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შემოსულობები 1950.0 1950.0 626.7

I. შემოსავლები

საბიუჯეტო ასიგნებები

საკუთარი შემოსავლები

მათ შორის:

გაწეული მომსახურებიდან 1930.0 1930.0 618.2

დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები 20.0 20.0 8.5

სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

გრანტები

II. არაფინანსური აქტივების კლება

III. ფინანსური აქტივების კლება

IV. ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები 0.0 2276.0 0.0 2257.9 0.0 320.6 0.0

I. ხარჯები 0.0 1960.0 0.0 1941.9 0.0 320.4

შრომის ანაზღაურება 0.0 969.0 0.0 969.0 0.0 196.4

თანამდებობრივი სარგო 946.8 946.8 195.9

წოდებრივი სარგო

პრემია

დანამატი 22.2 22.2 0.5

ჰონორარი

კომპენსაცია

საქონელი და მომსახურება 0.0 674.0 0.0 655.9 0.0 115.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 234.9 234.9 54.2

მივლინება 3.0 3.0

ოფისის ხარჯები 281.7 263.6 49.7

წარმომადგენლობითი ხარჯები 5.0 5.0 0.4

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და 

პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
22.5 22.5 2.5

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის 

ხარჯი

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 127.0 127.0 9.1

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები 275.0 275.0

სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 7.9

სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.3

II. არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 316.0 0.0 316.0 0.0 0.2

ძირითადი აქტივები 0.0 316.0 0.0 316.0 0 0.0

შენობა-ნაგებობები

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 196.1 196.1

სხვა ძირითადი აქტივები 94.9 94.9

მატერიალური მარაგები 25.0 25.0 0.2

ფასეულობები

არაწარმოებული აქტივები

III. ფინანსური აქტივების ზრდა

IV. ვალდებულებების კლება

ნაშთის ცვლილება (326.0)                            (307.9)                            306.1

შენიშვნა *: დანართი გათვალისწინებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის.

შენიშვნა **: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად და წლიურად, შესაბამისად კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში, ხოლო წლის დასრულებიდან - 3 თვის განმავლობაში.

დაზუსტებული გეგმა

დანართი №5ბ

სსიპ ,,საქართველოს საკანომდებლო მაცნე"-ს   2020  წლის  დამტკიცებული  და  დაზუსტებული  ბიუჯეტები  და  მათი  შესრულება  დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01. 04. 2020 წელი) მდგომარეობით

ათას ლარებში

დამტკიცებული გეგმა

დასახელება

საკასო შესრულება





I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

თანამდებობრივი სარგო 9900 186015.1 195915.1
0 0 0

დანამატი 514.3 514.3
0 0 0

პრემია
0 0 0 0

სულ: 9900 0 0 0 186529.4 0 0 0 196429.4 0 0 0

ინფორმაცია (სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)-ის მიერ  (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01 .04. 2020 წელი) მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №6

შენიშვნა**: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.

თანამდებობის პირები სხვა დანარჩენი თანამშრომელი სულ
დასახელება

შენიშვნა *: თანამდებობის პირებში იგულისხმებიან „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლითა და „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის 

წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 იანვრის №22 ბრძანებულების 

მე-8 მუხლით განსაზღვრული პირები.



დასახელება თანამდებობის პირები სხვა დანარჩენი თანამშრომელი სულ

მივლინება ქვეყნის შიგნით
0

მივლინება ქვეყნის გარეთ
0

სულ:
0 0 0

ინფორმაცია (სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)-ის მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ  (01.04. 2020 

წელი) მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №7

შენიშვნა**: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.

შენიშვნა *: თანამდებობის პირებში იგულისხმებიან „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-

2 მუხლითა და „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი 

რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 

წლის 14 იანვრის №22 ბრძანებულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული პირები.



№ ავტომანქანის მოდელი გამოშვების წელი

FF172TT Shkoda octavia 2012

JC937CJ hyundai elantra 2012

ინფორმაცია (სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე) ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების 

შესახებ (01 .04. 2020 წელი) მდგომარეობით

დანართი №8

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.



2020 წლის განმავლობაში მოხმარებული საწვავის ხარჯი 587

 ინფორმაცია (სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)-ის მიერ მოხმარებული საწვავის შესახებ (01.04. 

2020 წელი) მდგომარეობით

ლიტრებში

დანართი №9

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.



2020  წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული 

ხარჯები
350

 ინფორმაცია (სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)-ის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (01.04. 2020 წელი) 

მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №10

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.



ქონების დასახელება ნარჩენი ღირებულება
საოფისე ფართი  (აბაშიძის გამზ.68) 1629740
საოფისე ფართი  (ბუდაპეშტის 2) 1410130
მიწა  (ბუდაპეშტის ქ. N2) 2208

ინფორმაცია (სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)-ის ბალანსზე  რიცხული უძრავი ქონების 

შესახებ  (01.04. 2020 წელი) მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №11

შენიშვნა: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.



2020 წლის განმავლობაში სატელეფონო საუბრებზე  გაწეული სატელეკომუნიკაციო  ხარჯები ჯამურად 1465

 ინფორმაცია (სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე)-ის სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და 

ადგილობრივი ზარები) გაწეული ხარჯების შესახებ (01.04. 2020 წლის) მდგომარეობით

ლარებში

დანართი №12

შენიშვნა**: დანართი ქვეყნდება წლიურად,  წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში.

შენიშვნა*: დანართში მოტანილი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ყველა სახის (როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ) სატელეფონო 

საუბრებზე გაწეულ ხარჯს.


