
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
ბრძანება №112 

2012 წლის 11 აპრილი 

ქ. თბილისი 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ფორმებისა და მათი წარდგენის 
ვადების დამტკიცების თაობაზე 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის, მე-15 მუხლის პირველი 
ნაწილისა და „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” 
საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №39 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 
მე-3 მუხლის „მ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ: 

1. დამტკიცდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ფორმები თანდართული 
რედაქციით (დანართი №1, №2, №3, №4). 

2. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების მომზადების მიზნით მხარჯავმა 
დაწესებულებებმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ მათი ბიუჯეტის 3, 6 და 9 
თვის შესრულების ანგარიშები საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 15 დღის ვადაში, დანართი 
№2-ის შესაბამისად, ხოლო წლიური შესრულების ანგარიში – წლის დამთავრებიდან არა უგვიანეს 2 
თვისა, დანართი №1, №3-ის  და №4-ის შესაბამისად.  

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 30 აპრილის 
№340 ბრძანება „სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ფორმებისა და მათი წარდგენის 
ვადების დამტკიცების თაობაზე“. 

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 1 
აპრილიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

დ. გვინდაძე 

 

დანართი №1 

წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და 

ქვეპროგრამების შესახებ 

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

 
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 
 

ათას ლარებში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

წლიური 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 
მოცულობა 

წლიური 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
დაზუსტებული 

გეგმით 
გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 
საკასო 

შესრულება 

საკასო 
შესრულების % 

წლიურ 
დაზუსტებულ 

გეგმასთან 
მიმართებაში 

საკუთარი 
სახსრებიდან 
მიმართული 

თანხები (ასეთის 
არსებობის 

შემთხვევაში) 
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  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 
საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
დასახული საბოლოო შედეგები -------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული საბოლოო შედეგები --------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე--------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი --------------------------------------------------------- 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა --------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
დასახული შუალედური შედეგები ---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგები---------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.1.2 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი --------------------------------------------------------- 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
დასახული შუალედური შედეგები ---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგი------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 
1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
 
1.2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 
 

ათას ლარებში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

წლიური 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 
მოცულობა 

წლიური 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
დაზუსტებული 

გეგმით 
გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 
საკასო 

შესრულება 

საკასო 
შესრულების % 

წლიურ 
დაზუსტებულ 

გეგმასთან 
მიმართებაში 

საკუთარი 
სახსრებიდან 
მიმართული 

თანხები (ასეთის 
არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
დასახული საბოლოო შედეგები -------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული საბოლოო შედეგები --------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 
1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე--------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------ 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი --------------------------------------------------------- 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
დასახული შუალედური შედეგები ---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგები----------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 
1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
 
2. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 
 

ათას ლარებში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

წლიური 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 
მოცულობა 

წლიური 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
დაზუსტებული 

გეგმით 
გათვალისწინებული 

მოცულობა 

წლიური 
საკასო 

შესრულება 

საკასო 
შესრულების % 

წლიურ 
დაზუსტებულ 

გეგმასთან 
მიმართებაში 

საკუთარი 
სახსრებიდან 
მიმართული 

თანხები (ასეთის 
არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროგრამა           
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  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
დასახული საბოლოო შედეგები -------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული საბოლოო შედეგები --------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე--------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი --------------------------------------------------------- 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
დასახული შუალედური შედეგები ---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგები---------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.2 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 

 5 



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი --------------------------------------------------------- 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
დასახული შუალედური შედეგები ---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგები---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები*: 
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
 
ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*მიღწეული შედეგების შესრულების შეფასების საბოლოო და შუალედურ ინდიკატორებში 

მიეთითება ის მონაცემები, რომლითაც შესაძლებელი გახდება, ანგარიშით წარმოდგენილი, 
მიღწეული საბოლოო და შუალედური შედეგების შესრულების შეფასება 

 
 

დანართი №2 

ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და 

ქვეპროგრამების შესახებ 

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

 
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 
 

ათას ლარებში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

წლიური 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 
მოცულობა 

წლიური 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
დაზუსტებული 

გეგმით 
გათვალისწინებული 

მოცულობა 

საანგარიშო 
პერიოდის 

საკასო 
შესრულება 

საკასო 
შესრულების % 

წლიურ 
დაზუსტებულ 

გეგმასთან 
მიმართებაში 

საკუთარი 
სახსრებიდან 
მიმართული 

თანხები 
(ასეთის 

არსებობის 
შემთხვევაში) 

  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1.1.ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ---------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.1.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი --------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 
 

ათას ლარებში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

წლიური 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 
მოცულობა 

წლიური 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
დაზუსტებული 

გეგმით 
გათვალისწინებული 

მოცულობა 

საანგარიშო 
პერიოდის 

საკასო 
შესრულება 

საკასო 
შესრულების % 

წლიურ 
დაზუსტებულ 

გეგმასთან 
მიმართებაში 

საკუთარი 
სახსრებიდან 
მიმართული 

თანხები 
(ასეთის 

არსებობის 
შემთხვევაში) 
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  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
2. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
პროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------- 
 

ათას ლარებში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

წლიური 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 
მოცულობა 

წლიური 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
დაზუსტებული 

გეგმით 
გათვალისწინებული 

მოცულობა 

საანგარიშო 
პერიოდის 

საკასო 
შესრულება 

საკასო 
შესრულების % 

წლიურ 
დაზუსტებულ 

გეგმასთან 
მიმართებაში 

საკუთარი 
სახსრებიდან 
მიმართული 

თანხები 
(ასეთის 

არსებობის 
შემთხვევაში) 

  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -------------------------------------- 
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ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.2 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
მოკლე აღწერა ---------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

       დანართი №3 

მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 

______________________________________________________________________________ 
მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი 

 
ათას ლარებში 

პროგრა 
მული 
კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
დამტკი 
ცებული 

გეგმა 

დაზუს 
ტებული 

გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

დაზუსტებული 
გეგმის 

შეფარდება 
დამტკიცებულ 
გეგმასთან (%) 

(4/3) 

საკასო 
შესრულების 
შეფარდება 

დაზუსტებულ 
გეგმასთან (%) 

(5/4) 

განმარტება იმ 
პროგრამულ 

კოდებზე, 
რომელთა 

დამტკიცებულ და 
დაზუსტებულ 
მაჩვენებლებს 

შორის 
შეუსაბამობა 

აღემატება 30% 

განმარტება იმ 
პროგრამულ 

კოდებზე, 
რომელთა 

დაზუსტებულ 
და საკასო 

მაჩვენებლებს 
შორის 

შეუსაბამობა 
აღემატება 15% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
მხარჯავი 
დაწესებულების 
მთლიანი ასიგნებები            

  

  პროგრამა №1             

  პროგრამა №2           
  

  პროგრამა №3 
          

  

 
ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი 
 
 
 

დანართი №4 

ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ 
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ათას ლარებში 

პროგრა  
მული 
კოდი 

დასახელება 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან 

პროექტის 
მთლიანი 

დაფინანსება 

საანგარიშო 
პერიოდის 
წინა წლის 
ჩათვლით 
გაწეული 

საკასო ხარჯი 
(საანგარიშო 
პერიოდის 

გარდა) 

საანგარიშო 
პერიოდში 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

დაზუსტებული 
გეგმით 

გათვალისწი 
ნებული თანხა 

საანგარიშო 
პერიოდის 

საკასო 
შესრულება 

შემდგომი 
წლების 

პროგნოზი 

საკუთარი 
სახსრებიდან 

პროექტზე 
მთლიანად 

მიმართული 
თანხები, 

საანგარიშო 
პერიოდის 
ჩათვლით 
(ასეთის 

არსებობის 
შემთხვევაში) 

საკუთარი 
სახსრებიდან 

პროექტზე 
მისამართი  
თანხები, 

პროექტის 
დასრულების 

ბოლომდე 
(ასეთის 

არსებობის 
შემთხვევაში) 

  პროექტი №1             

  ქვეპროექტი №1             

  ქვეპროექტი №2             

  ქვეპროექტი №...             

  პროექტი №2                

  ქვეპროექტი №1             

  ქვეპროექტი №2             

  ქვეპროექტი №...             

  პროექტი №...             

  ქვეპროექტი №1             

  ქვეპროექტი №2             

  ქვეპროექტი №...             

  
სულ კაპიტალური 
ბიუჯეტი 

          
  

 
პროექტი №1 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ----------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ქვეპროექტი №1 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ქვეპროექტი №2 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
პროექტი №2 ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა ----------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი 
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