატული
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები) ჯანმრთელობის დაზღვევა - აღნიშნული მიზნით
მიიმართა 239 539.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 62.6 %-ს შეადგენს;
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სამედიცინო მომსახურების პროგრამები - აღნიშნული
მიზნით მიიმართა 113 653.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91.5%-ს შეადგენს;
 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 69 068.3 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79.5%-ს შეადგენს.
„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1 080 522.6
ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 950 285.5 ათასი ლარის მოცულობით, რაც
გეგმის 87.9%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14.5%-ია,
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 11.7%-ს შეადგენს.
„სხვა ხარჯების” მუხლიდან
ღონისძიებები, როგორიცაა:


იძულებით

ძირითადად

გადაადგილებული

პირების

დაფინანსებული

მხარდაჭერა

იქნა

(მ.შ

ისეთი

მნიშვნელოვანი

დევნილთა

სახლების

მშენებლობა/რეაბილიტაცია) - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 89 634.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური


მაჩვენებლის 93.5%-ს შეადგენს;
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების

დაფინანსება

და

პროფესიული

განათლების

ხელმისაწვრომობის და ხარისხის გაუმჯობესება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 416 958.7 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს;


სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკის განახლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 65 522.5 ათასი ლარი,



რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
სასოფლო - სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 2 642.0 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს.

2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
ხარჯების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)

სოციალური
უზრუნველყოფა
31.8%

სხვა ხარჯები
14.5%

გრანტები
16.6%
სუბსიდიები
3.7%
პროცენტი
3.6%

შრომის
ანაზღაურება
18.1%
საქონელი და
მომსახურება
11.7%
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური
აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
2012-2013 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის ფაქტიური შესრულება
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

1,800,000.0
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2012 წლის ფაქტიური შესრულება

705

706

707

708

709

710

2013 წლის ფაქტიური შესრულება

701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესრულება შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება:
 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა
1 726 810.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1 863 465.7 ათასი ლარი) 92.7%, ხოლო მთლიანი
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 23.6%-ს შეადგენს. მათ შორის:
 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 313
156.2ათასი ლარი, რაც გეგმის (329 708.1 ათასი ლარი) 95.0%-ია;
 საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 27 154.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(43 254.6 ათასი ლარი) 62.8%-ია;
 ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევების დაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 25 456.5 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (25 532.8 ათასი ლარი) 99.7%-ია;
 ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 232 817.6 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (259 950.0 ათასი ლარი) 89.6%-ია;
 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის დაფინანსებამ
(ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების ტრანსფერები) შეადგინა 1 068 455.5 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (1 144 039.8 ათასი ლარი) 93.4%;
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 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 59 769.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (60 980.4 ათასი ლარი) 98.0%ია.
 თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 640 059.3 ათასი ლარის გამოყოფა.
საკასო შესრულებამ შეადგინა 630 321.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.5%, ხოლო მთლიანი
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 8.6%. მათ შორის:
 შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 578 139.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (583 901.8
ათასი ლარი) 99.0%;
 საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 1 496.4 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილი
მაჩვენებლის (4 000.0 ათასი ლარი) 37.4%-ია;
 თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 50 685.2 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (52 157.5 ათასი ლარი) 97.2%-ს შეადგენს.
 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 876 502.1 ათასი ლარის
გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 859 999.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.1%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11.8%. მათ შორის:
 პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 619 926.2 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (618 736.9 ათასი ლარი) 100.2%;
 სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 80 562.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(81 850.7 ათასი ლარი) 98.4%-ს შეადგენს;
 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 130 834.5 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (143 096.1 ათასი ლარი) 91.4%-ს შეადგენს;
 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 28 677.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (32 818.4 ათასი
ლარი) 87.4%-ს შეადგენს.
 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 034 071.4 ათასი ლარი,
ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 907 213.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 87.7%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12.4%. მათ შორის:
 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის
დაფინანსებამ შეადგინა 16 369.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (20 484.5 ათასი ლარი) 79.9%;
 სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ
შეადგინა 176 005.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (175 868.2 ათასი ლარი) 100.1%-ს შეადგენს;
 სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 56 620.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(39 622.0 ათასი ლარი) 142.9%-ს შეადგენს;
 სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართული იყო 1
184.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 227.8 ათასი ლარი) 96.5%;
 ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 515 864.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (602 268.2 ათასი ლარი)
85.7%;
 ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 126 613.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (179 673.9
ათასი ლარი) 70.5%;
 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 541.4 ათასი
ლარი, რაც გეგმის 100.0%-ს შეადგენს;
 ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 14 013.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14 385.4 ათასი ლარი) 97.4%-ს შეადგენს.
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 გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 30 772.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო
შესრულებამ შეადგინა 25 845.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 84.0%, ხოლო სულ ხარჯები და
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.4%. მათ შორის:
 ნარჩენების შეგროვებაზე, გადამუშავებაზე და განადგურებაზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა
447.0 ათასი ლარი, რაც წარმოადგენს დონორი ორგანიზაციის მიერ პირდაპირი ჩარიხცვის წესით
დახარჯულ თანხას;
 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 6 874.6 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (11 909.6 ათასი ლარი) 57.7%-ს შეადგენს;
 გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 18
523.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (18 862.9 ათასი ლარი) 98.2%-ს შეადგენს.
 საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 78 203.1 ათასი
ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 37 755.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 48.3%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.5%. მათ შორის:
 კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 2 396.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(8 228.4 ათასი ლარი) 29.1%-ს შეადგენს;
 წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 35 358.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (67 799.7 ათასი ლარი)
52.2%-ს შეადგენს.
 საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დასაფინანსებლად,
წლის განმავლობაში დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებელი იყო 2 175.0 ათასი ლარი, ხოლო
საკასო ხარჯი არ იყო გაწეული;
 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 684 937.7 ათასი ლარით,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 481 334.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 70.3%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 6.6%. მათ შორის:
 სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 16 938.3
ათასი ლარი, ანუ გეგმის (19 022.5 ათასი ლარი) 89.0%;
 ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 93 370.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(115 972.6 ათასი ლარი) 80.5%-ს შეადგენს;
 საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 75 172.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის
(79
542.7 ათასი ლარი) 94.5%;
 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 26 385.9 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (30 291.0 ათასი ლარი) 87.1%-ს შეადგენს;
 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების
დაფინანსებამ შეადგინა 269 467.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (440 108.9 ათასი ლარი) 61.2%-ს
შეადგენს. ამასთან, GFSM-2001 საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მოთხოვნების შესაბამისად აღნიშნულ
ფუნქციონალურ კოდში გატარებულია ჯანმრთელობის დაზღვევაზე მიმართული 239.5 მლნ ლარი;
 დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 150 345.2
ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 144 601.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96.2%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 2.0%. მათ შორის:
 დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 40 618.9 ათასი ლარი,
ანუ გეგმის (42 227.2 ათასი ლარი) 96.2%;
 კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 73 255.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(77 363.1 ათასი ლარი) 94.7 %-ს შეადგენს;
 ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 25 466.4
ათასი ლარი, რაც გეგმის (25 468.8 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
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 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 753.1 ათასი
ლარი, რაც გეგმის 100.0%-ს შეადგენს;
 დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4 507.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 532.9 ათასი ლარი) 99.4%-ს
შეადგენს.
 განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 695 719.4 ათასი ლარი, საკასო
შესრულებამ კი - 682 608.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.1%, ხოლო სულ ხარჯები და
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9.3%. მათ შორის:
 ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 502 896.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (515 110.4 ათასი
ლარი) 97.6%-ს შეადგენს;
 პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 9 311.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (9 535.9 ათასი
ლარი) 97.6%;
 უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 78 827.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (74 740.5 ათასი
ლარი) 105.5%-ს შეადგენს;
 განათლების სფეროში უმაღლესის შემდგომი განათლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა
1 000.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯი არ იყო გაწეული;
 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 18 991.6 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (19 435.6 ათასი ლარი) 97.7%-ს შეადგენს;
 განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 72 581.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (75 897.0 ათასი ლარი) 95.6%-ს შეადგენს.

2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში

საერთო
თავდაცვა
დანიშნულების სახ.
8.6%
მომსახურება
23.6%

საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
11.8%
ეკონომიკური
საქმიანობა
12.4%

სოციალური დაცვა
24.8%

განათლება
9.3%

დასვენება, კულტურა
და რელიგია
2.0%

ჯანმრთელობის
დაცვა
6.6%

გარემოს დაცვა
0.4%
საბინაოკომუნალური
მეურნეობა
0.5%

 სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 841 088.4 ათასი ლარი,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 816 757.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.7%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 24.8%. მათ შორის:
 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ
შეადგინა 4 350.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5 222.2 ათასი ლარი) 83.3%;
 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 149 051.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(1 149 110.1 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
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 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 500 589.0 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (512 524.8 ათასი ლარი) 97.7%;
 საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 7 497.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (8 631.3
ათასი ლარი) 86.9%;
 სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას,
დაფინანსებამ შეადგინა 118 481.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (126 672.4 ათასი ლარი) 86.9%;
 სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 36 787.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (38 927.6 ათასი ლარი) 94.5%-ს შეადგენს.

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
2013 წლის საბიუჯეტო კანონით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 50.0
მლნ ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ზოგიერთი ღონისძიებების დასაფინანსებლად
საქართველოს მთავრობის 26 დეკემბრის N2157 და N2176 განკარგულებებით საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს დაევალა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის გაზრდა შესაბამისად 50.0 მლნ და
5.0 მლნ ლარის ოდენობით საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის
გათვალისწინებული ასიგენებების შემცირების ხარჯზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე წლის ბოლოს
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 105.0 მლნ ლარის ოდენობით. 2013 წლის
განმავლობაში საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ბრძანებებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ
შეადგინა 102,765.2 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 97 970.7
ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი

თანხსის გაცემის მიზანი

საქართველოს მთავრობის კანცელარია
საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის
საქართველოს პრემიერაპარატის სალიკვიდაციო ღონისძიებების
მინისტრის ბრძანება
დასრულებამდე საჭირო ხარჯების დაფინანსების
N33 07.02.13.
მიზნით
საქართველოს
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
მთავრობის
პროცესის შეუფერხებელი და თანმიმდევრული
განკარგულება N145
განხორციელების მიზნით აუცილებელი
07.02.13.
მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
საქართველოს
ზედამხედველობის სამსახურის და პერსონალურ
მთავრობის
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის
განკარგულება N699
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
03.07.13.
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის
საქართველოს
ფუნქციებისა და მოვალეობების შეუფერხებელი
მთავრობის
განხორციელების მიზნით, ასევე მისთვის
განკარგულება N1103
სარგებლობაში გადაცემული შენობის
22.09.13.
რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო
დოკუმენტაციის შესყიდვისათვის
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს
მთავრობის
საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27
განკარგულება N998
ოქტომბრის არჩევნების დაფინანსების მიზნით
30.07.2013
საქართველოს
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მიზნით
მთავრობის

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

4,572,113.0

4,572,113.0

4,449,163.4

122,949.6

57,640.0

57,640.0

55,597.8

2,042.2

2,370,473.0

2,370,473.0

2,281,176.4

89,296.6

844,000.0

844,000.0

822,065.5

21,934.5

1,300,000.0

1,300,000.0

1,290,323.7

9,676.3

6,387,957.0

6,387,957.0

6,141,444.6

246,512.4

3,798,957.0

3,798,957.0

3,552,459.9

246,497.1

2,589,000.0

2,589,000.0

2,588,984.7

15.3
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დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი

თანხსის გაცემის მიზანი

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

3,550,000.0

3,220,000.0

3,220,000.0

0.0

3,550,000.0

3,220,000.0

3,220,000.0

0.0

420,000.0

420,000.0

413,441.6

6,558.4

420,000.0

420,000.0

413,441.6

6,558.4

2,099,856.4

1,914,953.2

1,914,862.1

91.1

1,335,536.4

1,220,212.2

1,220,212.2

0.0

20,000.0

20,000.0

19,909.6

90.4

567,320.0

531,880.0

531,879.9

0.1

177,000.0

142,861.0

142,860.4

0.6

522,300.0

522,300.0

515,138.1

7,161.9

522,300.0

522,300.0

515,138.1

7,161.9

12,020,000.0

12,020,000.0

9,520,000.0

2,500,000.0

650,000.0

650,000.0

650,000.0

0.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

0.0

11,270,000.0

11,270,000.0

8,770,000.0

2,500,000.0

განკარგულება N1354
16.09.13.
საერთო სასამართლოები
საქართველოს
საერთო სასამართლოების სისტემაში შემავალი
მთავრობის
სასამართლო დარბაზების ვიდეოჩამწერი სისტემით
განკარგულება N194
აღჭურვასთან დაკავშირებული ხარჯების
21.02.13.
დასაფინანსებლად
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს
საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული
მთავრობის
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი
განკარგულება N986
წევრების უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
30.07.13.
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საქართველოს
პროცესის შეუფერხებელი და თანმიმდევრული
მთავრობის
განხორციელების მიზნით, სათანადო ღონისძიებების
განკარგულება N172
მაღალ დონეზე მომზადებისათვის აუცილებელი
15.02.13.
მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად
საქართველოს პრემიერ2013 წლის 2-8 ივნისს ნატოს კვირეულის
მინისტრის ბრძანება
ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
N90 26.04.13.
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
2013 წლის ივნისში საქართველოში ჩრდილომთავრობის
ატლანტიკური საბჭოს (NAC)-ის ვიზიტთან
განკარგულება N480
დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების
22.05.13.
დაფინანსების მიზნით
2013 წლის 11-12 ივლისს, ქ. ბათუმში საერთაშორისო
კონფერენციის „საქართველოს ევროპული გზა,
საქართველოს
ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპული პარტნიორები
მთავრობის
ვილნიუსის „აღმოსავლეთ
განკარგულება N603
პარტნიორობის“სამიტისაკენ“ და მისი ევროპელი
21.06.13.
მეზობლები“ ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ქართული დიასპორის დღეების აღნიშვნასთან
დაკავშირებული ღონისძიებების (122 300 ლარი),
უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების,
საქართველოს
დიასპორული ორგანიზაციების, ქართული საკვირაო
მთავრობის
სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების
განკარგულება N435
მხარდამჭერი ღონისძიებების (330 000 ლარი) და
17.05.13.
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის შეუფერხებელი
ფუნქციონირებისათვის (70 000 ლარი) საჭირო
ხარჯების დასაფინანსებლად
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის
მთავრობის
სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის შეუფერხებელი
განკარგულება N508
ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით
30.05.13.
შპს „ქართული კინოს განვითარების ცენტრის“
საქართველოს
შვილობილ ორგანიზაციებში ფინანსური და
მთავრობის
იურიდიული აუდიტის ჩატარების მიზნით, შპს
განკარგულება N1017
„ქართული კინოს განვითარების ცენტრის“ კაპიტალის
02.08.2013
გასაზრდელად
კოპიტნარის აეროპორტის სამეთვალყურეო კოშკურის
მშენებლობასთან დაკავშირებული, კრედიტორის
საქართველოს
მიმართ არსებული წლიური ვალდებულების
მთავრობის
დაფარვისათვის - 5 500.0 ათასი ლარი; საერთაშორისო
განკარგულება N2157
ანტიტერორისტულ საქმიანობაში საჰაერო
26.12.13.
ხომალდების სხვადასხვა მარშრუტითა და აფრენადაფრენის დროს გაწეული სააერნაოსნო
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მომსახურებით წარმოშობილი დავალიანებისა და 2013
წლის მიმდინარე პერიოდის გადასახდელების
დასაფინანსებლად - 2 500.0 ათასი ლარი; შპს
„საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“
კაპიტალის გასაზრდელად - 3 070.0 ატასი ლარი; შპს
„ანაკლიას“ კაპიტალის გასაზრდელად, შპს „ანაკლიას“
შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის
მიზნით - 200.0 ათასი ლარი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
იურიდიული კომპანიისგან „White & Case“
იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, ამავე
კომპანიასთან „Karmer Marble Tourism Construction
საქართველოს
Industry and Commerce L.L.C. საქართველოს
მთავრობის
წინააღმდეგ“საქმესთან დაკავშირებით პირდაპირი
განკარგულება N146
ანგარიშსწორების ან/და აკრედიტივზე თანხის
07.02.13.
განთავსების მიზნით, აგრეთვე საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების
დასაფინანსებლად
მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს
მიერ 2011 წლის 1 აპრილს გამოტანილი
გადაწყვეტილების საფუძველზე, რასობრივი
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
საქართველოს პრემიერკონვენციის ფარგლებში სასამართლოს
მინისტრის ბრძანება
გადაწყვეტილების შესაბამისად მისაღები ზომების,
N54 19.03.13.
მათ შორის, რუსეთთან ორმხრივ მოლაპარაკებებთან
დაკავშირებული იურიდიული მომსახურების
კომპანია Foley Hoag“-საგან შესყიდვისა და
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადის დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
მთავრობის
საქართველოს მთავარი პროკურატურის
განკარგულება N2157
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის
26.12.13.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს
პოლონეთში მდებარე „Auschwitz-Birkenau“-ს
მთავრობის
ისტორიული მემორიალის მოვლაგანკარგულება N801
შენარჩუნებისათვის, პოლონური ფონდის „Auschwitz16.07.13.
Birkenau“-ს ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
„საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო
ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით განსაზღვრულ საერთაშორისო ოპერაციებში
ან სხვა სახის სამშვიდობო საქმიანობის
საქართველოს
განხორციელებისას საქართველოს თავდაცვის
მთავრობის
სამინისტროს დაღუპული ან/და მიღებული ტრავმების
განკარგულება N564
შედეგად გარდაცვლილი მოსამსახურეების ოჯახის
13.06.13.
წევრების სოციალური დაცვის უზრუნველსაყოფად,
თითოეული ოჯახისათვის საქართველოს
კანონმდებლობით დაწესებული დახმარების გარდა
85.0 ათასი ლარის გაცემის მიზნით
საქართველოს
ა(ა)იპ - საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო
მთავრობის
ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის
განკარგულება N772
შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით
05.07.13.
სამხედრო მოსამსახურეებისათვის, რომლებმაც
საქართველოს
სამშვიდობო მისიებში და საქართველოს
მთავრობის
ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში
განკარგულება N1997
მიღებული ტრავმის შედეგად დაკარგეს სხვადასხვა
19.12.13.
კიდური, საპროთეზო და სამედიცინო მომსახურების
შესაძენად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
ოპტიკური ხაზისა და მის შესაერთებლად საჭირო

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

1,598,070.8

1,067,771.8

1,067,761.0

10.8

1,199,935.7

669,636.7

669,627.4

9.3

48,135.1

48,135.1

48,133.6

1.5

350,000.0

350,000.0

350,000.0

0.0

108,500.0

108,500.0

108,500.0

0.0

108,500.0

108,500.0

108,500.0

0.0

9,463,635.8

9,208,635.8

9,208,635.8

0.0

2,890,000.0

2,635,000.0

2,635,000.0

0.0

70,000.0

70,000.0

70,000.0

0.0

1,503,635.8

1,503,635.8

1,503,635.8

0.0

5,000,000.0

5,000,000.0

5,000,000.0

0.0
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მთავრობის
აპარატურის შესყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯების
განკარგულება N2176
დასაფინანსებლად
26.12.13.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების
საქართველოს
განსახორციელებლად, მატერიალურ-ტექნიკური
მთავრობის
ბაზის განახლებისა და სამინისტროს სისტემის
განკარგულება N2157
შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით შესაბამისი
26.12.13.
ღონისძიებების დასაფინანსებლად
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
საჯარო სკოლების 2014 წლის იანვრის თვის
განკარგულება N2157
ვაუჩერების ნაწილობრივი დაფინანსებისათვის
26.12.13.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის,
საქართველოს
უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის
მთავრობის
აღსაყდრებიდან 35 წლისთავისა და დაბადებიდან 80
განკარგულება N16
წლის იუბილეს აღნიშვნასთან დაკავშირებული
11.01.13.
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26
მთავრობის
მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ჩატარებასთან
განკარგულება N437
დაკავშირებული ხარჯების ნაწილობრივ
17.05.13.
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის „საჩუქარი“
მთავრობის
ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
განკარგულება N439
ნაწილობრივ დაფინანსების მიზნით
17.05.13.
საქართველოს
2013 წლის ივნისში საქართველოში ჩრდილომთავრობის
ატლანტიკური საბჭოს (NAC)-ის ვიზიტთან
განკარგულება N480
დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების
22.05.13.
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
ყოველწლიური მუსიკალური ფესტივალის „ღამის
მთავრობის
სერენადები“ ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
განკარგულება N1035
ნაწილობრივ დაფინანსების მიზნით
06.08.13.
ხელოვნებისა და მეცნიერების დარგებში 2013 წლის
საქართველოს პრემიერშოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის
მინისტრის ბრძანება
ლაურეატებისათვის ფულადი ჯილდოს გაცემის
N164 27.08.13.
მიზნით
საქართველოს
ნოდარ გაბუნიას სახელობის პიანისტთა და
მთავრობის
ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალის
განკარგულება N1787
ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
29.11.13.
ნაწილობრივ დაფინანსების მიზნით
დიდი ქართველი მწერლის ჭაბუა ამირეჯიბის
საქართველოს პრემიერგარდაცვალებასთან დაკავშირებით დაკრძალვის
მინისტრის ბრძანება
ხარჯების (62 560 ლარი) და ჭაბუა ამირეჯიბის
N288 16.12.13.
ოჯახისათვის ფინანსური დახმარების (10 000 ლარი)
გასაწევად
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიანტის სს
საქართველოს
„კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ აბონენტების
მთავრობის
(საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების) მიერ 2013 წლის 1
განკარგულება N17
იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით მოხმარებული
11.01.13.
ელექტროენერგიის ღირებულების
ანაზღაურებისათვის
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
საიდუმლო
N01-ს 15.01.13.
საქართველოს პრემიერსაიდუმლო
მინისტრის ბრძანება

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

14,000,000.0

14,000,000.0

13,916,822.4

83,177.6

14,000,000.0

14,000,000.0

13,916,822.4

83,177.6

15,000,000.0

15,000,000.0

14,997,273.5

2,726.5

15,000,000.0

15,000,000.0

14,997,273.5

2,726.5

1,835,975.0

1,796,374.0

1,755,131.8

41,242.2

310,460.0

270,859.0

270,858.1

0.9

985,800.0

985,800.0

985,784.7

15.3

200,000.0

200,000.0

200,000.0

0.0

65,045.0

65,045.0

64,958.0

87.0

68,440.0

68,440.0

68,282.0

158.0

60,000.0

60,000.0

60,000.0

0.0

73,670.0

73,670.0

61,949.0

11,721.0

72,560.0

72,560.0

43,300.0

29,260.0

3,368,906.0

3,368,906.0

3,368,901.4

4.6

625,300.0

625,300.0

625,298.1

1.9

19,970.0

19,970.0

19,970.0

0.0

25,232.0

25,232.0

25,232.0

0.0
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დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი
N02-ს 21.02.13.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
N05-ს 08.04.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N275
28.03.13.

თანხსის გაცემის მიზანი

საიდუმლო
ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიანტის
„კახეთის ენერგოდისტრიბუციის“ აბონენტების
(საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების) მიერ 2013 წლის 1
აპრილიდან 2013 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით
მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების
ანაზღაურებისათვის

საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
საიდუმლო
N04-ს 27.03.13.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
საიდუმლო
N06-ს 28.05.13.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
საიდუმლო
N07-ს 20.06.13.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
საიდუმლო
N08-ს 08.07.13.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
საიდუმლო
N09-ს 09.08.13.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
საიდუმლო
N10-ს 17.09.13.
საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანება
საიდუმლო
N11-ს 24.09.13.
საქართველოს
მთავრობის
საიდუმლო
განკარგულება N12-ს
17.12.13.
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
ა(ა)იპ - საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ
ფედერაციას - ქ. თბილისში 2013 წლის 15-25 მარტს
საქართველოს
ჭიდაობაში 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატის, მის
მთავრობის
ფარგლებში ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის
განკარგულება N215
(FILA) კონგრესისა და მსაჯთა სემინარის მაღალ
01.03.13.
დონეზე ორგანიზებისა და ჩატარების
უზრუნველსაყოფად
2012 წლის დეკემბერში კრივში ჩატარებული ევროპის
ახალგაზრდული ჩემპიონატის პრიზიორის,
საქართველოს პრემიერსაქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები გუნდის
მინისტრის ბრძანება
წევრის, ნაკრები გუნდის მწვრთნელებისა და საექიმო
N61 25.03.13.
პერსონალის ფულადი პრიზებით დაჯილდოების
მიზნით
საქართველოს
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის
მთავრობის
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისა და მის მიერ
განკარგულება N305
დაგეგმილი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით
04.04.13.
საქართველოს
ა(ა)იპ - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას მთავრობის
თბილისის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემიის
განკარგულება N368
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
26.04.13.
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
2013 წლის ივნისში საქართველოში ჩრდილომთავრობის
ატლანტიკური საბჭოს (NAC)-ის ვიზიტთან
განკარგულება N480
დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების
22.05.13.
დაფინანსების მიზნით

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

21,904.0

21,904.0

21,904.0

0.0

2,528,375.0

2,528,375.0

2,528,372.3

2.7

26,286.0

26,286.0

26,286.0

0.0

22,555.0

22,555.0

22,555.0

0.0

19,126.0

19,126.0

19,126.0

0.0

12,703.0

12,703.0

12,703.0

0.0

10,778.0

10,778.0

10,778.0

0.0

11,110.0

11,110.0

11,110.0

0.0

11,532.0

11,532.0

11,532.0

0.0

34,035.0

34,035.0

34,035.0

0.0

9,252,496.8

9,252,496.8

9,077,269.1

175,227.7

860,000.0

860,000.0

847,292.0

12,708.0

19,026.8

19,026.8

19,026.8

0.0

400,000.0

400,000.0

390,636.1

9,363.9

380,000.0

380,000.0

379,730.0

270.0

18,000.0

18,000.0

17,948.0

52.0
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დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N506
30.05.13.

თანხსის გაცემის მიზანი

ა(ა)იპ - საქართველოს რაგბის კავშირს - ქ. თბილისში,
2013 წლის 4-17 ივნისს, რაგბიში საერთაშორისო
ტურნირის - “IRB Tbilisi Cup“-ის მაღალ დონეზე
ორგანიზებისა და ჩატარების უზრუნველსაყოფად
2013 წლის 21-29 აპრილს, ქ. ბუდაპეშტში (უნგრეთი)
საქართველოს
ძიუდოში ევროპის ჩემპიონატზე, საქართველოს
მთავრობის
ძიუდოისტთა ეროვნული ნაკრების მიერ გუნდურ
განკარგულება N655
პირველობაში ოქროს მედლის მოპოვებასთან
21.06.13.
დაკავშირებით გუნდის წევრებისა და მწვრთნელების
წახალისების მიზნით
საქართველოს
2013 წლის 4-17 ივლისს, ქ.ყაზანში (რუსეთის
მთავრობის
ფედერაცია), 2013 წლის ზაფხულის მსოფლიო
განკარგულება N656
უნივერსიადაზე საქართველოს დელეგაციის
21.06.13.
მონაწილეობის მიზნით
ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას - 2013
წლის 18 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით, ლიტვაში,
საქართველოს
ფეხბურთში 19 წლამდელთა შორის ევროპის
მთავრობის
ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში საქართველოს 19
განკარგულება N987
წლამდელთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობისა 2013
30.07.2013
წლის 6-18 ივლისს, ლატვიასა და ლიტვაში,
აღნიშნული შეჯიბრებისათვის მოსამზადებელი წინა
სატურნირო შეკრების ჩატარების მიზნით
სამთო-სათხილამურო სპორტში და ფიგურულ
ციგურაობაში საქართველოს ნაკრები გუნდების
საქართველოს
წევრების 2014 წლის სოჭის ზამთრის
მთავრობის
ოლიმპიადისათვის სათანადოდ მომზადებისა და
განკარგულება N1356
აღნიშნულთან დაკავშირებული სხვადასხვა ხარჯების
16.09.13.
გაწევის მიზნით (ა(ა)იპ - საქართველოს სათხილამურო
ფედერაციას - 300 000 ლარი, ა(ა)იპ - საქართველოს
ფიგურული ციგურაობის ფედერაციას 238 400 ლარი)
სპორტის ინდივიდუალურ ოლიმპიურ და
არაოლიმპიურ სახეობებში, სპორტის ცალკეულ
საქართველოს
სათამაშო სპორტულ შეჯიბრებებში გამართულ (2013
მთავრობის
წლის 1 ნოემბრამდე) გუნდურ და პირად-გუნდურ
განკარგულება N1978
შეჯიბრებებში მიღწეული შედეგების მიხედვით
17.12.13.
საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრთა,
მწვრთნელთა და საექიმო პერსონალის წახალისების
მიზნით
სპორტის ინდივიდუალურ ოლიმპიურ და
არაოლიმპიურ სახეობებში, სპორტის ცალკეულ
საქართველოს
სათამაშო სპორტულ შეჯიბრებებში გამართულ (2013
მთავრობის
წლის 1 ნოემბრის შემდეგ) გუნდურ და პირადგანკარგულება N2178
გუნდურ შეჯიბრებებში მიღწეული შედეგების
26.12.13.
მიხედვით საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრთა,
მწვრთნელთა და საექიმო პერსონალის წახალისების
მიზნით
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
საქართველოს
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის - 26
მთავრობის
მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების პირდაპირ
განკარგულება N437
ეთერში გაშუქებასთან დაკავშირებული ხარჯების
17.05.13.
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
2013 წლის ივნისში საქართველოში ჩრდილომთავრობის
ატლანტიკური საბჭოს (NAC)-ის ვიზიტთან
განკარგულება N480
დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების
22.05.13.
დაფინანსების მიზნით
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ
საქართველოს
საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციის
მთავრობის
ღონისძიებების გადაღებასა და პირდაპირ ეთერში
განკარგულება N1559
გაშუქებასთან დაკავშირებული ხარჯების
14.11.13.
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეუფერხებელი

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

300,000.0

300,000.0

299,830.0

170.0

260,000.0

260,000.0

260,000.0

0.0

304,105.0

304,105.0

301,693.3

2,411.7

195,000.0

195,000.0

195,000.0

0.0

538,400.0

538,400.0

427,217.9

111,182.1

5,297,115.0

5,297,115.0

5,258,045.0

39,070.0

680,850.0

680,850.0

680,850.0

0.0

2,047,796.0

1,850,300.5

1,849,722.7

577.8

382,400.0

236,259.0

236,259.0

0.0

45,396.0

28,196.0

28,195.2

0.8

120,000.0

85,845.5

85,845.5

0.0

1,500,000.0

1,500,000.0

1,499,423.0

577.0
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დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი
მთავრობის
განკარგულება N2162
26.12.13.

თანხსის გაცემის მიზანი

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

300,000.0

300,000.0

300,000.0

0.0

300,000.0

300,000.0

300,000.0

0.0

1,300,000.0

1,300,000.0

1,228,992.9

71,007.1

1,300,000.0

1,300,000.0

1,228,992.9

71,007.1

14,917,640.0

14,917,640.0

14,917,640.0

0.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

0.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

430,000.0

430,000.0

430,000.0

0.0

32,640.0

32,640.0

32,640.0

0.0

2,295,000.0

2,295,000.0

2,295,000.0

0.0

100,000.0

100,000.0

100,000.0

0.0

12,000,000.0

12,000,000.0

12,000,000.0

0.0

102,765,246.8

101,227,948.1

97,970,700.4

3,257,247.7

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
საქართველოს
სამხრეთ ოსეთს ადმინისტრაციის მიერ კულტურულმთავრობის
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობისათვის
განკარგულება N997
საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად
30.07.13.
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
საქართველოს
საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო
მთავრობის
აღწერასთან დაკავშირებული ღონისძიებების
განკარგულება N438
დაფინანსების მიზნით
17.05.13.
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს პრემიერნოდარ დუმბაძის სახლ-მუზეუმის და მისი
მინისტრის ბრძანება
ტერიტორიის, ასევე მისასვლელი გზის
N136 09.07.13.
კეთილმოწყობის დაფინანსების მიზნით
საქართველოს საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწის,
საქართველოს პრემიერპროფესორ გერმანე ფაცაციას გარდაცფვალებასთან
მინისტრის ბრძანება
დაკავშირებით მისი ოჯახისათვის ფინანსური
N175 24.09.13.
დახმარების გაწევის მიზნით
საქართველოს
მესტიის მუნიციპალიტეტში სამთო-სათხილამურო
მთავრობის
კურორტის განვითარებასთან დაკავშირებით, შპს
განკარგულება N274
„MESTIA RESORTS“-ის ფუნქციონირების და
28.03.13.
არსებული ვალდებულებების დაფარვის მიზნით
საქართველოს
გორის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა შენობებში
მთავრობის
დროებით შესახლებულ პირთა ელექტროენერგიის
განკარგულება N1535
დავალიანების დაფარვის მიზნით
05.11.13.
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის
საქართველოს
მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის
მთავრობის
ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის
განკარგულება N1570
მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით
18.11.13.
დახმარების გასაცემად
საქართველოს
ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის ღვინის პარკზე
მთავრობის
დაკისრებული ფუნქციების განხორციელებისათვის
განკარგულება N1789
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
29.11.13.
საქართველოს
2013 წლის ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების
მთავრობის
ღონისძიებათა ხელშეწყობის და მეციტრუსეობის
განკარგულება N2174
დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური
26.12.13.
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით
ს ულ

*შენიშვნა: ნორმატიული აქთით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და, ასევე,
31.12.2013 წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან.
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საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
2013 წლის განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 9 995.5 ათასი
ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 9 944.4 ათასი ლარი.
ლარებში

დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი

თანხის გაცემის მიზანი

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს
ფიზიკური პირის გიორგი ავალიანისათვის
პრეზიდენტის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
განკარგულება
მიზნით
N03/01/01 03.01.13.
საქართველოს
ფიზიკური პირი ანა აზაურაშვილისათვის
პრეზიდენტის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
განკარგულება
მიზნით
N08/01/02 08.01.13.
საქართველოს პრეზიდენტის
საქართველოს
ადმინისტრაციისათვის ინტერნეტით
პრეზიდენტის
სარგებლობისათვის აუცილებელი მომსახურების
განკარგულება
შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად
N10/01/03 10.01.13.
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
პრეზიდენტის
შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის
განკარგულება
შრომის ანაზღაურებისათვის
N16/01/02 16.01.13.
საქართველოს
ფიზიკური პირის თამარ თურმანიშვილისათვის
პრეზიდენტის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
განკარგულება
მიზნით
N18/01/01 18.01.13.
საქართველოს
ფიზიკური პირის ლამარა ხეცურიანისათვის
პრეზიდენტის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
განკარგულება
მიზნით
N21/01/01 21.01.13.
საქართველოს
საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთა
პრეზიდენტის
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად საჭირო ხარჯების
განკარგულება
დაფინანსების მიზნით
N24/01/02 24.01.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
„ჯეოლიმპის“ 2013 წლის შეჯიბრების გასამართად
განკარგულება
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
N11/02/01 11.02.13.
საქართველოს
ფიზიკური პირის ქეთო ზარქუასათვის
პრეზიდენტის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
განკარგულება
მიზნით
N20/02/01 20.02.13.
საქართველოს
ფიზიკური პირის დარეჯან ლომიძისათვის
პრეზიდენტის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
განკარგულება
მიზნით
N26/02/04 26.02.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
ფიზიკური პირის ზინე ალიევასათვის ერთჯერადი
განკარგულება
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით
N26/02/05 26.02.13.
საქართველოს
საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის
პრეზიდენტის
ასამაღლებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

6,659,147.6

6,637,935.8

6,625,729.2

12,206.6

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

0.0

5,500.0

5,416.0

5,416.0

0.0

32,500.0

32,500.0

32,500.0

0.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

0.0

160,000.0

148,942.9

148,942.9

0.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

0.0

1,150.0

1,150.0

1,150.0

0.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

0.0

115,000.0

112,557.9

112,557.9

0.0
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ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

ფიზიკური პირის ირაკლი მეგრელიშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

35,000.0

35,000.0

35,000.0

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში
შიდასატელეფონო ქსელის მოსაწყობად საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით

33,000.0

32,908.8

32,908.8

0.0

ფიზიკური პირის გიორგი ყორღანაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

30,000.0

30,000.0

30,000.0

0.0

6,000.0

6,000.0

6,000.0

0.0

1,000,000.0

998,750.0

986,765.0

11,985.0

3,600.0

3,600.0

3,600.0

0.0

შპს „ფორმულა პროესკო ფროდაქშენს“ - საბჭოთა
ოკუპაციის შესახებ დოკუმენტური ფილმის
გადასაღებად საჭირო ხარჯების დაფინანსების
მიზნით

191,160.0

191,160.0

191,160.0

0.0

საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების
მიზნით

85,000.0

79,988.9

79,988.9

0.0

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენისა (90
ცალი) და წმინდა გიორგის სახელობის
გამარჯვების ორდენის (5 ცალი) შეძენისათვის
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით

144,502.1

143,838.1

143,837.4

0.7

ფიზიკური პირის თამარ ზაალიშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

2,250.0

2,250.0

2,250.0

0.0

ფიზიკური პირის ვასო ურუშაძისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

3,000.0

3,000.0

3,000.0

0.0

ფიზიკური პირის ნიკოლოზი სეფაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

24,000.0

24,000.0

24,000.0

0.0

900,000.0

900,000.0

899,925.8

74.2

15,000.0

15,000.0

15,000.0

0.0

დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი
განკარგულება
N06/03/01 06.03.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N19/03/03 19.03.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N19/03/04 19.03.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N19/03/05 19.03.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N20/03/01 20.03.13.

საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/03/02 26.03.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N28/03/01 28.03.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N08/04/01 08.04.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/04/01 25.04.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N10/05/07 10.05.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/05/04 15.05.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/05/05 15.05.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/05/01 21.05.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/05/01 24.05.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის

თანხის გაცემის მიზანი
მიზნით

„საქართველოს ამერიკელი მეგობრები ინკ“-ის
წარმომადგენლობა საქართველოში - გადასაცემად მკერდის კიბოთი დაავადებული ქალების
მკურნალობის დასახმარებლად დაგეგმილი
საქველმოქმედო ღონისძიების - ვახშმის ტექნიკური
მხარის უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
წარჩინებული სტუდენტების, მოსწავლეებისა და
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის
საჩუქრებად გადასაცემად კომპიუტერული
ტექნიკის შეძენისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
ფიზიკური პირის თამარ ლათიბაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
უფლებამოსილებების ჯეროვანი შესრულების
ხელშეწყობისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
ფიზიკური პირის ზვიადი კუპრეიშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
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ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

1,013,534.8

1,013,534.8

1,013,534.4

0.4

ფიზიკური პირის დავით სამყურაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

1,500.0

1,500.0

1,500.0

0.0

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოს - წმინდა
გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენის (20
ცალი) შეძენისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

62,000.0

61,387.7

61,387.7

0.0

ფიზიკური პირის მანანა მიდელაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

1,000.0

1,000.0

1,000.0

0.0

საარქივო მასალების შეძენისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით

170,000.0

170,000.0

170,000.0

0.0

ხელოვნებისა და მეცნიერების დარგებში შოთა
რუსთაველის სახელობის პრემიის 2013 წლის
ლაურეატებისათვის ფულადი ჯილდოს გადაცემის
მიზნით

80,000.0

80,000.0

80,000.0

0.0

ფიზიკური პირის მერი კოკაიასათვის ერთჯერადი
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით

17,000.0

17,000.0

17,000.0

0.0

ფიზიკური პირის ანდრო გაბისონიასათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

ფიზიკური პირის ია ხვინგიასათვის ერთჯერადი
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით

10,814.1

10,814.1

10,814.1

0.0

არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული
პირის - ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი
საქართველოსათვის მიერ დაგეგმილი პროექტის თურქეთში მცხოვრები ქართული წარმოშობის
მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ სტატისტიკური
კვლევების ჩასატარებლად საჭირო ხარჯების
დაფინანასების მიზნით

90,659.1

90,659.1

90,659.1

0.0

ფიზიკური პირის ნიკოლოზი სეფაშვილისათვის
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით

5,000.0

5,000.0

5,000.0

0.0

ფიზიკური პირის ირაკლი კოტრიკაძისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

9,000.0

9,000.0

9,000.0

0.0

ფიზიკური პირებისათვის ერთჯერადი ფინანსური
დახმარების გაწევის მიზნით

15,600.0

15,600.0

15,600.0

0.0

ფიზიკური პირის გურამ ბალიაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

3,900.0

3,900.0

3,900.0

0.0

დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი
განკარგულება
N24/05/02 24.05.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N06/06/02 06.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N07/06/01 07.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N07/06/02 07.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N11/06/02 11.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/06/01 13.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/06/01 18.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N25/06/02 25.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N27/06/01 27.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N27/06/02 27.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N27/06/03 27.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N05/07/01 05.07.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N12/07/01 12.07.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N12/07/03 12.07.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/07/01 18.07.13.

თანხის გაცემის მიზანი
მიზნით
საქართველოს მოქალაქეების მიერ უცხო ქვეყნების
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით
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დოკუმენტის თარიღი
და ნომერი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N08/08/02 08.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N08/08/03 08.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N08/08/05 08.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/08/01 21.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/08/02 21.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N22/08/01 22.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N23/08/01 23.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N23/08/02 23.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N23/08/03 23.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/08/03 26.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/08/04 26.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/08/05 26.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/08/07 26.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/08/08 26.08.13.

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

25,775.0

25,775.0

25,775.0

0.0

1,500,000.0

1,500,000.0

1,499,865.2

134.8

15,000.0

15,000.0

15,000.0

0.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

17,000.0

17,000.0

17,000.0

0.0

397,000.0

397,000.0

397,000.0

0.0

ფიზიკური პირის ბექა გოჩიაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

24,922.5

24,922.5

24,922.5

0.0

ფიზიკური პირის ნინო კასრაძისათვის ერთჯერადი
ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით

1,500.0

1,500.0

1,500.0

0.0

ფიზიკური პირის ბელა ფირცხალავასათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

3,000.0

3,000.0

3,000.0

0.0

შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის
შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

2,500.0

2,500.0

2,500.0

0.0

ფიზიკური პირის სერგო ლუტიძისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

11,000.0

11,000.0

11,000.0

0.0

ფიზიკური პირის ლიდა კახიანისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

22,173.0

22,173.0

22,173.0

0.0

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის - საქართველის სამთო გამყოლთა
ასოციაციისათვის ინვენტარის შესაძენად საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით

34,000.0

34,000.0

34,000.0

0.0

ფიზიკური პირის ვალერი ადამიასათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით

1,300.0

1,300.0

1,300.0

0.0

თანხის გაცემის მიზანი

ფიზიკური პირის მიხეილ მამულაშვილისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
უფლებამოსილების ჯეროვანი შესრულების
ხელშეწყობისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით.
ა(ა)იპ - ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი საქართველოს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების თბილისში საერთაშორისო სესიის გასატარებლად
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით, ა(ა)იპ ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი საქათველოსთვის გადასაცემად
ფიზიკური პირების: ხათუნა ხუხუნაშვილისა და
ციური წერეთლისათვის ერთჯერადი ფინანსური
დახმარების გაწევის მიზნით
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის - მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაციის
ორგანიზებით საქართველოში ლაშქრობების
მხარდაჭერისა და ტურიზმის
პოპულარიზაციისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის - ქართლის ტრადიციული მეღვინეობის
ასოციაციის მიერ დაგეგმილი პროექტის
განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
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საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/08/09 26.08.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/08/10 26.08.13.

თანხის გაცემის მიზანი

ფიზიკური პირის კონსტანტინე ჭიჭინაძისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
მიზნით
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის - საქართველოს ტრადიციული მეღვინეობის
ასოციაციის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების
უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
უფლებამოსილებების ჯეროვანი შესრულების
ხელშეწყობისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/08/11 26.08.13.
საქართველოს
ფიზიკური პირის მიხეილ მამულაშვილისათვის
პრეზიდენტის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
განკარგულება
მიზნით
N26/08/12 26.08.13.
საქართველოს
ფიზიკური პირის გიორგი ჯანელიძისათვის
პრეზიდენტის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის
განკარგულება
მიზნით
N26/08/13 26.08.13.
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში
კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივისა და
სამეგრელოს ახალგაზრდული საინიციატივო
საქართველოს
ჯგუფის ორგანიზებით ზუგდიდის
პრეზიდენტის
მუნიციპალიტეტში, ანაკლიაში მშენებლობის
განკარგულება
მხარდაჭერისა და ტურიზმის
N10/04/01 10.04.13.
პოპულარიზაციისათვის კონცერტის ორგანიზების
უზრუნველსაყოფად
საქართველოს
ქალაქ ფოთის საკათედრო ტაძრის რეკონსტრუქციაპრეზიდენტის
რეაბილიტაციისათვის საჭირო ხარჯების
განკარგულება
დაფინანსების მიზნით
N10/04/02 10.04.13.
ფოთისა და ხობის ეპარქიის საკათედრო ტაძრის
საქართველოს
კურთხევასთან დაკავშირებით სადღესასწაულო
პრეზიდენტის
მსახურების საინფორმაციო-სარეკლამო რგოლის
განკარგულება
დამზადებისა და ტელეეთერში განთავსებისათვის
N10/05/05 10.05.13.
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
ფოთისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს
საკათედრო ტაძრის, საეკლესიო კომპლექსისა და
პრეზიდენტის
საპატრიარქოს რეზიდენციის გახსნასთან
განკარგულება
დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებაზე მგზავრთა
N10/05/06 10.05.13.
გადაყვანის ორგანიზების უზრუნველსაყოფად
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და
თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში
საქართველოს
პრეზიდენტის
იმერეთის ღვინის ფესტივალის ჩასატარებლად
განკარგულება
საჭირო ღონისძიებების დასაფინანსებლად
N08/08/01 08.08.13.
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გმირულად
პრეზიდენტის
დაღუპული კაპრალის გიორგი ანწუხელიძის
განკარგულება
ოჯახისათვის საცხოვრებელი პირობების
N12/08/01 12.08.13.
გაუმჯობესებისა და მისი სახელის უკვდავსაყოფად

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

110,000.0

110,000.0

110,000.0

0.0

115,000.0

115,000.0

114,988.5

11.5

8,307.0

8,307.0

8,307.0

0.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

0.0

353,000.0

353,000.0

352,840.0

160.0

13,500.0

13,500.0

13,500.0

0.0

300,000.0

300,000.0

300,000.0

0.0

37,000.0

37,000.0

37,000.0

0.0

2,500.0

2,500.0

2,340.0

160.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

0.0

50,000.0

50,000.0

50,000.0

0.0

55,000.0

55,000.0

54,879.0

121.0

55,000.0

55,000.0

54,879.0

121.0
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სოფელ ქვემო ალვანის სკვერის კეთილმოწყობისა
და მემორიალის მშენებლობისათვის საჭირო
ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
საქართველოს
პირთან - ამბროლაურის კულტურის ცენტრთან
პრეზიდენტის
არსებული ფოლკლორული ანსამბლის
განკარგულება
„საგალობლის“ ისრაელის სახელმწიფოში
N23/04/01 23.04.13.
ვიზიტისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
საქართველოს
ა(ა)იპ - რაჭა ლეჩხუმის ტრადიციუილი
პრეზიდენტის
მეღვინეობის ასოციაციის მიერ დაგეგმილი
განკარგულება
პროექტის - ღვინის ფესტივალის ჩასატარებლად
N08/08/04 08.08.13.
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
საქართველოს
პირის - რაჭა-ლეჩხუმის ტრადიციული
პრეზიდენტის
მეღვინეობის ასოციაციის მიერ დაგეგმილი
განკარგულება
პროექტის - ღვინის ფესტივალის ჩასატარებლად,
N26/08/06 26.08.13.
აგრეთვე დამატებით ტრანსპორტირებისა და სხვა
მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს
ქალაქ ახალქალაქის N3 საჯარო სკოლისათვის
პრეზიდენტის
სასწავლო პირობების გაუმჯობესებისა და
განკარგულება
სასწავლო ინვენტარის შეძენის მიზნით
N03/04/02 03.04.13.
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის,
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს
ქართლის ღვინის ფესტივალის
პრეზიდენტის
ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების
განკარგულება
დაფინანსების მიზნით
N14/05/02 14.05.13.
საქართველოს
ქართლის ღვინის ფესტივალის
პრეზიდენტის
ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების
განკარგულება
დაფინანსების მიზნით
N03/06/01 03.06.13.
საქართველოს
ნიქოზის ანიმაციური ფილმების მესამე
პრეზიდენტის
საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზებისათვის
განკარგულება
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
N27/06/04 27.06.13.
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
„შავი ზღვა - კასპიის ზღვის დიალოგის“
საქართველოს
ფარგლებში უსაფრთხოების საკითხების
პრეზიდენტის
განსახილველად გასამართი შვიდი პარტნიორი
განკარგულება
ქვეყნის ექსპერტების ყოველწლიური შეხვედრის
N13/05/06 13.05.13.
ორგანიზებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს
საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთა
პრეზიდენტის
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად საჭირო ხარჯების
განკარგულება
დაფინანსების მიზნით
N24/01/02 24.01.13.
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახურის სახელმწიფო კონტროლს
საქართველოს
დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის
პრეზიდენტის
იურიდიული პირის - საქართველოს სახელმწიფო
განკარგულება
უზრუნველყოფის სააგენტოს მიმდინარე
N19/03/02 19.03.13.
საჭიროებისა და მასზე გადაცემული ქონების
ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯების

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

95,000.0

95,000.0

94,252.8

747.2

40,000.0

40,000.0

39,252.8

747.2

50,000.0

50,000.0

50,000.0

0.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

0.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

0.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

0.0

70,000.0

70,000.0

64,578.9

5,421.1

53,000.0

53,000.0

52,078.9

921.1

7,000.0

7,000.0

2,500.0

4,500.0

10,000.0

10,000.0

10,000.0

0.0

32,000.0

28,796.2

28,796.2

0.0

32,000.0

28,796.2

28,796.2

0.0

2,556,700.0

2,556,700.0

2,548,669.3

8,030.7

6,700.0

6,700.0

6,211.5

488.5

150,000.0

150,000.0

146,469.6

3,530.4
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ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

300,000.0

300,000.0

299,908.4

91.6

250,000.0

250,000.0

249,508.6

491.4

500,000.0

500,000.0

499,624.9

375.1

400,000.0

400,000.0

397,991.6

2,008.4

350,000.0

350,000.0

349,917.9

82.1

200,000.0

200,000.0

199,056.7

943.3

400,000.0

400,000.0

399,980.1

19.9

119,677.0

119,677.0

119,677.0

0.0

14,000.0

14,000.0

14,000.0

0.0

105,677.0

105,677.0

105,677.0

0.0

9,995,524.6

9,971,109.0

9,944,422.4

26,686.6

დაფინანსების მიზნით
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება N02-ს
08.04.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N24/04/01 24.04.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება N03-ს
15.05.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N12/06/01 12.06.13.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება N06-ს
16.07.13.

საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N19/08/01 19.08.13.

საიდუმლო
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო
უზრუნველყოფის სააგენტოს წესდებით
განსაზღვრული ამოცანების სრულყოფილად
შესრულების მიზნით
საიდუმლო
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახურის სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებული სსიპ-ის - საქართველოს
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს
მიმდინარე საჭიროებისა და მასზე გადაცემული
ქონების ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
საიდუმლო
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახურის სახელმწიფო კონტროლს
დაქვემდებარებული სსიპ-ის - საქართველოს
სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს
წესდებით განსაზღვრული ამოცანების
სრულყოფილად შესრულების, სააგენტოს
მიმდინარე საჭიროებებისა და მასზე გადაცემული
ქონების ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

საქართველოს
პრეზიდენტის
საიდუმლო
განკარგულება N08-ს
22.08.13.
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
ქორეოგრაფიული ანსამბლის „არგინეთის“
საქართველოს
თურქეთის რესპუბლიკაში, ქალაქ იზმირში ბავშვთა
პრეზიდენტის
საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობის
განკარგულება
მისაღებად საჭირო ხარჯების დაფინანსების
N01/04/02 01.04.13.
მიზნით
საქართველოს
ქ. თბილისში „კახა ბაკურაძის მოძრაობის
პრეზიდენტის
თეატრის“ შენობის მშენებლობის დასრულებისა და
განკარგულება
თეატრის ფუნქციონირებისათვის
N05/04/01 05.04.13.
ს უ ლ
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საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების
მოცულობამ შეადგინა 448 328.2 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა
- 355 321.0 ათასი ლარი.
ლარებში

დოკუმენტის
თარიღი და ნომერი

თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს მთავრობის კანცელარია

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1103
22.08.13.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის
სარგებლობაში გადაცემული შენობის
რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო
დოკუმენტაციის შესყიდვისათვის

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N554
11.06.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N706
03.07.13.

ქ.თბილისში, ათონელის ქუჩა N25-ში არსებული
ადმინისტრაციული შენობის შეჩერებული სამშენებლოსარემონტო სამუშაოების შემდგომში განხორციელების
მიზნით შპს „ინფრასტრუქტურის განვითარების
კომპანიის“ მიერ ზოგიერთი ღონისძიებების
განსახორციებლად
ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის
მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის
სარკინიგზო-სამშენებლო დერეფნის გარკვეულ
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის
ნაკვეთების გამოსყიდვა-კომპენსაციასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

1,500,000.0

1,450,000.0

0.0

1,450,000.0

1,500,000.0

1,450,000.0

0.0

1,450,000.0

17,450,000.0

17,450,000.0

17,053,000.0

397,000.0

200,000.0

200,000.0

200,000.0

0.0

400,000.0

400,000.0

3,000.0

397,000.0

350,000.0

350,000.0

350,000.0

0.0

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1066
16.08.13.

შპს „ანაკლიის“ აკვაპარკის შეუფერხებლად
ფუნქციონირების მიზნით

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N2157
26.12.13.

შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრის“ კაპიტალის
გასაზრდელად, ციფრულ სატელევიზიო
მაუწყებლობაზე გადასვლის მიზნით საქართველოს
მთელ ტერიტორიაზე მიკროტალღური რადიოსარელეო
ხაზის ქსელის მშენებლობასთან დაკავშირებული
ხარჯების დასაფინანსებლად - 10.0 მლნ ლარი; შპს
„საქართველოს აეროპორტის გაერთიანების“ კაპიტალის
გასაზრდელად, ქუთაისის საერთაშორისო
აეროპორტისათვის რენტგენული აპარატებისა და
სახანძრო მანქანის შეძენასთან, შემოვლითი გზისა და
შენობა - ნაგებობების მოწყობასთან დაკავშირებული
ხარჯების დასაფინანსებლად - 3.5 მლნ ლარი; სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო
საზღვაო აკადემიის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებასთან და მის სარგებლობაში არსებული
საერთო საცხოვრებელის სარემონტო სამუშაოების
ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დასაფინანსებლად - 2.0 მლნ ლარი; შპს „გუდაურის
განვითარების სააგენტოს“ კაპიტალის გასაზრდელად,
როტორიანი თოვლსატკეპნი მანქანის შეძენასთან
დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად - 1.0 მლნ
ლარი.

16,500,000.0

16,500,000.0

16,500,000.0

0.0

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

102,599,798.0

102,599,798.0

87,805,707.3

14,794,090.7
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დოკუმენტის
თარიღი და ნომერი

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N255
22.03.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N343
25.04.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N371
26.04.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N405
02.05.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N407
02.05.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N507
30.05.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N551
31.05.13.

თანხის გაცემის მიზანი
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთიზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო,
სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა
და მათთან დაკავშირებული საპროექტო და
საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო
შესყიდვის მიზნით
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპ-ს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდიჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის მესტიაუშგულის კმ141-კმ154 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული
საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო
შესყიდვის მიზნით
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიას“ - კომპანიის
კაპიტალის გასაზრდელად
საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდალარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი)
საავტომობილო გზის გუდაური-კობის მონაკვეთზე
საზვავე უბნების კვლევის, მართვის ტექნოლოგიურტექნიკური საშუალებების დადგენისა და ზვავების
მართვის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მომსახურების
შესყიდვის დაფინანსება
საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ა)შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წყალტუბოხონის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის - 4
346 ათასი ლარი; ბ)შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ხობი-საჯიჯაო-ლესიჭინეს
საავტომობილო გზის ცალკეული დაზიანებული
მონაკვეთების რეაბილიტაციისათვის - 3 345 ათასი
ლარი; გ)შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის
ზარზმა-ადიგენის მონაკვეთის რეაბილიტაციისათვის - 2
458 ათასი ლარი; დ)ჯვარი (ჯვარზენი)-ჩქვალერისაჩინოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისა და
მასთან დაკავშირებული საპროექტო მომსახურების
შესყიდვისათვის - 2 013 ათასი ლარი; ე) ადგილობრივი
მნიშვნელობის მონგირი-ახუთის სააავტომობილო გზის
რეაბილიტაციისათვის - 2 263,75 ათასი ლერი; ვ)
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვანი-სულორის
საავტომობილო გზის კმ6,5-კმ11,5 მონაკვეთის
რეაბილიტაციისათვის - 1 798,13 ათასი ლარი; ზ)
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუხური-თაიას
საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის - 1 423,52
ათასი ლარი; თ)„ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული ობიექტების საზედამხედველო
მომსახურების ხარჯებისათვის - 170 250 ლარი.
საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდა
(სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო
გზის კმ68+600 - კმ69+600 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვის მიზნით
საქართველოს მთავრობასა და კომპანია „Pomagalski“-ს
შორის 2011 წლის 21 ოქტომბერს გაფორმებული
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, კომპანია
„Pomagalski“-ს მიერ მოსაწოდებელი ოთხი სამთოსათხილამურო საბაგირო გზის მესტიის
მუნიციპალიტეტში, მულახის თემში (სოფ.
მაჯდვიერთან) დასაწყობების მიზნით

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

10,000,000.0

10,000,000.0

8,201,337.8

1,798,662.2

7,000,000.0

7,000,000.0

5,361,492.5

1,638,507.5

3,000,000.0

3,000,000.0

3,000,000.0

0.0

135,000.0

135,000.0

107,460.0

27,540.0

17,817,650.0

17,817,650.0

15,157,419.1

2,660,231.0

800,000.0

800,000.0

712,566.4

87,433.6

1,470,000.0

1,470,000.0

1,470,000.0

0.0
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საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N602
21.06.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N698
03.07.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N835
26.07.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N999
30.07.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1065
16.08.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1112
22.08.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1117
26.08.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1118
26.08.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1120
26.08.13.

თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერეჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის კმ25-კმ45
ცალკეული მონაკვეთების და შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზესტაფონი-ბაღდათის საავტომობილო
გზის კმ11-კმ18.8 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული
საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო
შესყიდვის მიზნით
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორიდედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის
კმ24+000-კმ30+000 და კმ35+000-კმ45+000 მონაკვეთების
სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მასთან
დაკავშირებული საზედამხედველო მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით
საქართველოს მთავრობასა და კომპანია "Pomagalski" -ს
შორის 2011 წლის 21 ოქტომბერს გაფორმებული
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტის
ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების
შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, კომპანიამ
(შპს "თეთნულდი დეველოპმენტი") უზრუნველყოს
საბაგირო გზების საყრდნ ანძებთან მისასვლელი
სამშენებლო გზებისა და სასრიალო-სათადარიგო გზის
მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა
საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი (ასაქცევი) სარფი (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზის კმ117-კმ119 მონაკვეთზე
ფერდობის ჩამოწმენდის და გამაგრების სამუშაოებისა
და მასთან დაკავშირებული საზედამხედველო
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვების მიზნით
ქალაქ თელავში ჭავჭავაძის გამზირის
რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების
შესყიდვის მიზნით
ქალაქ ზუგდიდში დაგეგმილი შ. ხუბულავას ქუჩის
რეაბილიტაციისათვის
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკისა და
სოფლის ამბულატორიების მშენებლობის
დასაფინანსებლად (სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში
სოფლის ამბულატორიების მშენებლობისათვის - 2.4 მლნ
ლარი, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკის
მშენებლობისათვის - 1.5 მლნ ლარი)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაითურში
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებამდე მისაყვანი წყალსადენისა და
წყალარინების სისტემის სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელების მიზნით, შპს „საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“
კაპიტალის გაზრდის მიზნით
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში პროექტების
განხორციელების მიზნით: ა)სოფელ სართიჭალაში შიდა
გზების მოასფალტებისათვის - 643 323 ლარი;
ბ)ქ.გარდაბანში ბორდიურების მოწყობისა და შიდა
გზების მოასფალტების მიზნით - 501 380 ლარი;
გ)სოფელ გამარჯვებაში შიდა გზების მოასფალტების
მიზნით - 458 032 ლარი; დ)სოფელ ლემშვენიერაში შიდა
გზების მოასფალტების მიზნით - 400 589 ლარი; ე)

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

8,000,000.0

8,000,000.0

404,833.8

7,595,166.2

10,000,000.0

10,000,000.0

9,945,078.4

54,921.7

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

0.0

1,810,000.0

1,810,000.0

1,446,544.1

363,455.9

1,450,000.0

1,450,000.0

1,413,179.7

36,820.3

800,000.0

800,000.0

800,000.0

0.0

3,900,000.0

3,900,000.0

3,588,990.0

311,010.0

6,893,824.0

6,893,824.0

6,893,824.0

0.0

2,523,324.0

2,523,324.0

2,302,981.5

220,342.5
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საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1965
16.12.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N2157
26.12.13.

თანხის გაცემის მიზანი
სოფელ კრწანისში შიდა გზების მოასფალტების მიზნით
- 260 000 ლარი; ვ) სოფელ კუმისში შიდა გზების
მოასფალტების მიზნით - 120 000 ლარი; ზ)სოფელ
თელეთში შიდა გზების მოასფალტების მიზნით - 100
000 ლარი; თ) სოფელ ფოლადაანთკარში ხიდისა და
ბოგირის მოწყობის მიზნით - 40 000 ლარი.
საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფის
საავტომობილო გზის კმ117-კმ119 (კვარიათი-სარფი)
მონაკვეთის (ზღვის სანაპირო ზოლის გასწვრივ)
აღდგენა-გამაგრების და ქვის ცვენისაგან დაცვის და
ფერდობების გამაგრების სამუშაოების განხორციელების
მიზნით (შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“
კაპიტალის გაზრდის მიზნით)
ნაგავსაყრელების მოწესრიგება და შპს ,,საქართველოს
მყარი ნარჩენების მართის კომპანიის“ საოპერაციო
ხარჯების დაფინანსება (შპს ,,საქართველოს მყარი
ნარჩენების მართვის კომპანიის“ კაპიტალის
გასაზრდელად) - 10.0 მლნ ლარი; შპს ,,თეთნულდი
დეველოპმენტის“ საოპერაციო ხარჯებისა და
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობასთან
დაკავშირებული, აგრეთვე კომპანია ,,Pomagalski“-ს მიერ
მოწოდებული საბაგიროების სამშენებლო-სამონტაჟო
სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დასაფინანსებლად (შპს ,,თეთნულდი დეველოპმენტის“
კაპიტალის გასაზრდელად) - 5 მლნ ლარი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საგანმანათლებლო
მთავრობის
დაწესებულებების (საჯარო სკოლებისა და პროფესიული
განკარგულება N321
სასწავლებლის) სარეაბილიტაციო სამუსაოების
18.04.13.
დასაფინანსებლად
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ
2012-2014 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის
საქართველოს
განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად,
მთავრობის
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის
განკარგულება N1123 დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენისა და
26.08.13.
წლების განმავლობაში მომხდარი სტიქიური
მოვლენების შედეგად, უსახლკაროდ დარჩენილი
ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფის
მიზნით
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1100
21.08.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N2157
26.12.13.

თიანეთის, თეთრიწყაროს, ხაშურის, გორის, ქარელის,
კასპის და ადიგენის მუნიციპალიტეტების ზოგიერთი
სოფლის ელექტრიფიცირების მიზნით საჭირო
სამუშაოების, კერძოდ, ელექტროგადამცემი ხაზებისა და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის პროექტირებისა და
მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარჯების
დასაფინანსებლად
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ს საწესდებო კაპიტალის გასაზრდელად - გამყოფი ხაზის
მიმდებარე სოფლების გაზიფიცირებისათვის საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1014
31.07.13.

სამელიორაციო სისტემის ექპლუატაციასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

10,000,000.0

10,000,000.0

10,000,000.0

0.0

15,000,000.0

15,000,000.0

15,000,000.0

0.0

1,284,790.0

1,284,790.0

1,154,172.2

130,617.8

1,284,790.0

1,284,790.0

1,154,172.2

130,617.8

2,000,000.0

2,000,000.0

1,802,778.0

197,222.0

2,000,000.0

2,000,000.0

1,802,778.0

197,222.0

2,702,000.0

2,702,000.0

2,382,991.0

319,009.0

1,702,000.0

1,702,000.0

1,382,991.0

319,009.0

1,000,000.0

1,000,000.0

1,000,000.0

0.0

500,000.0

500,000.0

500,000.0

0.0

500,000.0

500,000.0

500,000.0

0.0

11,500,000.0

11,500,000.0

11,500,000.0

0.0
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2015 წელს ქ.თბილისში გასამართი, ევროპის
ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის
საქართველოს
აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის
მთავრობის
საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად, სახელმწიფოს
განკარგულება N1119
100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
26.08.13.
საწარმო შპს „სპორტმშენსერვისის“ კაპიტალის გაზრდის
მიზნით
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
საქართველოს
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კახეთისა და შიდა
მთავრობის
ქართლის სამედიცინო განყოფილებებისათვის
განკარგულება N1382
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შენობების
19.09.13.
მშენებლობის მიზნით
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N256
22.03.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N298
28.03.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N311
04.04.13.

ხიზაბავრის საირიგაციო წყალსაცავის
რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით გაფორმებული
ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული
სამუშაოების ანაზღაურების მიზნით.
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172
დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის
გადაწყვეტილების შესაბამისად - ქ.ოზურგეთიანასეული-დაბა ნარუჯა-დაბა ლაითურის
დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსების მიზნით
საქართველოს მთვრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23
დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს
მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილებით
შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების შესაბამისად

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

11,500,000.0

11,500,000.0

11,500,000.0

0.0

1,500,000.0

1,500,000.0

0.0

1,500,000.0

1,500,000.0

1,500,000.0

0.0

1,500,000.0

307,291,617.0

281,499,363.0

233,122,337.5

48,377,025.5

1,282,910.0

1,282,910.0

1,282,910.0

0.0

194,420.0

194,420.0

194,420.0

0.0

227,451,546.0

203,000,000.0

174,683,313.0

28,316,687.0

7,075,792.0

6,629,896.0

5,998,696.0

631,200.0

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N321
18.04.13.

2013 წლის მარტში მომხდარი სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციოდ

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N390
02.05.13.

ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარების
მიზნით მსოფლიო ბანკის და აზიის განვითარების
ბანკის დაფინანსებით სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ
განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების
მიზნით (ცაგერის მუნიც-ს - 370 330 ლარი მდინარე
ცხენისწყალზე ლასურიასშის ხიდთან ნაპირსამაგრი
სამუშაოებისათვის; ლანჩხუთის მუნიც-ს - 443 980 ლარი
შუხუთი-აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის
რეაბილიტაციის თანადაფინანსებისათვის

814,310.0

800,339.0

800,339.0

0.0

გურჯაანის მუნიციპალიტეტს 2013 წლის მაისში
მომხდარი სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ

997,500.0

997,500.0

995,255.0

2,245.0

გორის მუნიციპალიტეტთან არსებული საფეხბურთო
კლუბ „დილას“ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და
ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით

2,000,000.0

2,000,000.0

2,000,000.0

0.0

2013 წლის მაისი-ივნისის თვეებში მომხდარი სტიქიის
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების მიზნით

4,805,600.0

4,800,000.0

4,687,768.0

112,232.0

ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების
განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით

5,000,000.0

5,000,000.0

0.0

5,000,000.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე

8,000,000.0

8,000,000.0

8,000,000.0

0.0

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N436
17.05.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N477
21.05.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N693
03.07.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N697
03.07.13.
საქართველოს
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მთავრობის
განკარგულება N705
03.07.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N812
19.07.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1016
02.08.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1057
15.08.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1083
19.08.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1099
21.08.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1111
22.08.13.

საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1112
22.08.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1234

თანხის გაცემის მიზანი
სათხილამურო ტურიზმის განვითარების მიზნით,
გოდერძის უღელტეხილზე სამთო-სათხილამურო
კურორტის განვითარების და თანამედროვე
სტანდარტების სათხილამურო კომპლექსის
მშენებლობის პირველი ეტაპის სამუშაოების
დასრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით
შექმნილი შპს „Goderdzi Resorts“-ის საწესდებო
კაპიტალის გასაზრდელად
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ხიდისთავის თემის
ცენტრიდან სოფ. ზენობანში ნოდარ დუმბაძის სახლმუზეუმამდე და სოფ. ერკეთის ტერიტორიული
ორგანოს ცენტრიდან ერკეთის მთავარანგელოზთა
დედათა მონასტრამდე მისასვლელი გზების
სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მათთან
დაკავშირებული საპროექტო და საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვის მიზნით
2013 წლის ივნისი-ივლისის თვეებში მომხდარი სტიქიის
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების მიზნით
მესტიის მუნიციპალიტეტს - თბილისი-მესტიათბილისი მარშრუტით ავიარეისების ღირებულების
ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით
ქ. ბათუმში სარაგბო სტადიონის მშენებლობის
დაფინანსების მიზნით
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული
საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში
გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის გაუქმებასთან
დაკავშირებით შემოსავლების დანაკლისის
ასანაზღაურებლად
თვიმმართველ ქალაქ ბათუმს: ჭავჭავაძისა და
აბუსერიძის ქუჩებზე ასფალტის საფარის დაგება,
წრიულის მოწყობა - 3 476.0 ათასი ლარი;
მრავალკორპუსიანი სახლების ეზოების კომუნალური
სისტემების მოწესრიგება - 600.0 ათასი ლარი; გონიოკვარიათში ზღვისკენ გამსვლელი გზების
კეთილმოწყობა - 495.0 ათასი ლარი; ინასარიძის ქუჩაზე
ასფალტის საფარის დაგება (აბაშიძის ქუჩიდან
კობალაძის ქუჩამდე) - 209.6 ათასი ლარი; ნიჟარაძის
ქუჩაზე მდინარე ბარცხანას მარცხენა ნაპირის გამაგრება
გაბიონური წყობით - 151.0 ათასი ლარი; კახაბრის
ქუჩაზე შამბოების მოწყობის სამუშაოები - 74.0 ათასი
ლარი; ჰელიმიშის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 67.2 ათასი ლარი. ქობულეთის მუნიციპალიტეტს ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს დაზიანებული
ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლისა და სავალი ნაწილის
მოსაზღვრე კედლის რეაბილიტაციისათვის - 153.716
ათასი ლარი და ქედის მუნიციპალიტეტს - სპეცტექნიკის
(ტრაქტორი) შესაძენად - 119.0 ათასი ლარი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს - ქალაქ ზუგდიდში შ.
ხუბულავას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის
2013 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების
მიზნით

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

830,000.0

830,000.0

816,300.0

13,700.0

10,161,112.0

10,100,000.0

9,924,349.5

175,650.5

500,000.0

500,000.0

500,000.0

0.0

3,600,000.0

3,596,178.0

0.0

3,596,178.0

4,856,620.0

4,856,620.0

4,800,931.0

55,689.0

5,345,516.0

4,681,500.0

872,898.0

3,808,602.0

240,000.0

240,000.0

240,000.0

0.0

9,997,291.0

9,997,000.0

9,642,860.0

354,140.1
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დოკუმენტის
თარიღი და ნომერი

ნორმატიული
აქტით
განსაზღვრული
თანხა

გამოყოფილი
თანხა

საკასო
ხარჯი

გადახრა

2013 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების
მიზნით

2,649,000.0

2,643,000.0

809,500.0

1,833,500.0

2013 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების
მიზნით

11,490,000.0

11,350,000.0

6,872,798.0

4,477,202.0

448,328,205.0

422,485,951.0

355,320,986.0

67,164,965.0

თანხის გაცემის მიზანი

06.09.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1443
09.10.13.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება N1499
30.10.13.

ს უ ლ

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები
2013 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის გამოყოფილი იქნა 41 168.4 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი
ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 40 350.4 ათასი ლარი. მათ შორის:
 საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ
ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად
მიმართულ იქნა 3 523.7 ათასი ლარი (ათვისება - 2 832.7 ათასი ლარი);
 წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მიმართა 5 245.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი
ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 5 244.5 ათასი ლარი), საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრომ - 2.0 ათასი ლარი (ათვისება 1.8 ათასი ლარი), სსიპ - საზოგადოებრივი
მაუწყებელმა - 1 169.2 ათასი ლარი (საკასო ხარჯი 1 169.1 ათასი ლარი), ხოლო საერთო
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან „ორხმრივი, რეგიონალური და
რეგიონთაშორისო პროექტების (GIZ)“ და „KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების
თანადაფინანსება (KfW)“ პროგრამებიდან შესაბამისად მიიმართა 10.0 ათასი ლარი (ათვისება - 8.7
ათასი ლარი) და 1.0 ათასი ლარი (ათვისება - 0.8 ათასი ლარი);
 წინა
პერიოდში
წარმოქმნილი
ვალდებულების
დაფარვისა
და
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს
ექს-პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ოჯახის მიმართ არსებული დავალიანების
დასაფარავად გამოიყო 130.0 ათასი ლარი (ათვისება - 100.0%), საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს აპარატს - 23 099.5 ათასი ლარი (საკასო ხარჯი - 23 096.0 ათასი ლარი), მათ შორის
22 875.0 ათასი ლარი გამოყოფილია საქართველოსა და კომპანია „Karmer Marble Tourism
Construction Industry and Commerce LLC“ გაფორმებული მორიგების ხელშეკრულების
საფუძველზე,
საარბიტრაჟო
გადაწყვეტილების
აღსრულებისა
და
საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების დასაფინანსებლად, ხოლო ადგილობრივ
თვითმმართველ ერთეულს (სამტრედიის მუნიციპალეტეტი) – 101.0 ათასი ლარი.
 წინა
პერიოდში
წარმოქმნილი
ვალდებულების
დაფარვისა
და
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში

51

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო
დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების
სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 7 765.8 ათასი ლარი, მათ შორის
ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 7 390.1 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების
სასარგებლოდ – 375.7 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა:
სახელმწიფო

საგარეო

ვალდებულებების

მომსახურებისა

და

დაფარვისათვის

2013

წლის

განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 564 712.8 ათასი ლარი, რაც
წლიური

დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (595 150.0 ათასი ლარი) 94.9%-ია. აქედან, ვალების

მომსახურებისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 134 267.3 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის
გაწეულმა ხარჯებმა - 430 445.5 ათასი ლარი.
ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი კრედიტორების მიხედვით ძირითადად
შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები – 278 031.2 ათასი ლარი, ეს თანხა გადაირიცხა მსოფლიო ბანკის
საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის (IDA), სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო
ფონდის (IFAD), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) და საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი კრედიტების ძირითადი თანხის დაფარვისათვის, კერძოდ:


მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 31 087.2 ათასი ლარი;




სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 837.2 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) - 11 185.2 ათასი ლარი;



საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 234 921.6 ათასი ლარი.

ორმხრივი კრედიტორები – 45 589.8 ათასი ლარი, მათ შორის:













თურქეთი - 2 197.2 ათასი ლარი;
იაპონია - 4 589.7 ათასი ლარი;
რუსეთი - 9 884.4 ათასი ლარი;
აზერბაიჯანი -1 154.8 ათასი ლარი;
სომხეთი - 1 455.9 ათასი ლარი;
ირანი - 916.5 ათასი ლარი;
კუვეიტი - 3 664.3 ათასი ლარი;
ნიდერლანდები - 3 426.7 ათასი ლარი;
გერმანია - 6 338.2 ათასი ლარი;
საფრანგეთი - 8 419.1 ათასი ლარი;
აშშ - 2 677.7 ათასი ლარი;
სხვა ორმხრივი კრედიტორები - 865.3 ათასი ლარი.
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ვალების მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები 41 909.8 ათასი ლარი, მათ შორის:








მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 18 309.8 ათასი ლარი;
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 4 699.4 ათასი ლარი;
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 288.7 ათასი ლარი;
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) - 6 554.4 ათასი ლარი;
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 6 383.2 ათასი ლარი;
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 2 695.0 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) - 2 979.2 ათასი ლარი;

ორმხრივი კრედიტორები –31 411.1 ათასი ლარი, მათ შორის:









რუსეთი - 7 097.5 ათასი ლარი;
იაპონია - 1 947.6 ათასი ლარი;
საფრანგეთი - 1 875.8 ათასი ლარი;
თურქეთი - 1 322.2 ათასი ლარი;
გერმანია - 14 525.8 ათასი ლარი;
კუვეიტი - 1 145.8 ათასი ლარი;
აშშ - 1 195.0 ათასი ლარი;
სხვა ორმხრივი კრედიტორები - 2 301.4 ათასი ლარი.

(ათასი ლარი)

კრედიტორები

ვალების დაფარვა

სულ 2013

პროცენტი

ავსტრია

166.5

166.5

კუვეიტი

3,664.3

1,145.8

4,810.1

იაპონია

4,589.7

1,947.6

6,537.3

გერმანია

6,338.2

14,525.8

20,864.0

აშშ

2,677.7

1,195.0

3,872.7

სომხეთი

1,455.9

768.1

2,224.0

აზერბაიჯანი

1,154.8

638.7

1,793.5

916.5

498.9

1,415.3

ნიდერლანდები

3,426.7

199.3

3,625.9

რუსეთი

9,884.4

7,097.5

16,981.9

თურქეთი

2,197.2

1,322.2

3,519.4

32.1

14.3

46.4

ირანი

უკრაინა
უზბეკეთი
საფრანგეთი
ჩინეთი
IDA

35.2

15.6

50.8

8,419.1

1,875.8

10,294.8

798.2
31,087.2

IBRD

798.2
18,309.8

49,397.0

4,699.4

4,699.4

IFAD

837.2

288.7

1,125.9

EBRD

11,185.2

2,979.2

14,164.4

EIB

2,695.0

2,695.0

ADB

6,554.4

6,554.4
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კრედიტორები

ვალების დაფარვა

სულ 2013

პროცენტი

IMF

234,921.6

6,383.2

241,304.8

ევრობონდები

106,824.6

60,946.4

167,770.9

სულ

430,445.5

134,267.3

564,712.8

სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საანგარიშო
პერიოდში
სახელმწიფო
საშინაო
ვალდებულებების
მომსახურებისა
და
დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 133 550.3 ათასი ლარი. აქედან
სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 98 550.3 ათასი ლარი, სახელმწიფო
ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 35 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო
ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი
შეიცავს:






„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 35 000.0 ლარი;
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 15 550.0 ლარი;
„ობლიგაციები სებ-ისთვის“ მომსახურება - 29 450.8 ლარი;
სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების დისკონტი - 6 237.4 ლარი;
სახაზინო ობლიგაციების კუპონი - 47 312.1 ლარი.

სახელმწიფო საშინაო ვალის ე.წ. ,,ისტორიული ვალების”

ნაწილი 10 სხვადასხვა კატეგორიას

მოიცავს. ჯამურად მათი საორიენტაციო მოცულობა 672.3 მლნ ლარია, თუმცა ეს ციფრი არ ასახავს ვალის
რეალურ სიდიდეს, რადგან ვალის უმეტესი კატეგორიის ოდენობა განსაზღვრული არ არის. მათი
მოცულობა აღებული იყო საორიენტაციოდ შემდგომში მისი დაზუსტების იმედით. წლების მანძილზე ამ
ციფრმა მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა და კვლავ საორიენტაციო ხასიათს ატარებს.
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების სტრუქტურა
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის

სხვადასხვა ვადის
მქონე სახელმწიფო
ობლიგაციები ღია
ბაზრის
ოპერაციებისათვის
9.4%

ერთწლიანი
ყოვეწლიურად
განახლებადი
სახელმწიფო
ობლიგაცია
36%

სახაზინო
ვალდებულებები
10.4%

სახაზინო
ობლიგაციები
44.4%
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სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება

2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 1 143 011.8 ათასი
ლარის ოდენობით, მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი - 750 296.1 ათასი ლარი, რომელიც სრულად
გადარიცხულია, მიზნობრივი ტრანსფერი - 10 943.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 10 825.9 ათასი
ლარი, ხოლო სპეციალური ტრანსფერი - 381 772.7 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც გადარიცხულია 307 333.6 ათასი ლარი.

 საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურ ტრანსფერმა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 500.0 ათასი
ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია.
 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის #274 განკარგულებით მესტიის მუნიციპალიტეტს
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 430.0 ათასი ლარი, რომელიც 1 იანვრის
მდგომარეობით მთლიანად გადარიცხულია.
 საქართველოს პრემიერ - მინისტრის 2013 წლის 9 ივლისის #136 ბრძანებით ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 50.0 ათასი ლარი,
რომელიც მთლიანად გადარიცხულია.
 საქართველოს პრემიერ - მინისტრის 2013 წლის 24 სექტემბრის #175 ბრძანებით აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გამოეყო 10.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად
გადარიცხულია.
 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 ნოემბრის #1535 განკარგულებით გორის მუნიციპალიტეტს
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 32.6 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად
გადარიცხულია.
 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 ნოემბრის #1570 განკარგულებით გორის, ქარელის, კასპის,
ხაშურის, ონის და საჩხერის მუნიციპალიტეტებს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
გამოეყო 2 295.0 ათასი ლარი, რომელიც 1 იანვრის მდგომარეობით მთლიანად გადარიცხულია.
 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის #1789 განკარგულებით თელავის მუნიციპალიტეტს
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 100.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად
გადარიცხულია.
 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 დეკემბრის #2174 განკარგულებით აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო
12 000.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად გადარიცხულია.
 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს #1027 განკარგულებით სამტრედიის
მუნიციპალიტეტს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოეყო 101.0 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად
გადარიცხულია.
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 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 119.7 ათასი
ლარი რომელიც მთლიანად გადარიცხულია.
 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 49 993.8 ათასი
ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 49 723.9 ათასი ლარი.
 „საქართველოს
2013
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
შესახებ“
საქართველოს
კანონით
გათვალისწინებული „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
(KfW)“ თანადაფინანსების თანხებიდან თვითმმართველ ქალაქ ბათუმს გადაერიცხა 607.5 ათასი ლარი,
ხოლო „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (KfW)“ - აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას გადაერიცხა ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტისთვის 241.4 ათასი ლარი.
 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ
შეადგინა 307 291.6 ათასი ლარი, საიდანაც 1 იანვრის მდგომარეობით გადარიცხულია 233 122.3 ათასი
ლარი.
ტერიტორიული ერთეულებისათვის
გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა

გათანაბრებითი
ტრანსფერი
70.2%

სპეციალური
ტრანსფერი
28.8%
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
1.0%

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თვითმმართველი ერთეულებისათვის
გამოყოფილი თანხები
ათასი ლარი
დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

4,890.0

4,818.9

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

1,407.6

1,348.0

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

აჭარა

1,338.6

1,337.1

ქედის მუნიციპალიტეტი

571.8

566.8

შუახევის მუნიციპალიტეტი

626.7

626.3

ხულოს მუნიციპალიტეტი
კახეთის მხარე

945.5

940.6

6,631.5

6,600.1
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დასახელება

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

736.4

736.4

1,136.5

1,133.1

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

465.7

464.3

თელავის მუნიციპალიტეტი

899.1

897.9

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

1,111.8

1,111.8

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

997.0

994.3

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

711.2

708.6

ყვარელის მუნიციპალიტეტი

574.0

553.6

8,692.5

8,637.8

1,028.0

1,028.0

ახმეტის მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

იმერეთის მხარე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

424.3

423.3

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

1,080.1

1,080.1

502.2

496.7

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ვანის მუნიციპალიტეტი

707.7

704.6

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

1,097.4

1,097.4

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

866.2

866.2

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

724.8

720.6

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

983.4

953.0

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

773.2

773.2

ხონის მუნიციპალიტეტი

505.2

494.8

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე

7,179.4

7,165.1

1,804.4

1,804.4

578.6

577.0

1,165.3

1,165.3

მესტიის მუნიციპალიტეტი

588.9

588.9

სენაკის მუნიციპალიტეტი

662.3

652.0

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

636.6

636.6

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

860.6

860.6

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტი

ხობის მუნიციპალიტეტი

882.8

880.2

4,863.3

4,863.3

გორის მუნიციპალიტეტი

2,040.6

2,040.6

ქარელის მუნიციპალიტეტი

1,041.4

1,041.4

კასპის მუნიციპალიტეტი

950.8

950.8

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

830.5

830.5

6,877.0

6,806.1

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

1,349.0

1,340.1

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

1,585.2

1,585.2

დმანისის მუნიციპალიტეტი

669.0

669.0

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

665.8

650.3

2,062.9

2,016.5

545.0

545.0

2,859.4

2,859.4

შიდა ქართლის მხარე

ქვემო ქართლის მხარე

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
გურიის მხარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

838.4

838.4

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

1,384.3

1,384.3

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

636.7

636.7
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წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

3,605.1

3,588.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

419.9

419.8

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

556.4

550.5

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

284.0

282.9

1,121.1

1,121.1

664.6

654.7

სამცხე-ჯავახეთის მხარე

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

559.1

559.1

2,906.6

2,906.6

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

1,205.4

1,205.4

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

416.2

416.2

მცხეთა-მთიანეთის მხარე

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

1,074.1

1,074.1

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიო

210.9

210.9

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე

1,489.0

1,478.6

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

428.9

421.7

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

311.3

311.3

ონის მუნიციპალიტეტი

266.6

266.2

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

482.2

479.4

49,993.8

49,723.9

ჯამი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები
ათასი ლარი
დასახელება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

26,768.4

10,717.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი

16,828.5

8,905.3

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

9,448.4

1,407.8

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

260.8

208.5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

96.3

96.3

ქედის მუნიციპალიტეტი

131.0

99.0

3.4

0.0

შუახევის მუნიციპალიტეტი
კახეთის მხარე

34,467.5

26,994.1

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

4,120.8

3,155.7

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

7,284.5

4,884.9

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

3,779.4

3,685.9

თელავის მუნიციპალიტეტი

3,838.4

3,394.4

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

3,488.3

3,131.2

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

3,584.5

816.7

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

2,917.0

2,646.0

ყვარელის მუნიციპალიტეტი

5,454.6

5,279.4

56,915.1

46,045.5

იმერეთის მხარე
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წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

16,661.3

14,903.1

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

3,603.3

3,521.3

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

3,749.4

3,343.6

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

4,448.4

108.5

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2,971.1

2,493.7

ვანის მუნიციპალიტეტი

3,531.1

3,090.5

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

4,074.0

3,809.6

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

4,310.1

3,676.1

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

4,178.5

3,411.6

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

3,981.7

3,039.5

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

3,326.8

2,688.6

ხონის მუნიციპალიტეტი

2,079.4

1,959.4

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე

51,775.2

39,831.0

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

12,034.7

5,343.5

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

10,904.3

10,201.2

აბაშის მუნიციპალიტეტი

2,208.0

1,651.4

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

4,891.6

4,738.2

მესტიის მუნიციპალიტეტი

3,269.0

1,236.3

სენაკის მუნიციპალიტეტი

5,383.8

5,295.5

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

3,461.3

3,373.7

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

5,113.4

4,991.5

ხობის მუნიციპალიტეტი

4,509.2

2,999.9

შიდა ქართლის მხარე

24,393.5

13,969.9

გორის მუნიციპალიტეტი

10,810.4

6,004.6

ქარელის მუნიციპალიტეტი

3,221.1

2,908.7

კასპის მუნიციპალიტეტი

6,478.7

1,655.1

თიღვის მუნიციპალიტეტი

30.0

27.7

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

3,853.3

3,373.7

32,108.8

28,683.3

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

14,749.4

13,788.3

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

1,960.8

1,690.6

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

1,830.8

1,331.8

დმანისის მუნიციპალიტეტი

4,518.4

3,764.3

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

2,881.1

2,563.7

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

3,899.5

3,573.2

წალკის მუნიციპალიტეტი

2,268.9

1,971.3

ქვემო ქართლის მხარე

29,328.4

23,029.9

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

7,106.0

5,677.8

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

15,718.0

13,531.9

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

6,504.4

3,820.2

გურიის მხარე

სამცხე-ჯავახეთის მხარე

21,137.6

19,021.5

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

4,967.4

4,286.0

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

1,863.3

1,688.3

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

4,024.7

3,806.2

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

3,253.9

2,728.2
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წლიური გეგმა

გადარიცხული თანხა

ახალციხის მუნიციპალიტეტი

4,685.8

4,197.7

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

2,342.5

2,315.1

19,390.3

14,452.7

13.9

13.9

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

6,893.5

5,763.5

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

836.1

821.6

9,825.8

6,277.7

მცხეთა-მთიანეთის მხარე
ახალგორის მუნიციპალიტეტი

მცხეთის მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიო

1,821.0

1,576.0

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე

11,006.9

10,377.4

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

2,680.4

2,261.5

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

2,558.2

2,492.5

ონის მუნიციპალიტეტი

2,682.2

2,666.6

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

3,086.1

2,956.8

307,291.6

233,122.3

ჯამი

ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2013 წლის
მდგომარეობით
ათასი ლარი

ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

სულ ტრანსფერი

გათანაბრებითი
ტრანსფერი

მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

8,510.0

8,510.0

0.0

0.0

0.0

აჟარა

953.8

953.8

940.8

940.8

აჭარა

110,605.8

94,483.2

66,084.4

აჭარის ა.რ

29,069.9

21,146.8

54,550.7

სპეციალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

0.0

8,510.0

8,510.0

13.0

13.0

0.0

0.0

66,084.4

0.0

0.0

44,521.4

28,398.8

0.0

0.0

0.0

0.0

29,069.9

21,146.8

46,510.1

44,494.8

44,494.8

0.0

0.0

10,055.9

2,015.3

7,453.3

7,341.4

5,784.9

5,784.9

0.0

0.0

1,668.4

1,556.5

6,066.9

6,065.5

4,632.1

4,632.1

0.0

0.0

1,434.9

1,433.4

ქედის მუნიციპალიტეტი

3,526.2

3,489.3

2,823.4

2,823.4

0.0

0.0

702.8

665.8

შუახევის მუნიციპალიტეტი

4,047.4

4,043.6

3,417.2

3,417.2

0.0

0.0

630.1

626.3

ხულოს მუნიციპალიტეტი

5,891.4

5,886.6

4,932.0

4,932.0

0.0

0.0

959.5

954.6

თვითმმართველი ქალაქი
თბილისი

448,121.7

448,120.1

447,616.0

447,616.0

400.0

398.4

105.7

105.7

კახეთის მხარე

71,047.5

63,534.5

28,558.5

28,558.5

1,290.0

1,281.7

41,199.0

33,694.2

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

8,368.3

7,403.3

3,391.2

3,391.2

120.0

120.0

4,857.1

3,892.1

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

14,121.8

11,718.8

5,550.8

5,550.8

150.0

150.0

8,421.0

6,018.0

5,695.6

5,600.8

1,285.5

1,285.5

165.0

165.0

4,245.1

4,150.3

აფხაზეთის ა.რ.

თვითმმართველი ქალაქი
ბათუმი
ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

სულ ტრანსფერი

გათანაბრებითი
ტრანსფერი

მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

10,187.4

9,742.2

5,154.9

5,154.9

195.0

9,431.3

9,074.2

4,631.2

4,631.2

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

7,442.2

4,671.8

2,660.7

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

6,395.7

6,121.3

ყვარელის მუნიციპალიტეტი

9,405.2

იმერეთის მხარე
თვითმმართველი ქალაქი
ქუთაისი

სპეციალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

195.0

4,837.5

4,392.3

200.0

200.0

4,600.1

4,243.0

2,660.7

200.0

200.0

4,581.4

1,811.0

2,627.5

2,627.5

140.0

139.1

3,628.2

3,354.6

9,202.2

3,256.6

3,256.6

120.0

112.6

6,028.5

5,833.0

141,219.6

130,262.3

73,396.8

73,396.8

2,040.0

2,007.0

65,782.8

54,858.5

44,068.1

42,309.9

27,186.8

27,186.8

220.0

220.0

16,661.3

14,903.1

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

10,039.0

9,938.1

5,177.7

5,177.7

230.0

211.2

4,631.3

4,549.2

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

5,964.9

5,547.4

1,656.2

1,656.2

135.0

124.3

4,173.7

3,766.9

11,155.9

6,816.1

5,477.5

5,477.5

150.0

150.0

5,528.4

1,188.6

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

6,980.4

6,497.6

3,382.1

3,382.1

125.0

125.0

3,473.3

2,990.4

ვანის მუნიციპალიტეტი

8,743.3

8,299.6

4,359.6

4,359.6

145.0

145.0

4,238.8

3,795.1

8,834.7

8,570.3

3,423.3

3,423.3

240.0

240.0

5,171.4

4,907.0

10,388.9

9,754.9

5,067.7

5,067.7

145.0

145.0

5,176.2

4,542.3

9,569.4

8,794.8

4,385.0

4,385.0

180.0

176.5

5,004.4

4,233.2

10,299.3

9,326.6

5,070.0

5,070.0

190.0

190.0

5,039.3

4,066.7

7,789.6

7,151.5

3,559.7

3,559.7

130.0

130.0

4,100.0

3,461.8

7,386.0

7,255.6

4,651.4

4,651.4

150.0

150.0

2,584.6

2,454.2

96,480.5

84,521.5

35,425.9

35,425.9

1,670.0

1,669.6

59,384.7

47,426.1

13,825.3

7,134.1

1,530.6

1,530.6

260.0

260.0

12,034.7

5,343.5

27,890.7

27,187.5

14,902.0

14,902.0

280.0

280.0

12,708.7

12,005.6

6,841.5

6,283.3

3,914.9

3,914.9

140.0

140.0

2,786.6

2,228.4

10,291.0

10,137.6

4,079.1

4,079.1

155.0

155.0

6,056.8

5,903.5

მესტიის მუნიციპალიტეტი

6,186.8

4,154.0

1,778.9

1,778.9

120.0

120.0

4,287.9

2,255.1

სენაკის მუნიციპალიტეტი

10,039.9

9,940.8

3,808.8

3,808.8

185.0

184.6

6,046.1

5,947.5

7,583.0

7,495.4

3,330.1

3,330.1

155.0

155.0

4,097.9

4,010.3

8,225.4

8,103.5

2,081.4

2,081.4

170.0

170.0

5,974.0

5,852.1

5,597.0

4,085.1

0.0

0.0

205.0

205.0

5,392.0

3,880.1

60,559.9

50,136.3

28,093.5

28,093.5

985.0

985.0

31,481.4

21,057.8

თელავის მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი

წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი

ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის
მუნიციპალიტეტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი
ხონის მუნიციპალიტეტი
სამეგრელო ზემო სვანეთის
მხარე
თვითმმართველი ქალაქი
ფოთი
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მარტვილის
მუნიციპალიტეტი

ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი
ხობის მუნიციპალიტეტი
შიდა ქართლის მხარე
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

სულ ტრანსფერი

გათანაბრებითი
ტრანსფერი

მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი

სპეციალური
ტრანსფერი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

გორის მუნიციპალიტეტი

26,497.1

21,691.3

11,901.9

11,901.9

265.0

265.0

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1,142.9

1,142.9

1,107.9

1,107.9

35.0

35.0

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1,847.1

1,847.1

1,767.1

1,767.1

80.0

80.0

0.0

0.0

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,101.9

9,789.5

5,075.4

5,075.4

205.0

205.0

4,821.5

4,509.1

კასპის მუნიციპალიტეტი

10,464.0

5,640.4

2,747.3

2,747.3

170.0

170.0

7,546.8

2,723.1

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1,168.1

1,165.9

1,128.1

1,128.1

10.0

10.0

30.0

27.7

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

9,338.8

8,859.2

4,365.8

4,365.8

220.0

220.0

4,753.0

4,273.4

ქვემო ქართლის მხარე

66,618.9

63,094.1

25,893.1

25,893.1

1,740.0

1,711.7

38,985.8

35,489.3

თვითმმართველი ქალაქი
რუსთავი

29,113.0

28,140.9

13,863.6

13,863.6

500.0

489.0

14,749.4

13,788.3

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

3,614.8

3,335.7

0.0

0.0

305.0

305.0

3,309.8

3,030.7

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

5,134.9

4,618.6

1,458.9

1,458.9

260.0

242.7

3,416.0

2,917.0

დმანისის მუნიციპალიტეტი

5,297.4

4,543.4

0.0

0.0

110.0

110.0

5,187.4

4,433.4

6,869.7

6,536.8

3,112.8

3,112.8

210.0

210.0

3,546.9

3,214.0

12,110.3

11,737.6

5,897.9

5,897.9

250.0

250.0

5,962.5

5,589.7

4,478.8

4,181.2

1,559.9

1,559.9

105.0

105.0

2,813.9

2,516.3

46,754.9

40,456.4

13,897.1

13,897.1

620.0

620.0

32,237.8

25,939.3

12,528.9

11,100.7

4,364.5

4,364.5

220.0

220.0

7,944.4

6,516.2

24,384.8

22,198.7

7,057.5

7,057.5

225.0

225.0

17,102.3

14,916.2

9,841.2

7,157.0

2,475.1

2,475.1

175.0

175.0

7,191.1

4,506.9

39,723.4

37,575.3

13,965.7

13,965.7

1,015.0

1,000.0

24,742.7

22,609.6

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

5,567.3

4,870.8

0.0

0.0

180.0

165.0

5,387.3

4,705.8

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

4,565.8

4,384.9

2,016.1

2,016.1

130.0

130.0

2,419.7

2,238.8

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

5,793.1

5,573.5

1,364.4

1,364.4

120.0

120.0

4,308.7

4,089.1

9,468.7

8,943.0

4,878.7

4,878.7

215.0

215.0

4,375.0

3,849.4

9,168.5

8,670.4

3,613.1

3,613.1

205.0

205.0

5,350.4

4,852.4

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი

5,160.1

5,132.7

2,093.5

2,093.5

165.0

165.0

2,901.6

2,874.2

მცხეთა-მთიანეთის მხარე

29,596.2

24,644.3

6,594.4

6,594.4

705.0

690.6

22,296.9

17,359.3

ახალგორის
მუნიციპალიტეტი

1,947.3

1,947.3

1,843.4

1,843.4

90.0

90.0

13.9

13.9

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

10,298.2

9,160.0

2,094.3

2,094.3

105.0

96.8

8,098.9

6,968.9

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

3,370.7

3,350.0

1,988.4

1,988.4

130.0

123.8

1,252.2

1,237.8

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
გურიის მხარე
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი
სამცხე-ჯავახეთის მხარე

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

14,330.2

9,524.4
0.0
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ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება

სულ ტრანსფერი

გათანაბრებითი
ტრანსფერი

მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
12 თვის
გეგმა
ფაქტი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

11,200.0

7,651.9

0.0

0.0

300.0

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტიო

2,780.1

2,535.1

668.2

668.2

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის
მხარე

22,819.8

22,163.8

9,830.1

ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი

5,666.1

5,232.7

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

4,937.7

ონის მუნიციპალიტეტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ჯამი

სპეციალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა

12 თვის
ფაქტი

300.0

10,900.0

7,351.9

80.0

80.0

2,031.9

1,786.9

9,830.1

465.0

448.9

12,524.7

11,884.8

2,441.9

2,441.9

115.0

107.6

3,109.3

2,683.2

4,872.0

1,968.2

1,968.2

100.0

100.0

2,869.5

2,803.8

5,139.8

5,115.2

2,062.3

2,062.3

100.0

91.3

2,977.6

2,961.6

7,076.1

6,944.0

3,357.7

3,357.7

150.0

150.0

3,568.3

3,436.2

1,143,011.8

1,068,455.5

750,296.1

750,296.1

10,943.0

10,825.9

381,772.7

307,333.6
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საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2013 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 60 000.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 58 356.9 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 21 912.5 ათასი
ლარით აღემატება.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

70000
60,000.0

58,356.9

2013 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის საკასო
შესრულება

60000
50000
41,477.1

40000

36,444.4

30000
20000
10000
0
2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 73.82%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლის – 26.16%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.02%.

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს

პრეზიდენტის

ადმინისტრაციისათვის

2013

წელს

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 15 617.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 15 566.6 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 135.1 ათასი ლარით
ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

25000
20000

20,442.6

19,701.7
15,617.9

15,566.6

2013 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის საკასო
შესრულება

15000
10000
5000
0
2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“

მუხლის – 0.9%, ხოლო

„ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.1%.

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ
1 749.1 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18 869.2 ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

25000
21,084.0
20000
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საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.86%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 4.13%,
ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.01%.

საქართველოს მთავრობის კანცელარია
საქართველოს მთავრობის კანცელარიისთვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 15 982.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა

დაფინანსებამ - 13

249.1 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16 182.9 ათასი ლარით ნაკლებია.

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2013 წლის საკასო
შესრულება

საქართველოს მთავრობის კანცელარიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 93.0%,
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 5.9%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 1.1%.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 11 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 10
094.3 ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 890.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2013 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის საკასო
შესრულება

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 89.422%,

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“

მუხლით – 10.576%, ხოლო

„ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.002%.

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 53 911.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 51 972.6 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 172.2 ათასი ლარით მეტია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.515%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 0.484%,
ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.001%.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 615.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 2 559.5 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 32.6 ათასი ლარით ნაკლებია.

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 5.4%.

საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 545.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 5 224.0 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 34.0 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 95.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 4.7%.

საერთო სასამართლოები
საერთო

სასამართლოებისათვის

2013

წელს

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გამოყოფილმა

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 38 120.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ

37

322.2 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 470.0 ათასი ლარით მეტია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 82.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 17.7%.
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საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 495.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 1 473.0 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 413.9 ათასი ლარით მეტია.

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.318%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 19.677%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.005%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში
აბაშის,

ზუგდიდის,

მარტვილის,

მესტიის,

სენაკის,

ჩხოროწყუს,

წალენჯიხის,

ხობის

მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის
ადმინისტრაციისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა
შეადგინა - 1 246.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 176.9 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 406.2 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის

ადმინისტრაციისათვის

2013

წელს
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ბიუჯეტით

გამოყოფილმა

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 638.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 635.2 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 049.8 ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლის დაზუსტებულ გეგმებსა და საკასო შესრულებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია
2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს
პრეზიდენტის

სარეზერვო

ფონდებიდან,

ასევე

საქართველოს

რეგიონებში

განსახორციელებელი

პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფითა და ათვისებით
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2013 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის საკასო
შესრულება

0
2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 843.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ – 834.1 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 192.3 ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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შესრულება
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სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2013
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 828.1 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 796.1 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 313.3 ათასი
ლარით ნაკლებია.

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და
ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.1%, ხოლო „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით – 1.9%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის

ადმინისტრაციისათვის

2013

წელს

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გამოყოფილმა

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 628.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 628.6 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 170.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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შესრულება

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის

ადმინისტრაციისათვის

2013

წელს

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გამოყოფილმა

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 713.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 619.0 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 71.1 ათასი ლარით ნაკლებია.

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 643.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ – 604.6 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 278.9 ათასი ლარით ნაკლებია.

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა
და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის
საანგარიშო პერიოდში 2013 წელს დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 784.9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო
შესრულებამ 761.3 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 287.1 ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2013 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის საკასო
შესრულება

ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.1%.

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის

ადმინისტრაციისათვის

2013

წელს

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გამოყოფილმა

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 741.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 711.5 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 234.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო

მინისტრის

აპარატისთვის

2013

წელს

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გამოყოფილმა

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 4 215.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 210.4
ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 1 711.8 ათასი ლარით აღემატება.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 0.2%.
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2013 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 372.3 ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა - 1 344.3 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 410.8
ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით – 0.7%.

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2013 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 350.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 283.2 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 172.3 ათასი
ლარით ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით – 3.2%.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 100 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 95 922.5
ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9 293.2 ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 88.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 11.1%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების” მუხლში – 0.1%.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების

სამინისტროსათვის

2013

წელს

სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 111 970.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 97 857.2 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 93 636.7
ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 24.865%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
45.070%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“

მუხლით – 30.064%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“

მუხლით - 0.001%.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2013 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 003 599.8 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 798 595.1 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 143 519.9
ათასი ლარით მეტია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 32.0%, „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით – 56.4%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 10.9%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.7%.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 95 849.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 74 984.6
ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15 712.2 ათასი ლარით მეტია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 57.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 11.4% ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 30.8%.

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
საქართველოს

სასჯელაღსრულების,

პრობაციის

და

იურიდიული

დახმარების

საკითხთა

სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა
შეადგინა 174 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ

160 559.4 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის

შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 26 500.7 ათასი ლარით.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტროსათვის „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 77.4%, „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით – 22.4%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.2%.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს
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სამინისტროსათვის

2013
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სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 80 108.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 76 425.1 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 877.3 ათასი ლარით
ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.54%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 0.45%, ხოლო
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.01%.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 669 208.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 661
129.8 ათასი ლარი, რაც 2012 წელს შესაბამის მაჩვენებელზე 73 604.0 ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

800000
735,488.6

734,733.8

700000

669,208.6

661,129.8

2013 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის საკასო
შესრულება

600000
500000
400000
300000
200000

100000
0
2012 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2012 წლის საკასო
შესრულება

83

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 92.05%,

ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 7.94%, ხოლო

„ვალდებულების კლების მუხლში“ – 0.01%.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 584 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 585 525.9
ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 637.9 ათასი ლარით მეტია, საანგარიშო პერიოდში
საკასო ხარჯის მეტობა დაზუსტებულ ასიგნებებზე განაპირობა ჩამორიცხული და

დამტკიცებული

მიზნობრივი გრანტების ათვისებამ;

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.868%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 7.128%, ხოლო
„ვალდებულების კლების მუხლში“ – 0.004%.

საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა და ფაქტიურმა დაფინასებამ შეადგინა - 5 028.8 ათასი ლარი, 2012 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 28.8 ათასი ლარით მეტია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 0.1%.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 686 284.8 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 675 923.0 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 49 145.6 ათასი
ლარით მეტია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს

განათლებისა

და

მეცნიერების

სამინისტროსათვის

გამოყოფილ

სახსრებში

„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.1%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
8.8%, ხოლო „ვალდებულების კლების“ მუხლში – 0.1%.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 81 796.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 77 663.3 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22 393.9 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.0585%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით
– 3.9411%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.0004%.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

იძულებით

გადაადგილებულ

პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 50 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა

დაფინანსებამ - 47

261.6 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9 845.1 ათასი ლარით მეტია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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გადაადგილებულ

პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ

შეადგინა

88.65%,

„არაფინანსური

აქტივების

ზრდის“

მუხლით

–

9.87%,

ხოლო

„ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 1.48%.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2013 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 345 000.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 126 457.0 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელს
აღემატება 332 594.2 ათასი ლარით.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.584%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 0.383%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.033%.
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 124 835.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 156 356.0
ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 122 555.1 ათასი ლარით ნაკლებია. საანგარიშო
პერიოდში

საკასო ხარჯის მეტობა დაზუსტებულ ასიგნებებზე განაპირობა პირდაპირი წესით

ჩამორიცხული თანხების ხარჯებში ასახვამ.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 42.062%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 0.963%, „ფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით – 56.975%.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 241 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 227 429.7 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 930.4 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 74.200%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 3.189%,
„ფინანსური აქტივების ზრდის“

მუხლით – 22.608%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით –

0.003%.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2013 წელს
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 25 975.5 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 20 601.2 ათასი ლარი, რაც 2012 წელს შესაბამის მაჩვენებელზე 3 769.7 ათასი
ლარით მეტია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის საკასო
შესრულება

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 78.08%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით – 21.91%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.01%.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 67 956.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ 66 092.9 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 333.6 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 81.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
0.9%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 17.4%.
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2013 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 52 556.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ 51 992.7 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 702.3 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.44%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
7.53%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.03%.

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 2 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 3 005.0
ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 94.3 ათასი ლარით მეტია. საანგარიშო პერიოდში
საკასო ხარჯის მეტობა დაზუსტებულ ასიგნებებზე განაპირობა ჩამორიცხული და

დამტკიცებული

მიზნობრივი გრანტების ათვისებამ.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2013 წლის საკასო
შესრულება

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 1.8%.

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 33 733.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა

დაფინანსებამ - 33

730.7 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16 868.5 ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ

შეადგინა

70.0%,

„არაფინანსური

აქტივების

ზრდის“

მუხლით

–

3.1%,

ხოლო

„ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 26.9%.

სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის 2013 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 680.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 679.9 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 513.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 3 764.9 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 031.6 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის “ მუხლით – 0.1%.

საქართველოს საპატრიარქო
საქართველოს

საპატრიარქოსათვის

2013

წელს

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გამოყოფილმა

დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 24 996.1
ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 202.3 ათასი ლარით მეტია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
შესრულებამ შეადგინა 85.4%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 14.0%,
„ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.6%.

საკასო
ხოლო

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2013
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 000.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ შეადგინა 3 500.0 ათასი რაც 2012 წლის შესაბამის ფაქტიურ მაჩვენებელზე
500.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ 6 381.5 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 892.7 ათასი ლარით მეტია.
საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯის მეტობა დაზუსტებულ ასიგნებებზე განაპირობა ჩამორიცხული და
დამტკიცებული მიზნობრივი გრანტების ათვისებამ.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით –
6.2% ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.2%.

ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი
ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრისათვის 2013
წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 000.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 550.7 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 400.1 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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შესრულება
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სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსათვის 2013 წელს სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
შესრულებამ 1 153.0 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 28 527.5 ათასი

ლარით

ნაკლებია.

2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2013 წლის
დაზუსტებული გეგმა

2013 წლის საკასო
შესრულება

სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 4.0%.

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 577.0 ათასი
ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 61.1 ათასი ლარით ნაკლებია.
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2012-2013 წლებში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
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2013 წლის საკასო
შესრულება

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 97.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 3.0%.
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