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სამთავრობო პროგრამა 2021 – 2024 „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ 

საქართველოს სახელმწიფოს მშენებლობა ეფუძნება მთავარ დემოკრატიულ პრინციპებსა და ღირებულებებს − თავისუფლებას, 

თანასწორობას, კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებების დაცვას და ემსახურება თითოეული მოქალაქის 

კეთილდღეობას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას დაა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში 

სრულფასოვან ინტეგრაციას. 

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეულმა კრიზისმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველო, დანარჩენი 

მსოფლიოს მსგავსად. პანდემიამ გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე.  

შესაბამისად, 2021 − 2024 წლების სამთავრობო პროგრამის − „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ ძირითადი მიზანია 

პანდემიით შექმნილი კრიზისის დაძლევა, ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა და განვითარება, თითოეული მოქალაქისათვის 

სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.  

პარალელურად, ქვეყანა გააგრძელებს დემოკრატიის კონსოლიდაციისკენ ნაბიჯების გადადგმას და საგარეო ასპარეზზე 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ სწრაფვას. შემდგომი წლების ძირითადი ამოცანა იქნება ქვეყნის 

ინსტიტუციური, ეკონომიკური და სოციალური მომზადება 2024 წელს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობისთვის 

განაცხადის გაკეთებისთვის. 

ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფი აღდგენისა და განვითარების, ასევე ძლიერი, ერთიანი 

და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის, 2021 − 2024 წლებში საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა მიმართული 

იქნება შემდეგ ოთხ საკვანძო მიმართულებაზე: 

 საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, კონფლიქტის მოგვარება და ადამიანის უფლებები − უსაფრთხოება ქვეყნის განვითარების 

საფუძველია. ქვეყნის ოკუპაციის, მზარდი საგარეო საფრთხეების პირობებში, მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, ქვეყნის 

სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავება, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაცია, ხოლო, მეორე მხრივ, საერთაშორისო სტანდარტებთან თავსებადი თავდაცვისუნარიანობის სისტემის, შიდა 

უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის სტრუქტურების ეფექტიანი ფუნქციონირება. ამავე დროს, მნიშვნელოვანია 

ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტის განუხრელი დაცვა. ამასთან, ევროკავშირთან სრულფასოვანი ინტეგრაციის 

გზაზე, მნიშვნელოვანი ასპექტი იქნება ეკონომიკური, სავაჭრო, სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო, ენერგეტიკული 

ურთიერთკავშირების გაღრმავება ევროკავშირთან. 

 ეკონომიკური განვითარება − მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა იქნება ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი. ამოსავალი 

იქნება ბიზნესის პოსტკრიზისული სწრაფი აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა, რამაც, თავის მხრივ, უნდა 

უზრუნველყოს სამუშაო ადგილების შექმნა და უკიდურესი სიღარიბის დაძლევა. ამასთან, სახელმწიფო, მის ხელთ 

არსებული ეკონომიკური პოლიტიკის ყველა ინსტრუმენტის გამოყენებით, ხელს შეუწყობს ეკონომიკური განვითარებისთვის 

დამატებითი სტიმულების შექმნას.  

 სოციალური პოლიტიკა და ადამიანური კაპიტალის განვითარება − სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ადამიანური 

კაპიტალის, როგორც ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორის, გაძლიერებას, სოციალური უზრუნველყოფის 

ღირსეული სისტემის განვითარებას, ჯანდაცვის სისტემის შემდგომ განვითარებასა და ეფექტიან მართვას და, პანდემიის მიერ 

შექმნილი ბარიერების მიუხედავად, ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი და ტექნოლოგიურ მიდგომებზე დაფუძნებული 

განათლების სისტემის უზრუნველყოფას.  

 სახელმწიფო მმართველობა − ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, კვალიფიციური და 

კეთილსინდისიერი მოხელეები ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის მნიშვნელოვანი 

რესურსია. კრიზისთან ბრძოლის ფარგლებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება 

სახელმწიფო მმართველობის ეფექტიანობასა და შედეგზე ორიენტირებულ მუშაობას, 

რომელიც ხილული და ხელშესახები უნდა იყოს თითოეული მოქალაქისთვის.  

 

ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ამოცანები 

საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის 

უზრუნველყოფისაკენ, რომლის მისაღწევად ძირითადი პრიორიტეტებია:  

 ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მომდევნო ეტაპზე ეკონომიკის მდგრადი და მაღალი ტემპით ზრდა; 

 საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის დონის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება; 

 უმუშევრობის დონის შემცირება; 

 საინვესტიციო გარემოს  გაუმჯობესება; 

 
ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები  

 
2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 მოსალ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 

რეალური მშპ (ზრდის ტემპი) 5.0 -6.8 10.5 10.0 5.0 5.2 5.2 5.0 

ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 49,252.7 49,266.7 60,003.3 72,276.3 79,684.6 86,343.2 93,557.8 101,182.2 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი) 4,696.2 4,255.7 5,015.3 6,663.8 7,916.1 8,577.6 9,294.3 10,051.8 

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (საშუალო 

პერიოდის განმავლობაში) 
4.9 5.2 9.6 11.9 5.3 3.0 3.0 3.0 

მიმდინარე ანგარიში (პროცენტულად მშპ-თან) -5.8 -12.5 -10.4 -5.7 -6.4 -5.6 -4.9 -4.1 
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ფისკალური პოლიტიკა 

გრძელვადიანი პერიოდისთვის მთავრობის სტრატეგია ითვალისწინებს ფისკალურ პოლიტიკას, რომელიც უზრუნველყოფდა 

ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას; 

ბოლო ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში, საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის წარმატებით განხორციელებას 

ადასტურებს საერთაშორისო ბიუჯეტის პარტნიორობის ორგანიზაციის (International Budget Partnership – IBP) 2021 წლის ღია 

ბიუჯეტის კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც საქართველო ლიდერობს და პირველ ადგილზეა მსოფლიოს 120 ქვეყანას 

შორის, სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების ჯგუფში. 

 

საქართველოს შეფასების მაჩვენებლები სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულებების (PEFA) შეფასების 

მიხედვით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 2022 წლის შეფასებით, 2018 წლის შეფასებასთან შედარებით და 31 ინდიკატორიდან 

20 ინდიკატორს აქვს უმაღლესი “A” შეფასება, ხოლო დანარჩენ ინდიკატორებში შეფასების მაჩვენებლები ძირითადად 

შენარჩუნებული/გაუმჯობესებულია.  

 

ფისკალური პოლიტიკის ამოცანები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები 

ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები  /ათასი ლარი / 
2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები 

სხვადასხვა სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

 სოციალური სფერო - 4 438.5 მლნ ლარი;   

 განათლება - 1 740.8 მლნ ლარი;   

 ჯანმრთელობის დაცვა - 2 526.5 მლნ ლარი;  

 ტრანსპორტი - 1 632.3 მლნ ლარი; 

 სოფლის მეურნეობა - 558.8 მლნ ლარი; 

 ენერგეტიკა - 51.8 მლნ ლარი;  

 დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 396.3 მლნ ლარი;  

 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2 

392.1 მლნ ლარი.  

დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % 

შემოსავლები 14,928,250.0 15,142,672.8 214,422.8 101.4 

   გადასახადები 13,271,250.0 13,379,960.6 108,710.6 100.8 

საშემოსავლო გადასახადი 3,771,000.0 3,775,673.8 4,673.8 100.1 

მოგების გადასახადი 1,001,000.0 1,015,296.1 14,296.1 101.4 

დამატებული 

ღირებულების გადასახადი 

5,935,000.0 6,029,547.0 94,547.0 101.6 

აქციზი 1,825,000.0 1,868,783.7 43,783.7 102.4 

იმპორტის გადასახადი 81,250.0 86,361.9 5,111.9 106.3 

ქონების გადასახადი 510,000.0 510,704.3 704.3 100.1 

სხვა გადასახადი 148,000.0 93,593.7 -54,406.3 63.2 

გრანტები 457,000.0 494,447.1 37,447.1 108.2 

სხვა შემოსავლები 1,200,000.0 1,268,265.1 68,265.1 105.7 

მშპ 

 2022 წელი ეკონომიკის 

ზრდა 10.0 %-ით; 

 2023-2026 წლებში 

ეკონომიკის საშუალო 

ზრდა 5.1- %-ით; 

 2026 წლისთვის 

ნომინალური მშპ-101.2 

მლრდ ლარი. 
 

 

ფასები 

 2022 წელი ინფლაციის 

ზრდა - 11.9%;  

 2023-2026 წლებში 

ინფლაციის მიზნობრივი 

მაჩვენებელი - 3.0 %. 

მიმდინარე 

ანგარიშის 

ბალანსი 

 2022 წელი მიმდინარე 

ანგარიშის დეფიციტი - 

5.7%; 

 2026 წელი მიმდინარე 

ანგარიშის დეფიციტი - 

4.1%. 

დეფიციტი 

 2022 წელს სახელმწიფოს 

ერთიანი ბიუჯეტის 

დეფიციტი - 2.7%; 

 2023 წელს სახელმწიფოს 

ერთიანი ბიუჯეტის 

დეფიციტი - 2.8%; 

 საშულოვადიანი პერიოდის 

ბოლოსთვის - 2.1%.   

მთავრობის 

ვალი 

 2022 წელს მთავრობის 

ვალის მოცულობა -

39.6%; 

 2026 წელს მთავრობის 

ვალის მოცულობა 

36.46%. 

პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება როგორიცაა 

საპენსიო უზრუნველყოფა, სოციალური სფერო, 

ჯანდაცვა, განათლება და სოფლის მეურნეობა; 

ინვესტიციების მიმართვა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვისა და 

მოსახლეობის დასაქმებისათვის 

ხელი შეეწყობა ქვეყნის ეკონომიკურ  

სტაბილურობას  

ბიუჯეტის დეფიციტის შესაბამის 

ნიშნულზე შენარჩუნება 

სახელმწიფო ფინანსების მართვის  

შემდგომი სრულყოფა 
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საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო, ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 
საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები 

/ მლნ ლარში/ 

ღონისძიება 2021 წლის ფაქტი 

ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯები 1,220.8 

        მათ შორის, COVID-19-ის ვაქცინაზე ხელმისაწვდომობა 155.9 

მისახლეობის სოციალური დაცვის ხარჯები 411.8 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ფულადი დახმარება/ კომპენსაცია 74.9 

შშმ პირებისათვის ფულადი დახმარება/კომპენსაცია 27.3 

ფულადი დახმარება/კომპენსაცია დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირებისათვის  149.8 

ახალი კორონავირუსიდან გამომდინარე მოსახლეობის კომუნალური გადასახადების და გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირება 141.4 

COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერა (60 წლის და მეტი ასაკის საქართველოს მოქალაქეებისათვის 

ფულადი დახმარება) 

18.4 

ბიზნესის მხარდაჭერა 384.4 

საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი 226.1 

ქონების გადასახადის შეღავათი 35.0 

სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობა 23.1 

მცირე, საშუალო და საოჯახო სასტუმრო/სარესტორნო ინდუსტრიის ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება  7.6 

საკრედიტო-საგარანტიო სქემა 49.4 

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა - მცირე გრანტები 14.3 

პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამა 16.7 

2021 წლის განმავლობაში სურსათის მწარმოებლებისთვის ელექტრონერგიაზე ტარიფის ზრდის 50%-ის სუბსიდირება 10.1 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა 2.1 

სულ 2,017.0 

 

 

საქართველოს 2022 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლები 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი 

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზების გათვლებისას, 

გათვალისწინებულ იქნა ფისკალურ სფეროში გასატარებელი ღონისძიებებიდან გამომდინარე 

მოსალოდნელი ცვლილებები და მის მიერ გამოწვეული შესაძლო შედეგები. 2023-2026 წლების 

ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო  მაჩვენებელი მშპ-სთან მიმართებაში საშუალოდ 25.6%, 

ხოლო საგადასახადო შემოსავლების წილი საშუალოდ 23.5%-ის დონეზეა ნავარაუდევი. 

2023 წელს ნაერთი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების  წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ სავარაუდოდ 1.9%-ს 

გაუტოლდება,  ხოლო  არაფინანსური და ფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მისაღები თანხების მოცულობა მშპ-თან 

მიმართებაში შესაბამისად 0.4 და 0.6 პროცენტი იქნება. 

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი  ზღვრული პარამეტრების 

გათვალისწინებით: 

ა) 2023 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 2 261.0 მლნ ლარით, რაც 

პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.8%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%); 

ბ) 2023 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 

38.3%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე 

ღირებულების შეფასება (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.5%-ით − ჯამი: მშპ-ის 

38.8% (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 

 

დასახელება 
2022 წლის 

პროგნოზი 
10 თვე ფაქტი % შესრულება 

  შემოსავლები 19,217.0 15,368.6 80.0% 

        გადასახადები 17,350.0 13,693.2 78.9% 

        გრანტები 357.0 304.3 85.2% 

        სხვა შემოსავლები 1,510.0 1,371.1 90.8% 

„საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი შესახებ“ საქართველოს 

კანონის ასიგნებების პირველი დამტკიცებული გეგმა შეადგენს 19 171.1 მლნ 

ლარს. ამასთან მაღალი ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით 

განხორციელდა 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება, რომლის მიხედვით 

სახელწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ჯამურად შეადგენს 19 678.7 მლნ ლარს, რაც 

პირველ დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 507.6 მლნ ლარით. 

2022 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებები სხვადასხვა 

სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

 სოციალური სფერო -  4 590.1 მლნ ლარი; 

 განათლება - 1 829.5 მლნ ლარი; 

 ჯანმრთელობის დაცვა - 1 944.4 მლნ ლარი; 

 ტრანსპორტი - 1 884.6 მლნ ლარი; 

 სოფლის მეურნეობა - 690.6 მლნ ლარი; 

 ენერგეტიკა - 108.1 მლნ ლარი;  

 დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 426.7 მლნ ლარი; 

 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 2 711.8 მლნ 

ლარი. 

 

2022 წლის 10 თვის ნაერთი ბიუჯეტის 
შემოსულობების შესრულება (წინასწარი) /მლნ ლარი / 

 

file:///D:/inga.gurgenidze/Desktop/წინასწარი%20მასალა%20ანგარიში%202021/6%20tve%202021/EKA%20Copy%20of%202021%205%20monthsN%20and%20COVID.xlsx%23Sheet1!_ftn1
file:///D:/inga.gurgenidze/Desktop/წინასწარი%20მასალა%20ანგარიში%202021/6%20tve%202021/EKA%20Copy%20of%202021%205%20monthsN%20and%20COVID.xlsx%23Sheet1!_ftn2
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მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების და რიცხოვნობის ზღვრული 
მოცულობები, მათ მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მათი დაფინანსება / ათასი ლარი / 

 

დასახელება 
მომუშავეთა 

რიცხოვნობა 

 

2023 წელი 

 

2024 წელი 2025 წელი 

 

2026 წელი 

 

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 1,182 77,460.0 83,083.2 87,169.8 91,478.3 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 69 9,315.0 9,600.0 10,000.0 10,300.0 

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 13 775.0 850.0 950.0 1,000.0 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 227 24,000.0 25,000.0 27,000.0 29,000.0 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 351 21,299.9 21,840.0 22,370.0 22,900.0 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 525 55,969.5 117,893.0 91,693.0 42,143.0 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 83 5,800.0 6,200.0 6,800.0 7,300.0 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო 225 16,100.0 16,700.0 18,000.0 19,200.0 

საერთო სასამართლოები 1,949 117,000.0 120,000.0 125,500.0 135,000.0 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 99 7,900.0 8,300.0 8,700.0 9,100.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, 

ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 
30 1,303.0 1,380.0 1,450.0 1,500.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტებში 
27 1,060.0 1,120.0 1,200.0 1,250.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, 

საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 

31 1,250.0 1,300.0 1,350.0 1,400.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, 

ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 
24 1,162.0 1,190.0 1,250.0 1,300.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტებში 
30 1,060.0 1,120.0 1,180.0 1,250.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის 

მუნიციპალიტეტებში 
31 1,072.0 1,120.0 1,180.0 1,250.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა 

და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 
25 1,002.0 1,060.0 1,120.0 1,200.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, 

მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 
30 1,348.0 1,400.0 1,450.0 1,500.0 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 29 1,038.0 1,100.0 1,150.0 1,200.0 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 3,850 180,000.0 190,500.0 200,000.0 210,000.0 

საქართველოს პროკურატურა 874 56,530.0 61,000.0 65,500.0 68,000.0 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 46 3,700.0 3,800.0 4,000.0 4,200.0 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 5,168 106,000.0 114,700.0 121,900.0 129,500.0 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 566 363,680.0 480,361.0 485,226.0 452,663.0 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 306 1,588,545.0 2,128,060.0 2,264,220.0 1,854,200.0 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 5,199 382,900.0 388,600.0 370,900.0 384,300.0 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო 
2,808 6,798,320.0 7,187,077.0 7,581,314.0 8,061,181.0 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 785 186,000.0 187,500.0 190,000.0 192,000.0 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 40,646 1,260,000.0 1,330,000.0 1,412,500.0 1,516,900.0 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30,500 1,106,000.0 1,175,001.0 1,225,001.0 1,275,001.0 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 3,697 655,830.0 603,290.0 617,105.0 626,535.0 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 1,527 1,979,980.7 2,084,100.0 2,250,900.0 2,405,600.0 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 6,901 431,232.0 462,353.0 481,853.0 501,453.0 

საქართველოს დაზვერვის სამსახური  18,000.0 20,000.0 22,000.0 24,000.0 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 36 1,750.0 1,900.0 2,200.0 2,500.0 

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 225 10,400.0 11,000.0 11,800.0 12,500.0 

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 143 15,000.0 17,050.0 18,040.0 19,040.0 

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 34 4,300.0 3,000.0 3,300.0 3,500.0 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 67 5,000.0 5,500.0 6,000.0 6,500.0 

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 3,679 82,800.0 84,150.0 85,600.0 87,050.0 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 123 9,275.0 9,800.0 10,300.0 10,800.0 

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი  101,190.0 111,560.0 120,880.0 130,980.0 

სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 85 5,000.0 6,000.0 6,500.0 7,000.0 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 
75 2,830.0 3,300.0 3,600.0 4,000.0 

საქართველოს საპატრიარქო  25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო  13,000.0 13,500.0 14,000.0 14,500.0 

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 213 20,900.0 27,000.0 15,500.0 16,000.0 

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 164 4,735.0 4,800.0 5,000.0 5,000.0 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 51 1,930.0 2,000.0 2,200.0 2,300.0 

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 22 6,450.0 6,500.0 6,600.0 6,700.0 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 150 17,000.0 18,000.0 19,000.0 19,500.0 

სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 14 1,000.0 1,100.0 1,300.0 1,400.0 

სსიპ - საჯარო  და  კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 10 500.0 600.0 700.0 700.0 

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 46 3,750.0 3,900.0 4,000.0 4,200.0 

 


