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1. Sesruleba agregatul doneze 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების ჯამური მაჩვენებელი 9,041 მლნ. ლარს 

შეადგენს, რაც 9 თვის გეგმის1 101.7%-ს და წლიური დამტკიცებული გეგმის 70.3%-ს უტოლდება, 

ხოლო წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 3.7%-ით აღემატება. 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებას კომპონენტების დონეზე: 

 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში ყველა ძირითადი სახის შემოსულობა (შემოსავლები, ფინანსური 

აქტივების და არაფინანსური აქტივების კლების მუხლებით შემოსულობები) გადაჭარბებით იქნა 

მიღებული (თუმცა მნიშვნელოვანი 34%-იანი დადებითი გადახრით გამოირჩევა - არაფინანსური 

აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსულობა), გარდა ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობებისა, რომელიც შესრულების შედარებით დაბალი მაჩვენებლით (94%) ხასიათდება.  

 წლიური გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან მიმართებაში შემოსულობების ცალკეული 

კომპონენტების მობილიზების მდგომარეობა განსხვავებულია, კერძოდ, როგორც პირველ 

დიაგრამაზეა გამოსახული, შემოსავლები და ფინანსური აქტივების კლების მუხლით 

შემოსულობები (სესხების დაფარვიდან მიღებული სახსრები) წლიური გეგმის, შესაბამისად, 75%-

ს და 64%-ს შეადგენს, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობები - 98%-ს 

აღწევს. დაბალი (47%იანი) შესრულების ტენდენცია ვლინდება ვალდებულებების ზრდის მუხლით 

შემოსულობებისათვის, რაც ძირითადად დაკავშირებულია იმ გარემოებასთან, რომ საგარეო 

დაფინანსების წყაროდან მიღებულია წლიური გეგმით განსაზღვრული მაჩვენებლის მხოლოდ 

36%.  

   
2018 წელი 

9 თვე 
შესრულება 

 
2019 წელი 

9 თვე 
 გეგმა  

 
  2019 წელი 

9 თვე 
შესრულება 

 
2019 წელი 
წლიური  

  გეგმა  

2019 წ. 9 თვის 
შესრულება 

9 თვის 
გეგმასთან 

მიმართებაში 
% 

2019 წ. 9 თვის 
შესრულება  

2018 წ. 9 თვის 
შესრულებას

თან 
მიმართებაში 

% 

2019 წ. 9 თვის 
შესრულება 

წლიურ 
გეგმასთან 

მიმართებაში 
% 

სულ შემოსულობები 8,718.8 8,887.2 9,041.3 12,863.8 101.7% 3.7% 70.3% 

  შემოსავლები 7,746.1 7,664.4 7,868.3 10,487.7 102.7% 1.6% 75.0% 

გადასახადები 7,075.3 7,091.6 7,177.3 9,645.0 101.2% 1.4% 74.4% 

საშემოსავლო გადასახადი 2,151.7 2,359.0 2,355.3 3,166.0 99.8% 9.5% 74.4% 

მოგების გადასახადი 576.4 662.3 674.1 781.0 101.8% 16.9% 86.3% 

დღგ 3,295.7 3,012.9 3,091.0 4,036.0 102.6% -6.2% 76.6% 

აქციზი 1,091.0 1,088.4 993.4 1,462.0 91.3% -8.9% 67.9% 

იმპორტის გადასახადი 55.7 63.0 56.4 83.0 89.5% 1.2% 68.0% 

სხვა გადასახადები -95.3 -94.0 7.1 117.0 -7.5% -107.4% 6.1% 

გრანტები 325.4 238.9 321.4 382.7 134.5% -1.2% 84.0% 

სხვა შემოსავლები 345.4 333.9 369.7 460.0 110.7% 7.0% 80.4% 

  არაფინანსური აქტივების  
  კლება 

81.9 51.5 68.9 70.0 133.8% -15.8% 98.4% 

  ფინანსური აქტივების კლება 80.0 75.5 76.9 120.0 101.9% -3.8% 64.1% 

  ვალდებულებების  ზრდა 810.9 1,095.8 1,027.2 2,186.1 93.7% 26.7% 47.0% 

საგარეო 567.0 668.0 601.2 1,686.1 90.0% 6.0% 35.7% 

საშინაო 243.9 427.8 426.0 500.0 99.6% 74.6% 85.2% 
 

ცხრილი 1: შემოსულობები 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2018-2019 წწ). 

                                                             
1 ანგარიშში 9 თვის გეგმით განსაზღვრული მაჩვენებლები გულისხმობს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დამტკიცებული კანონის საფუძველზე კვარტალური განწერით განსაზღვრულ 9 თვის გეგმურ მაჩვენებლებს. 

(საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N270, 2019 წ. 9 სექტემბერი) 



 

  3 
 

წინა წელთან შედარებით, შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი გაზრდილია 322.5 მლნ ლარით. 

აღნიშული 3.7%-იანი მატება მოდის  შემოსავლებზე (122 მლნ ლარით) და ვალდებულებების ზრდის 

მუხლით შემოსულობებზე (216 მლნ ლარით). ფინანსური და არაფინანსური აქტივების კლების 

მუხლებით შემოსულობების სახით ბიუჯეტში მიღებულია შესაბამისად 3 მლნ ლარით და 13 მლნ 

ლარით ნაკლები თანხები.  

 

დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები წლიურ გეგმურ/ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში 9 

თვის მდგომარეობით (%, 2017-2019 წწ). * 2019 წ. წლიურ მაჩვენებლად აღებულია ბიუჯეტის კანონით დამტკიცებული გეგმა 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებს, გადასახდელების შესრულების ჯამური 

მაჩვენებელი 9 თვის გეგმის 99%-ს, ხოლო წლიურ გეგმის - 71.4%-ს შეადგენს. სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელების კომპონენტების დონეზე (სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები მოიცავს ოთხ 

კომპონენტს: ხარჯები, არაფინანსური და ფინანსური აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება) 

შესრულების მდგომარეობა 9 თვის გეგმასთან მიმართებით 97%-105%-ის ფარგლებში მერყეობს, 

გარდა ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გადასახდელებისა, რომლის შესრულება 

მნიშვნელოვნად (31%-ით) აჭარბებს გეგმით განსაზღვრულ მაჩვენებელს. 

გასული წლის ანალოგიური პერიოდთან მიმართებით, გადასახდელების ზრდის ტემპი გასული წლის 

ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 12.9%-ს (1,071.2 მლნ ლარს) უტოლდება, მ.შ. 

მნიშვნელოვნად იზრდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები (ე.წ. მიმდინარე ხარჯები), არაფინანსური 

აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯები) და ვალდებულებების კლების მუხლებით 

გადასახდელები, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდა (სესხების გაცემა) არსებით ცვლილებას არ 

ავლენს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების 405 მლნ ლარის ოდენობით ზრდა ძირითადად 

უკავშირდება სოციალური უზრუნველყოფისა და სხვა ხარჯების ზრდას, ხოლო არსებითი შემცირების 

ტენდენციას ავლენს გრანტების მუხლი (მიმდინარე წლიდან ადგილობრივ თვითმმართველ 

ერთეულებისათვის გათანაბრებითი ტრანსფერის გაუქმების გავლენით). 

 
 

2018 წელი 
9 თვე 

შესრულება 

 
2019 წლის  

9 თვე 
გეგმა* 

 
2019 წელი 

9 თვე 
შესრულება 

9 თვის 
შესრულება 

9 თვის 
გეგმასთან 

2019 წ. 9 თვე - 
 2018 წ. 9 თვე 

9 თვის  
შესრულება 

წლიურ 
გეგმასთან 

 
სხვაობა 

%-ული 
ცვლილება 

სულ გადასახდელები 8,272.3 9,437.0 9,343.5 99.0% 1,071.2 12.9% 71.4% 
ხარჯები 6,625.7 7,210.8 7,030.7 97.5% 405.0 6.1% 72.9% 

შრომის 
ანაზღაურება 

1,009.3 1,127.2 1,059.7 94.0% 50.4 5.0% 72.1% 

საქონელი და 
მომსახურება 

861.9 924.9 901.6 97.5% 39.7 4.6% 74.0% 

პროცენტი 384.1 473.6 455.5 96.2% 71.5 18.6% 73.0% 

სუბსიდიები 306.7 333.7 350.6 105.1% 44.0 14.3% 79.0% 

გრანტები 722.9 421.8 439.2 104.1% -283.7 -39.2% 80.7% 

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

2,517.6 2,879.2 2,899.0 100.7% 381.5 15.2% 75.0% 

სხვა ხარჯები 823.3 1,050.4 925.0 88.1% 101.7 12.4% 62.8% 

არაფინანსური  921.8 1,341.1 1,404.1 104.7% 482.3 52.3% 65.2% 

73.7% 72.0%

46.4%

75.2%73.1% 81.1%
67.1%

43.2%

75.0%
98.4%

64.1%
47.0%

შემოსავლები არაფინანსური აქტივების 

კლება

ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების  ზრდა

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების კომპონენტები

2017 2018 2019*
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აქტივების ზრდა 
ფინანსური  
აქტივების ზრდა 

177.3 140.2 184.3 131.4% 7.0 3.9% 50.8% 

ვალდებულებების  
კლება 

547.5 744.8 724.5 97.3% 176.9 32.3% 77.6% 

ცხრილი 2: გადასახდელები 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2018-2019 წწ). *2019წ. სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური 

განწერით განსაზღვრული 9 თვის გეგმური მაჩვენებლები (საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N270, 2019 წ. 9 

სექტემბერი). 

 

2. Semosavlebi  

შემოსავლების მობილიზების დონე ძირითადად შესაბამისობაშია როგორც 9 თვის, ასევე, წლიური 

გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებლებთან: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულება 

7,868.3 მლნ ლარს, 9 თვის გეგმის 102.7%-ს და წლიური გეგმის 75%-ს შეადგენს. მისი ცალკეული 

კომპონენტებიდან: 

 9 თვის გეგმასთან მიმართებით შესრულების მაღალი დონით ხასიათდება გრანტების 

მაჩვენებელი: ამ მიმართულებით ბიუჯეტში მიღებულია გეგმით გათვალისწინებულ 

მაჩვენებელზე 35%-ით (82.5 მლნ ლარით) მეტი, რაც ძირითადად დაკავშირებულია ბიუჯეტის 

მხარდამჭერი გრანტების დინამიკასთან; რაც შეეხება წლიურ გეგმასთან მიმართებას, 

განსაკუთრებით მაღალი შესრულების დონით (97.8%) გამოირჩევა საინვესტიციო გრანტების 

მაჩვენებელი, რომელიც თითქმის უახლოვდება წლიურ გეგმის სიდიდეს.  

 აგრეგატულ დონეზე სხვა შემოსავლების შესრულებაც აღემატება 9 თვის გეგმას (11%-თ), 

ძირითადად საკუთრებიდან შემოსავლების დინამიკის გავლენით. 

 

2.1. sagadasaxado Semosavlebi 

საგადასახადო შემოსავლების სახით 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში მობილიზებულია 7,177 მლნ 

ლარი. გადასახადების ჯამური მაჩვენებელი 9 თვის გეგმის 101%-ს და წლიური გეგმის 74.4%-ს 

შეადგენს, გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე კი 102 მლნ ლარით (1.4%-ით) მეტია.  

გადასახადების ცალკეული სახეების მიხედვით გეგმის შესრულების განსხვავებული ტენდენცია 

ვლინდება: როგორც 9 თვის, ისე წლიურ გეგმასთან შედარებით, მაღალი მობილიზების დონით 

გამოირჩევა მოგებისა და დამატებული ღირებულების გადასახადები. 9 თვის გეგმიდან მცირედი (1%-

იანი) უარყოფითი გადახრით ხასიათდება საშემოსავლო გადასახადი (რაც შესაძლოა უკავშირდება 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ამოქმედებას), თუმცა წლიურ გეგმის 74.4%-ს შეადგენს. რაც შეეხება 

აქციზს, 9 თვეში ამ მიმართულებით მობილიზებულია გეგმის 91% (წლიური საგეგმო მაჩვენებლის 

67.9%). აღნიშნული ჩამორჩენა, დაკავშირებულია მიმდინარე წლის განმავლობაში თამბაქოს 

ნაწარმის - თუთუნის მოხმარების მნიშვნელოვან ზრდასთან (რომლის დაბეგვრა პრაქტიკაში 

მინიმალური განაკვეთით ხდება). 9 თვის და წლიურ გეგმასთან მიმართებით შედარებით დაბალი 

შესრულების ტენდენცია ვლინდება, ასევე, იმპორტის გადასახადისათვის. საგეგმო მაჩვენებლისაგან 

მნიშვნელოვანი დადებითი გადახრით ხასიათდება სხვა გადასახადების შესრულების მაჩვენებელი, 

რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს, 2016 წელს სახაზინო კოდების სისტემაში განხორციელებული 

რეფორმიდან2 გამომდინარე, სხვა გადასახადების გეგმური მაჩვენებლის განსაზღვრის სირთულეს 

                                                             
2 რეფორმის საფუძველზე გადასახადების ერთიანი სახაზინო კოდის შემოღების შემდეგ, დეკლარაციის ვადის 

დადგომამდე გადახდილი გადასახადის აღრიცხვა ხორციელდება „სხვა გადასახადის“ მუხლში (ძირითადად ეს ეხება 
საშემოსავლო გადასახადს), საიდანაც დეკლარაციის ვადის დადგომის შემდეგ ხდება მათი გადატანა გადასახადის 
შესაბამის სახეში. ამასთან, ამავე მუხლიდან ხორციელდება თანხის გადატანა საგადასახადო შემოსავლის ზედმეტად 
გადახდილი თანხების დაბრუნების ქვეანგარიშზე. შესაბამისად, სხვა გადასახადის შესრულება კონკრეტულ 
საანგარიშო პერიოდში შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი, ისევე უარყოფითი სიდიდე. 



 

  5 
 

(2019 წელს სხვა გადასახადების 9 თვის გეგმური მოცულობა განისაზღვრა -94 ლნ ლარით, თუმცა 

ფაქტობრივად მიღებულ იქნა 7.1 მლნ ლარი).   

  2018  წელი 
9 თვე 

შესრულება 

2019 
წელი  
9 თვე 
გეგმა 

2019 წელი 
9 თვე 

შესრულება 

9 თვის შესრულება 9 
თვის გეგმასთან 

2019 წ. 9 თვე - 
 2018 წ. 9 თვე 

9 თვის  
შესრულება 

წლიური 
გეგმასთან 

 
სხვაობა 

 
% 

 

სხვაობა 
 

%-ული 
ცვლილება 

საგადასახადო 
შემოსავლები 

7,075.3 7,091.6 7,177.3 85.7 101.2% 102.0 1.4% 74.4% 

საშემოსავლო 
გადასახადი 

2,151.7 2,359.0 2,355.3 -3.7 99.8% 203.6 9.5% 74.4% 

მოგების გადასახადი 576.4 662.3 674.1 11.8 101.8% 97.7 16.9% 86.3% 

დღგ 3,295.7 3,012.9 3,091.0 78.1 102.6% -204.7 -6.2% 76.6% 

აქციზი 1,091.0 1,088.4 993.4 -95.0 91.3% -97.6 -8.9% 67.9% 

იმპორტის გადასახადი 55.7 63.0 56.4 -6.6 89.5% 0.7 1.2% 68.0% 

სულ სხვა გადასახადი -95.3 -94.0 7.1 101.1 -7.5% 102.4 -107.4% 6.1% 

ცხრილი  3: საგადასახადო შემოსავლები  9 თვის მდგომარებით (მლნ ლარი, %, 2018-2019 წწ). 

რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებთან მიმართებას, საგადასახდო 

შემოსავლები გაზრდილია 102 მლნ ლარით (1.4%-ით).  

ზრდა განპირობებულია საშემოსავლო (204 მლნ ლარით) და მოგებისა გადასახადების (98 მლნ 

ლარით) მაჩვენებლების მატებით. კერძოდ, საშემოსავლო გადასახადი გაზრდილია ძირითადად, 

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის ზრდის ხარჯზე (121 მლნ ლარით), 

აგრეთვე, გავლენა იქონია საბიუჯეტო კოდექსში 2018 წლის ბოლოს განხორციელებულმა 

ცვლილებმა, რომლის შედეგად საშემოსავლო გადასახადი სხვადასხვა სახის შემოსავლიდან3 2019 

წლიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში ირიცხება. მაგალითად, მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით 

მიღებული შემოსავლების სახით 9 თვეში ბიუჯეტში ჩაირიცხა 42.4 მლნ ლარი (გასულ წლის 

ანალოგიურ პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენდა 9.4 ათას ლარს). მოგების გადასახადის 

მატება, თავის მხრივ, დაკავშირებულია გადამხდელთა მიერ მოგების იმაზე მეტი ოდენობით  

განაწილებასთან, ვიდრე გეგმით იყო გათვალისწინებული.  

წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირებულია დღგ-სა და აქციზის მაჩვენებლები. 

კერძოდ, დღგ-ს შემცირება განაპირობა საბიუჯეტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსებში განხორციელებულმა ცვლილებებმა, რომლის მიხედვითაც გათანაბრებითი 

ტრანსფერის და საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში მიიმართება 

დღგ-ს 19% (საბიუჯეტო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით გათვალისწინებული ფორმულის 

მიხედვით). შედეგად, მიმდინარე წლის 9 თვეში  დღგ-ს სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართულია 

გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 205 მლნ ლარით ნაკლები (3,091 მლნ ლარი).  

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანად დღგ-ს სახით მობილიზებულ იქნა გასულ წელთან 

შედარებით 520 მლნ ლარით მეტი, 3,816 მლნ ლარი, რომლის 19%, 208 მლნ ლარის ოდენობით, 

მიმართულ იქნა ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტში.  

აქციზის გადასახადის სახით მიღებულია 98 მლნ ლარით (8.9%-ით) ნაკლები, რაც ძირითადად 

გამოწვეულია იმპორტირებული პროდუქციიდან, კერძოდ, იმპორტული თამბაქოს დაბეგვრიდან 

სააქციზო შემოსავლების შემცირებით (14%-ით). 

                                                             
3 მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან; ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების 

რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან; ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან; ფიზიკური პირის მიერ ქონების 
მემკვიდრეობით მიღებიდან; ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან, 
გარდა ა/რ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დასაბეგრი ობიექტების მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადისა 
და რომელიც 2016-2018 წლებში აღირიცხებოდა ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტში 
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2.2. Semosavlebis sxva komponentebi 

საანგარიშო პერიოდში გრანტების მაჩვენებელი შესრულების მაღალი დონით ხასიათდება: ამ 

მიმართულებით ბიუჯეტში მიღებულია 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულ მაჩვენებელზე 34%-ით (82.5 

მლნ ლარით) მეტი, რაც ძირითადად დაკავშირებულია საინვესტიციო გრანტებთან, რომლის სახით 

ბიუჯეტში ჩაირიცხა 22.9 მლნ ლარით მეტი (90.7 მლნ ლარი, წლიური გეგმური მაჩვენებლის 97.8%). 

აგრეთვე, ბიუჯეტში აისახა საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე დონორების მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი 

დანიშნულების გრანტები, 56.5 მლნ ლარის ოდენობით, რამაც ხელი შეწყო გრანტების 

გადაჭარბებით მობილიზებას. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ გრანტებს, სახელმწიფო ბიუჯეტში 

მიიმართა სსიპ-ების ანგარიშებზე განთავსებული თავისუფალი ნაშთის ნაწილი, 47 მლნ ლარის 

ოდენობით (3 მლნ ლარით მეტი), ხოლო ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების სახით ბიუჯეტში 

ჩარიცხულია 127 მლნ ლარი. 

სხვა შემოსავლების სახით იანვარ-სექტემბერში ბიუჯეტში მობილიზებულია 369.7 მლნ ლარი, 9 თვის 

გეგმის 111% (წლიური გეგმის 80.4%), ძირითადად საკუთრებიდან შემოსავლის მნიშვნელოვანი 

გადაჭარბებით მიღების საფუძველზე.  

გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებით, მიმდინარე წლის 9 თვეში ჯამურად სხვა 

შემოსავლების სახით მიღებულია 7%-ით (24.2 მლნ ლარით) მეტი, რაც ასევე, უკავშირდება 

საკუთრებიდან და ჯარიმებიდან მიღებულ შემოსავლებს. 

   
2018  

წელი  
9 თვე 

შესრულება 

 
2019 

წელი  
9 თვე 
გეგმა  

 
2019  

წელი 
9 თვე 

შესრულება 

 
შესრულება 9 თვის 

გეგმის მიმართ 

 
2019 წ. 9 თვე - 
 2018 წ. 9 თვე 

 
9 თვის  

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 
 

სხვაობა 

 
%-ული 

ცვლილება 

 
სხვაობა 

 
%-ული 

ცვლილება 

      სხვა შემოსავლები 345.4 333.9 369.7 35.7 110.7% 24.2 7.0% 80.4% 

შემოსავლები საკუთრებიდან 159.3 147.7 168.8 21.1 114.3% 9.5 6.0% 98.7% 

პროცენტები 74.9 70.0 76.2 6.1 108.8% 1.3 1.8% 89.6% 

დივიდენდები 70.2 65.2 80.4 15.2 123.4% 10.2 14.5% 121.8% 

 სახელმწიფოს წილობრივი   
 მონაწილეობით მოქმედი  
 საწარმოების მოგებიდან 

0.2 0.2 0.4 0.2 221.1% 0.2 73.5% 42.0% 

 შემოსავალი ეროვნული  
 ბანკის მოგებიდან 

70.0 65.0 80.0 15.0 123.1% 10.0 14.3% 123.1% 

რენტა 14.2 12.5 12.2 -0.3 97.8% -2.0 -13.8% 61.1% 

საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია 

54.6 52.7 58.1 5.4 110.2% 3.5 6.4% 61.5% 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები 

57.3 67.5 69.6 2.1 103.1% 12.3 21.5% 81.9% 

ტრანსფერები რომლებიც 
სხვაგან არ არის 
კლასიფიცირებული 

74.3 66.0 73.1 7.1 110.8% -1.2 -1.6% 66.8% 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, 
გრანტების გარეშე 

7.5 0.0 5.0 5.0   -2.5 -33.2% 193.2% 

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული  
შემოსავლები 

66.8 66.0 68.1 2.1 103.2% 1.3 2.0% 63.7% 

ცხრილი 4: სხვა შემოსავლები 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, %, 2018-2019 წწ).  

ცალკეული კომპონენტების დონეზე შესრულების მხრივ, 9 თვის გეგმასთან შედარებით 

მნიშვნელოვანი გადახრები ვლინდება:  
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საკუთრებიდან შემოსავლების სახით (მოიცავს რენტის, პროცენტებისა და დივიდენდების სახით 

მიღებულ შემოსავლებს) მიღებულია 168.8 ლნ ლარი, 9 თვის გეგმის 114.3% (წლიური გეგმის 98.7%), 

ძირითადად პროცენტების მუხლით შემოსავლების შესრულების გავლენით, კერძოდ: 

 პროცენტების მუხლით შემოსავლები 76.2 მლნ ლარს  (9 თვის გეგმის 108.8%-ს) შეადგენს და 

1.3 მლნ ლარით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. რაც შეეხება საპროცენტო 

შემოსავლების სტრუქტურას, უდიდესი წილი (62%) მოდის დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე 

დარიცხულ პროცენტებზე (ბიუჯეტის ნაშთის აუქციონის გზით კომერციულ ბანკებში 

დეპოზიტებზე განთავსებიდან მიღებული საპროცენტო შემოსავლები), რომლის მოცულობა 47 

მლნ ლარს აღწევს, ხოლო სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე 

გაცემული სესხებიდან  პროცენტების სახით მიღებულ შემოსავლები 24 მლნ ლარს შეადგენს. 

 რენტის მუხლით შემოსავლები 9 თვის გეგმის 97.8%-ს შეადგენს და წინა წლის ანალოგიური 

პერიოდის ფაქტობრივ მაჩვენებელს მცირედით (2 მლნ ლარით) ჩამორჩება, ხოლო წლიური 

გეგმის მაჩვენებელში 61%-ს აღწევს. აღსანიშნავია, რომ რენტის ძირითად შემოსავალს 

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურიდან მიღებული სახსრები წარმოადგენს: გასულ 

წელს აღნიშნული მუხლით შემოსავლებმა 13 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო მიმდინარე წელს 

ბიუჯეტში ამ მიმართულებით 10.6 მლნ ლარია მიღებული.  

 დივიდენდების სახით შემოსავლები 80.4 მლნ ლარს შეადგენს და 23%-ით აჭარბებს 9 თვის 

გეგმას, ხოლო წლიურ საგეგმო მაჩვენებელს აღემატება 22%-ით. აღნიშნული გადაჭარბება 

დაკავშირებულია ეროვნული ბანკის მოგებიდან მიღებულ შემოსავალთან, რომლის სახით 

ბიუჯეტში ჩაირიცხა 80 მლნ ლარი (ნაცვლად წლიური ბიუჯეტით დაგეგმილი 65 მლნ ლარისა). 

რაც შეეხება სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან 

დივიდენდებს, ამ მიმართულებით მიღებულია 420 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის მხოლოდ 

42%-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება სხვა შემოსავლების დანარჩენ კომპონენტებს: 

 სანქციებიდან (ჯარიმები, საურავები) მიღებულმა შემოსავალი 69.6 მლნ ლარს შეადგენს და 

წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 12 მლნ ლარით აღემატება, ხოლო წლიური 

გეგმის მაჩვენებელში 82%-ს აღწევს. მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

გამო სანქციებიდან მობილიზებული შემოსავლები (46 მლნ ლარი) სანქციების 66%-ს, ხოლო 

სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო 

სანქციებიდან მობილიზებული შემოსავლები (13 მლნ ლარი) - 19%-ს შეადგენს.  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან შემოსავლებმა 58.1 მლნ ლარი, 9 თვის გეგმის 

110% და წლიური გეგმის 61.5% შეადგინა (მ.შ. ძირითადი თანხები მიღებულ იქნა 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით).   

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულ იქნა 68 მლნ 

ლარი, რაც 9 თვის გეგმის 103%-ს შეადგენს. აქედან ძირითადი წილი (55%) მოდის 

გზათსარგებლობის საფასურიდან მიღებულ შემოსავლებზე. 

 

შემოსულობების სხვა კომპონენტები 

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობები 68.9 მლნ ლარს, 9 თვის გეგმის 134%-ს და  

წლიური გეგმის 98%-ს შეადგენს. შესრულების ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ძირითადად 

დაკავშირებულია არაწარმოებული აქტივების რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსულობებთან, 

რომლის სახითაც 9 თვეში ბიუჯეტში უკვე მიღებულ იქნა წლიურ გეგმურ მაჩვენებელზე 11.6 მლნ 

ლარით მეტი (24.6 მლნ ლარი), აქედან, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიიდან 

ბიუჯეტში ჩაირიცხა 13.8 მლნ ლარი (3.8 მლნ ლარით მეტი), ხოლო მიწის რეალიზაციიდან - 7.8 მლნ 

ლარით მეტი, 10.8 მლნ ლარი (მ.შ. სახაზინო სამსახურის მონაცემებით, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწების რეალიზაციიდან მიღებული თანხები შეადგენს 8.2 მლნ ლარს). 

ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობების შესრულებაც ასევე გადაჭარბებით 

ხასიათდება: 9 თვის გეგმის 102%, წლიურ გეგმაში კი 64.1%-ს შეადგენს. 
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რაც შეეხება წინა წელთან მიმართებას, ფინანსური და არაფინანსური აქტივების კლების მუხლებით 

შემოსულობების სახით ბიუჯეტში მიღებულია, შესაბამისად, 3 მლნ ლარით და 13 მლნ ლარით 

ნაკლები თანხები. კერძოდ: 

 ფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობების მცირედი ნაკლებობა განპირობებულია 

იმ გარემოებით, რომ გარდა სესხების დაბრუნებიდან მიღებული შემოსულობისა (რომლის სახით 

მიმდინარე წელს მიღებულია 22 მლნ ლარით მეტი), წინა წელს აქციების და სხვა კაპიტალის 

რეალიზაციიდანაც ჩაირიცხა აღნიშნულ მუხლში თანხები (25 მლნ ლარის ოდენობით).  

 არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან შემოსულობებთან მიმართებით შემცირება 

დაკავშირებულია ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან, კერძოდ, საერთო-სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან შემოსულობების დინამიკასთან, 

რომლის სახითაც გასულ წელს 9 თვეში ბიუჯეტში მიღებულ იქნა 61 მლნ ლარი, ხოლო მიმდინარე  

წლის ანალოგიურ პერიოდში - 37 მლნ ლარი. 

 

3. saxelmwifo biujetis gadasaxdelebi 

3.1. gadasaxdelebi agregatul doneze 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით გადასახდელების წლიური გეგმა 13,090 მლნ ლარის 

დონეზე განისაზღვრა. რაც შეეხება შესრულებას, 9 თვის მდგომარეობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელები წლიური გეგმის 71.4%-ს შეადგენს და გასული წლის მაჩვენებელს 12.9%-ით (1 071 

მლნ ლარით) აღემატება. გადასახდელების კომპონენტების დონეზე:    

 საანგარიშო პერიოდში ხარჯების შესრულება წლიური გეგმის 72.9%-ს გაუტოლდა. აღნიშნული 

მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 405 მლნ ლარით გაიზარდა. 

რაც ძირითადად უკავშირდება სოციალური უზრუნველყოფის (381 მლნ ლარით), სხვა 

ხარჯების (102  მლნ ლარით), პროცენტისა (71 მლნ ლარით), შრომის ანაზღაურების (50 მლნ 

ლარით),  სუბსიდიის (44 მლნ ლარით) და საქონელისა და მომსახურების (40 მლნ ლარით)  

მუხლით ხარჯების ზრდას. ამასთან, გასული წლის ამავე პერიოდის შესრულებასთან 

შედარებით გრანტების მუხლით გაწეული ხარჯები შემცირდა (284 მლნ ლარით).  

 არაფინანსური აქტივების ზრდის (ე.წ. კაპიტალური ხარჯების) შესრულებასთან დაკავშირებით 

საყურადღებოა, რომ საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მუხლით გადასახდელების 

შესრულება 9 თვის გეგმასთან მიმართებით 104.7%-ს უტოლდება, თუმცა წლიურ გეგმაში 

65.2%-ს შეადგენს. ამასთან, გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, 

მნიშვნელოვნად, 52.3%-ით (482 მლნ ლარი) არის გაზრდილი. 

 იგივე შეიძლება ითქვას ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით შემოსულობების 

შესრულებასთან დაკავშირებითაც: 9 თვის გეგმა მნიშვნელოვანი 31%-იანი გადაჭარბებითაა 

შესრულებული, თუმცა წლიურ გეგმასთან მიმართებით შესრულება 50.8%-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება გადასახდელების ათვისების დინამიკას პროგრამების დონეზე, 2019 წლის 9 თვეში 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეული პრიორიტეტული პროგრამების შესრულების ტენდენცია 

შემდეგია:  

o მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 74.4%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 27 02);  

o მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 76.4%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 27 03);  

o საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებების გადასახდელების შესრულება 

წლიური გეგმის 64.8%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 02); 

o რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის 

გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 55.4%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 25 03);  

o სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური 

გეგმის 76.9%-ს შეადგენს (პროგ. კოდი 32 02);  
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o უმაღლესი განათლების პროგრამის გადასახდელების შესრულება წლიური გეგმის 75.3%-

ს შეადგენს (პროგ. კოდი 32 04). 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილია 

განხილულ იქნას შრომის ანაზღაურების მუხლის დინამიკა. 2019 წლის 9 თვის მდგომარეობით, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები 1,059.7 მლნ ლარს, ხოლო შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურების ჯამური მაჩვენებელი - 165.5 მლნ ლარს 

შეადგენს. გასული წლის ანალოგიური პერიოდისათვის შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯები 

შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთათვის, შესაბამისად, 1,009 მლნ ლარს და 150 მლნ ლარს 

შეადგენდა. კომპონენტების დონეზე, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდის 

ტენდენციას ავლენს თანამდებობრივი სარგოს და დანამატის მუხლით გაცემული სახსრები, ხოლო 

შემცირების ტენდენცია ვლინდება წოდებრივი სარგოსა და კომპენსაციის მუხლით გაცემული 

სახსრებისათვის (შესაბამისად, 1,2%-ითა და 2,3%-ით). რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების მუხლით 

ხარჯების წილს ჯამურ ხარჯებში, 2019 წლის 9 თვის მდგომარეობით გასული წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით მცირედი კლების ტენდენციას ავლენს 15.2%-დან 15.1%-მდე.  

  
2018 წლის 9 თვე 2019 წლის 9 თვე 

2019 წ. 9 თვე / 2018 წ. 9 თვე 

სხვაობა 
%-ული 

ცვლილება 

ხარჯები 6,625,658 7,030,653 404,995 6.1% 

შრომის ანაზღაურება 1,009,287 1,059,663 50,376 5.0% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - თანამდებობრივი სარგო 679,714 715,153 35,439 5.2% 

ხელფასები ფულადი ფორმით - წოდებრივი სარგო 174,024 171,996 -2,028 -1.2% 

დანამატი 141,264 161,835 20,571 14.6% 

კომპენსაცია 6,683 6,533 -150 -2.2% 

 

ცხრილი #5: შრომის ანაზღაურების მუხლის შესრულება 9 თვის მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2018-2019 წწ) 

  
2018 წლის 
9 თვე   

2019 წლის 
9 თვე 

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 
  

შტატით მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება 
  

შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 15.2% შრომის ანაზღაურება/ხარჯები 15.1% 

პრემია/თანამდებობრივი სარგო 
1.0% 

ჯილდო-პრემია/თანამდებობრივი სარგო 
0.6% 

დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 
20.8% 

დანამატი/თანამდებობრივი სარგო 
22.6% 

პრემია და დანამატი/შრომის ანაზღაურება 14.7% დანამატი/შრომის ანაზღაურება 15.3% 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება / შტატით 
მომუშავეთა შრომისა ნაზღაურება 

14.9% 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
შრომის ანაზღაურება / შტატით მომუშავეთა 
შრომისა ნაზღაურება 15.6% 

შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურება / ხარჯები 
2.3% 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 
შრომის ანაზღაურება  / ხარჯები 2.4% 

ცხრილი #6: შრომის ანაზღაურების წილობრივი ინდიკატორები 9 თვის მდგომარეობით (%, 2018-2019 წწ  

გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარების მიხედვით, ცხრილში #8  წარმოდგენილია ის 

მხარჯავი დაწესებულებები, რომელთათვისაც მიმდინარე წლის 9 თვის მდგომარეობით ასიგნებების 

ათვისება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით ყველაზე დიდი მოცულობით 

შეიცვალა ზრდის ან კლების მიმართულებით (ნომინალურ გამოსახულებაში). 
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ორგანიზაც
. კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
2019  

გეგმა 
2019 9 თვის 
შესრულება 

2018 9 თვის 
შესრულება 

 
2019 წ. 9 თვე / 2018 წ.  

9 თვე (ნომინალურ 
გამოსახულებაში/ 

ზრდის ტემპი %-ულად) 
20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახური 136,000 101,443 28,497 72,946 71.9% 

24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო 369,550 156,632 120,098 36,534 23.3% 

25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2,000,000 1,332,737 806,238 526,499 39.5% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 181,130 141,517 60,445 81,072 57.3% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 741,600 570,472 413,485 156,987 27.5% 
31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 338,900 240,752 173,721 67,031 27.8% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 
6,000 6,057 10,771 -4,714.0 -43.8% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 
27,487 24,321 31,579 -7,258.0 -23.0% 

60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 
0 322 408 -86.0 -21.1% 

ცხრილი 7: მხარჯავი დაწესებულების ათვისების ტენდენცია, რომლებმაც ყველაზე დიდი ცვლილება გამოავლინეს წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში (ნომინალურ გამოსახულებაში); (ლარი, %, 2018-2019 წწ).  

 

3.2. saerTo saxelmwifoebrivi mniSvnelobis 
gadasaxdelebi 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელების ჯამური მოცულობა განისაზღვრა 2,251.3 მლნ ლარის დონეზე, რომელთაგან 

ყველაზე დიდი მოცულობის პროგრამებია: საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება 

და დაფარვა (1,230 მლნ ლარი), საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 

(324 მლნ ლარი), საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (280 მლნ 

ლარი) და დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები (146,3 

მლნ. 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 280.0 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. სახელმწიფო 

ხაზინის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2019 წლის 9 თვის მონაცემებით რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში გადარიცხული თანხების ჯამური 

მოცულობა 228.3 მლნ ლარსა და წლიური გეგმის 81.5%-ს შეადგენს. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი/სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

   
გამოყოფილი თანხა 

 
გადარიცხული თანხა 

2019 წლის 9 თვე 239.3 228.3 

2018 წლის  თვე 100 96.4 

ცხრილი 8: რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მიერ გამოყოფილი და გადარიცხული თანხები 9 თვის 

მდგომარეობით (მლნ ლარი, 2018-2019 წწ). 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით, მთავრობის სარეზერვო ფონდის 

ჯამურმა მოცულობამ შეადგინა მთლიანი დამტკიცებული ასიგნებების 0.4%, რომლის ზღვრული 

მოცულობა 50 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა. 2019 წლის 9 თვის მდგომარეობით, ხაზინის 

მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების 

მოცულობა 40.6 მლნ ლარს, ხოლო გადარიცხული სახსრები 36.6 მლნ ლარსა და წლიური ბიუჯეტის 

კანონით განსაზღვრული გეგმის 73.2%-ს უტოლდება. 
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ორგ. დასახელება 
გამოყოფილი 

თანხა 
საკასო 
ხარჯი 

%-ული წილი 
გამოყოფილ 

სახსრებში 

%-ული წილი 
ათვისებულ 
სახსრებში 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 1,274,475.0 1,111,577.9 3.1% 3.0% 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 211,800.0 211,800.0 0.5% 0.6% 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 2,427,497.1 2,116,037.2 6.0% 5.8% 

არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 3,648,566.0 3,601,275.9 9.0% 9.8% 

არჩევნებისთვის მოხელეთა მომზადება-გადამზადება 208,108.0 206,974.6 0.5% 0.6% 

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება 610,236.0 509,989.3 1.5% 1.4% 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

5,893,315.0 4,289,139.4 14.5% 11.7% 

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების 
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის 
შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის 
რეფორმის განხორციელება 

15,694,698.8 15,692,309.5 38.6% 42.9% 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 293,210.0 293,210.0 0.7% 0.8% 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 706,435.0 706,435.0 1.7% 1.9% 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 239,265.0 239,265.0 0.6% 0.7% 

საქართველოს საელჩო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 
ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში და საქართველოს მუდმივი 
წარმომადგენლობა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში 

613,800.0 613,800.0 1.5% 1.7% 

თავდაცვის ძალების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 460,000.0 459,696.4 1.1% 1.3% 

ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

150,000.0 106,162.9 0.4% 0.3% 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში 
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 

63,394.0 57,493.2 0.2% 0.2% 

სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა 
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 

5,195.0 5,195.0 0.0% 0.0% 

სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის 
ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 

150,000.0 98,685.7 0.4% 0.3% 

სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 14,000.0 14,000.0 0.0% 0.0% 

სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა 
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 

18,265.0 16,816.0 0.0% 0.0% 

სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" 100,000.0 98,836.6 0.2% 0.3% 

კულტურის ხელშეწყობა -  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვა 

500,540.0 417,330.5 1.2% 1.1% 

სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 15,000.0 3,465.0 0.0% 0.0% 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 166,812.2 166,794.7 0.4% 0.5% 

სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 3,611,610.0 3,607,903.4 8.9% 9.9% 

სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 2,800,000.0 1,826,558.3 6.9% 5.0% 

ა(ა)იპ-საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული 
ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი 

141,600.0 141,600.0 0.3% 0.4% 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 600,000.0 0.0 1.5% 0.0% 

სულ 
40,617,822.0 36,612,351.4 100.0% 100.0% 

ცხრილი 9: მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მხარჯავ დაწესებულებებზე მიმართული თანხები 9 თვის მდგომარეობით (ლარი, %, 

2019 წელი) 
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4. valdebulebebis dinamika 

 
ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობამ 
წლიური გეგმის 47% შეადგინა. 

მათ შორის, საგარეო ვალდებულებების ზრდა 601 
მლნ ლარს გაუტოლდა, ხოლო საშინაო 
ვალდებულებებიდან ფაქტობრივმა შემოსულობამ 
426 მლნ ლარი შეადგინა.  

 

 

 შესრულება 
(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 
9 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 
ვალდებულებების 
ზრდა 

 1 027 93.7% 47% 

საგარეო 601 90% 35.7% 

საშინაო 426 99.6% 85.2% 
 

ვალდებულებების კლების მიმართულებით 
გადასახდელებმა წლიური გეგმის 77.6% შეადგინა 

მათ შორის საგარეო ვალდებულებების კლების 
უდიდესი წილით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 შესრულება 
(მლნ 

ლარი) 

შესრულება 
9 თვის 

გეგმასთან 

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 
ვალდებულებების 
კლება 

724,5 99,8% 77,6% 

საგარეო 690,3 99,8% 77.2% 

საშინაო 34,2 100% 85.2% 
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5. danarTebi 

დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის აგრეგატული მაჩვენებლები 2019 წლის 9 თვის მდგომარეობით 

(მლნ ლარი) 

  
2018 წელი 

9 თვე 
შესრულება 

2019 წელი 
9 თვე 
 გეგმა  

  2019 წელი 
9 თვე 

შესრულება 

2019 წელი 
წლიური  

  გეგმა  

2019 წ. 9 თვის 
შესრულება 

9 თვის 
გეგმასთან 

მიმართებაში 
% 

2019 წ. 9 თვის 
შესრულება  

2018 წ. 9 თვის 
შესრულებასთან 
მიმართებაში % 

2019 წ. 9 თვის 
შესრულება 

წლიურ 
გეგმასთან 

მიმართებაში 
% 

სულ შემოსულობები 8,718.8 8,887.2 9,041.3 12,863.8 101.7% 3.7% 70.3% 

  შემოსავლები 7,746.1 7,664.4 7,868.3 10,487.7 102.7% 1.6% 75.0% 
გადასახადები 7,075.3 7,091.6 7,177.3 9,645.0 101.2% 1.4% 74.4% 
საშემოსავლო 
გადასახადი 

2,151.7 2,359.0 2,355.3 3,166.0 99.8% 9.5% 74.4% 

მოგების გადასახადი 576.4 662.3 674.1 781.0 101.8% 16.9% 86.3% 
დღგ 3,295.7 3,012.9 3,091.0 4,036.0 102.6% -6.2% 76.6% 
აქციზი 1,091.0 1,088.4 993.4 1,462.0 91.3% -8.9% 67.9% 
იმპორტის გადასახადი 55.7 63.0 56.4 83.0 89.5% 1.2% 68.0% 
სხვა გადასახადები -95.3 -94.0 7.1 117.0 -7.5% -107.4% 6.1% 

გრანტები 325.4 238.9 321.4 382.7 134.5% -1.2% 84.0% 

სხვა შემოსავლები 345.4 333.9 369.7 460.0 110.7% 7.0% 80.4% 
  არაფინანსური აქტივების 
  კლება 81.9 51.5 68.9 70.0 133.8% -15.8% 98.4% 

  ფინანსური აქტივების  
  კლება 80.0 75.5 76.9 120.0 101.9% -3.8% 64.1% 

  ვალდებულებების  ზრდა 810.9 1,095.8 1,027.2 2,186.1 93.7% 26.7% 47.0% 

საგარეო 567.0 668.0 601.2 1,686.1 90.0% 6.0% 35.7% 

საშინაო 243.9 427.8 426.0 500.0 99.6% 74.6% 85.2% 

                
სულ გადასახდელები 8,272.3 9,437.0 9,343.5 13,090.0 99.0% 12.9% 71.4% 

ხარჯები 6,625.7 7,210.8 7,030.7 9,641.1 97.5% 6.1% 72.9% 

შრომის ანაზღაურება 1,009.3 1,127.2 1,059.7 1,470.7 94.0% 5.0% 72.1% 
საქონელი და 
მომსახურება 

861.9 924.9 901.6 1,218.2 97.5% 4.6% 74.0% 

პროცენტი 384.1 473.6 455.5 624.0 96.2% 18.6% 73.0% 

სუბსიდიები 306.7 333.7 350.6 443.8 105.1% 14.3% 79.0% 

 გრანტები 722.9 421.8 439.2 544.3 104.1% -39.2% 80.7% 
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

2,517.6 2,879.2 2,899.0 3,866.9 100.7% 15.2% 75.0% 

სხვა ხარჯები 823.3 1,050.4 925.0 1,473.2 88.1% 12.4% 62.8% 
არაფინანსური აქტივების  
ზრდა 921.8 1,341.1 1,404.1 2,152.3 104.7% 52.3% 65.2% 

ფინანსური აქტივების  
ზრდა 177.3 140.2 184.3 362.7 131.4% 3.9% 50.8% 

ვალდებულებების კლება 547.5 744.8 724.5 933.9 97.3% 32.3% 77.6% 

  საგარეო 520.4 712.7 690.3 893.8 96.9% 32.6% 77.2% 

  საშინაო 27.1 32.1 34.2 40.1 106.5% 26.2% 85.2% 

                
 ნაშთის ცვლილება  
(+ დაგროვება / - gამოყენება) 

446.6 -549.8 -302.2 -226.3       

* 9 თვის გეგმა წარმოდგენილია (2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებული კანონის საფუძველზე) სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური განწერის მიხედვით (საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N270, 2019 

წ. 9 სექტემბერი) 
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დანართი #2 

2019 წლის 9 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის 

გადასახდელების ათვისების შესახებ მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, 2019 წლის ბიუჯეტის კანონით 

გათვალისწინებულ წლიურ და 9 თვის გეგმებთან მიმართებაში (ათასი ლარი). 

ორგანი
ზაც. 

 კოდი    
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

2019 წ. 
წლიური 

გეგმა 

2019 წ.  
9 თვის 
 გეგმა 

2019 წ. 9 თვე 
შესრულება 

9 თვის 
შესრულება 

2019 წ. 
გეგმასთან 

მიმართებით 

2019 წ. 
შესრულება 

 9 თვის 
გეგმასთან 

მიმართებით 

0 ჯამური 13,090,000.0 9,436,988.1 9,343,495.5 71.4% 99.0% 

01 00 
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული 

ორგანიზაციები 
64,736.0 48,117.4 43,173.0 66.7% 89.7% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 6,000.0 6,614.5 6,056.8 100.9% 91.6% 

03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 750.0 562.5 521.2 69.5% 92.7% 

04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 16,800.0 15,906.3 14,167.3 84.3% 89.1% 

05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,170.8 11,809.3 11,186.2 69.2% 94.7% 

06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27,487.1 25,368.8 24,321.1 88.5% 95.9% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,150.0 3,139.5 2,699.4 65.0% 86.0% 

08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9,500.0 7,190.0 6,166.5 64.9% 85.8% 

09 00 საერთო სასამართლოები 77,750.0 52,522.0 49,207.5 63.3% 93.7% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6,050.0 4,530.0 3,010.9 49.8% 66.5% 

11 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, 

ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, 

ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 

870.0 650.0 613.5 70.5% 94.4% 

12 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტებში 

650.0 484.0 438.5 67.5% 90.6% 

13 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, 

სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, 

ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა 

და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 

780.0 589.0 541.1 69.4% 91.9% 

14 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, 

გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, 

ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის 

მუნიციპალიტეტებში 

735.0 551.0 500.1 68.0% 90.8% 

15 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტებში 

625.0 464.5 447.0 71.5% 96.2% 

16 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის 

მუნიციპალიტეტებში 

620.0 471.5 446.2 72.0% 94.6% 

17 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, 

ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 

610.0 460.5 429.8 70.5% 93.3% 

18 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, 

მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 

რუსთავის მუნიციპალიტეტში 

865.0 651.0 614.0 71.0% 94.3% 

19 00 
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, 

კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 
630.0 479.0 449.5 71.4% 93.8% 

20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 136,000.0 104,925.0 101,443.0 74.6% 96.7% 

21 00  სსიპ - საპენსიო სააგენტო 3,800.0 3,120.0 2,385.0 62.8% 76.4% 
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22 00 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
2,965.0 2,113.8 1,487.3 50.2% 70.4% 

23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 91,000.0 56,334.8 51,937.3 57.1% 92.2% 

24 00 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 
369,550.0 154,072.1 156,631.9 42.4% 101.7% 

25 00 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
2,000,000.0 1,309,506.0 1,332,737.1 66.6% 101.8% 

26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 181,130.0 147,867.0 141,517.4 78.1% 95.7% 

27 00 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო 

3,968,400.0 2,969,056.6 2,974,605.1 75.0% 100.2% 

28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 136,500.0 110,954.4 108,405.8 79.4% 97.7% 

29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 875,000.0 616,452.9 584,937.5 66.9% 94.9% 

30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 741,600.0 578,716.4 570,471.6 76.9% 98.6% 

31 00 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო 
338,900.0 253,880.8 240,751.9 71.0% 94.8% 

32 00 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტრო 
1,508,500.0 1,134,191.0 1,160,783.5 76.9% 102.3% 

33 00 საქართველოს პროკურატურა 37,270.0 27,214.8 24,474.0 65.7% 89.9% 

34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 10,000.0 9,416.8 69.8% 94.2% 

35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,140.0 1,168.4 73.0% 102.5% 

36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,400.0 4,889.0 4,369.2 68.3% 89.4% 

37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 8,000.0 6,080.0 4,752.1 59.4% 78.2% 

38 00 
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 

სამსახური 
2,150.0 1,671.0 1,413.4 65.7% 84.6% 

39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 195.0 176.6 67.9% 90.6% 

40 00 
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 

სამსახური 
57,500.0 49,989.6 47,111.7 81.9% 94.2% 

41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,400.0 4,799.0 5,264.7 82.3% 109.7% 

42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 58,200.0 46,553.0 46,962.1 80.7% 100.9% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 1,652.3 1,338.2 60.8% 81.0% 

44 00 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - 

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 

2,460.0 1,933.0 1,816.7 73.8% 94.0% 

45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25,000.0 20,555.1 19,335.8 77.3% 94.1% 

46 00 
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 
4,200.0 3,365.0 3,220.2 76.7% 95.7% 

47 00 
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური – საქსტატი 
10,000.0 7,513.0 7,047.2 70.5% 93.8% 

48 00 
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია 
4,050.0 3,061.0 2,899.9 71.6% 94.7% 

49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,180.0 931.5 833.0 70.6% 89.4% 

50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 4,126.4 3,981.3 74.7% 96.5% 

51 00 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

აპარატი 
2,800.0 2,560.0 1,580.3 56.4% 61.7% 

52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 500.0 377.0 344.8 69.0% 91.5% 

53 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო 500.0 275.0 176.0 35.2% 64.0% 

54 00 
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

გადასახდელები 
2,251,376.1 1,616,356.1 1,562,406.9 69.4% 96.7% 

60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 0.0 322.3       
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დანართი #3 

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 9 თვის გადასახდელების შესრულება 

ორგანიზაც. 
კოდი    

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2019 წ. გეგმა 
2019 წ. 9 

თვის 
 გეგმა 

გადახდა 

შესრულება 
წლიურ 

გეგმასთან 
მიმართებით 

შესრულება 
 9 თვის 

გეგმასთან 
მიმართებით 

01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 54,696.0 40,409.8 36,521.1 66.8% 90.4% 

01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 7,270.8 6,334.5 66.1% 87.1% 

01 03 
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო 

რეგულირება 
450.0 364.8 303.2 67.4% 83.1% 

02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 7,287.6 6,614.5 6,056.8 83.1% 91.6% 

03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 750.0 562.5 521.2 69.5% 92.7% 

04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 20,683.0 15,906.3 14,167.3 68.5% 89.1% 

05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 15,830.8 11,554.0 10,955.5 69.2% 94.8% 

05 02 
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების 

პროგრამა 
340.0 255.3 230.7 67.9% 90.4% 

06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 11,982.7 9,098.9 8,475.2 70.7% 93.1% 

06 02 
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და 

სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 
1,179.5 920.5 714.7 60.6% 77.6% 

06 03 
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო 

სექტორის დაფინანსება 
14,308.7 10,731.6 10,681.1 74.6% 99.5% 

06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 4,483.0 4,617.9 4,450.1 99.3% 96.4% 

07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,150.0 3,139.5 2,699.4 65.0% 86.0% 

08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 9,500.0 7,190.0 6,166.5 64.9% 85.8% 

09 01 
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება 

და ხელშეწყობა 
75,880.0 51,082.0 48,118.3 63.4% 94.2% 

09 02 
მოსამართლეებისა და სასამართლოს 

თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 
1,870.0 1,440.0 1,089.2 58.2% 75.6% 

10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6,050.0 4,530.0 3,010.9 49.8% 66.5% 

11 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, 

ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტში 

870.0 650.0 613.5 70.5% 94.4% 

12 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტებში 
650.0 484.0 438.5 67.5% 90.6% 

13 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, 

სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, 

ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის 

მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტში 

780.0 589.0 541.1 69.4% 91.9% 

14 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, 

თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და 

ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 

735.0 551.0 500.1 68.0% 90.8% 

15 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტებში 
625.0 464.5 447.0 71.5% 96.2% 
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16 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის 

მუნიციპალიტეტებში 
620.0 471.5 446.2 72.0% 94.6% 

17 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, 

ბორჯომისა და ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტებში 

610.0 460.5 429.8 70.5% 93.3% 

18 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, 

მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 

865.0 651.0 614.0 71.0% 94.3% 

19 00 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია 

გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტებში 
630.0 479.0 449.5 71.4% 93.8% 

20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 115,800.0 88,597.5 85,777.6 74.1% 96.8% 

20 02 
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 
20,200.0 16,357.5 15,665.4 77.6% 95.8% 

21 00  სსიპ - საპენსიო სააგენტო 3,800.0 3,120.0 2,385.0 62.8% 76.4% 

22 01 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი 
1,968.0 1,587.8 1,445.1 73.4% 91.0% 

22 02 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატის მიერ განსახორციელებელი 

პროგრამები 

997.0 526.0 421.8 42.3% 80.2% 

23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 23,420.0 14,698.4 13,560.3 57.9% 92.3% 

23 02 
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა 

მომსახურების გაუმჯობესება 
36,300.0 20,430.0 18,529.6 51.0% 90.7% 

23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 21,485.0 14,871.0 14,328.9 66.7% 96.4% 

23 04 
ფინანსების მართვის ელექტრონული და 

ანალიტიკური უზრუნველყოფა 
7,900.0 4,847.0 4,022.6 50.9% 83.0% 

23 05 
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა 

კვალიფიკაციის ამაღლება 
895.0 770.3 863.5 96.5% 112.1% 

23 06 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის ზედამხედველობა 
1,000.0 718.1 632.3 63.2% 88.1% 

24 01 
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და 

განხორციელება 
29,683.8 15,563.6 12,223.0 41.2% 78.5% 

24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,900.0 1,445.0 1,137.6 59.9% 78.7% 

24 03 
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს 

განვითარება 
850.0 840.0 765.2 90.0% 91.1% 

24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 140.0 105.0 105.0 75.0% 100.0% 

24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 51,940.0 36,257.5 34,784.2 67.0% 95.9% 

24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 28,750.0 28,202.8 28,161.1 98.0% 99.9% 

24 07 მეწარმეობის განვითარება 52,940.0 24,535.5 23,170.2 43.8% 94.4% 

24 08 
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

განვითარება 
4,820.0 3,624.0 2,936.5 60.9% 81.0% 

24 09 
ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და 

მართვა 
580.0 438.5 418.4 72.1% 95.4% 

24 10 

ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების 

დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების 

სუბსიდირება 

25,210.0 4,990.0 4,360.1 17.3% 87.4% 
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24 11 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის 

მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების 

მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი 

აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 

8,000.0 6,867.2 6,867.2 85.8% 100.0% 

24 12 
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების 

ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 
10,000.0 7,180.0 5,332.4 53.3% 74.3% 

24 13 

ვარდნილისა და ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის 

პროექტი (EBRD,EIB,EU) 
25,000.0 3,040.0 15,451.8 61.8% 508.3% 

24 14 
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი 

ქსელის განვითარება 
87,300.0 6,725.0 68,070.9 78.0% 1012.2% 

24 15 
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი 

აირით მომარაგების გაუმჯობესება 
44,410.0 13,698.0 13,676.6 30.8% 99.8% 

24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 400.0 250.0 315.3 78.8% 126.1% 

24 17 

ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო 

მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - 

ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო 

საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-

კომპენსაცია 

480.0 310.0 120.0 25.0% 38.7% 

24 18 

ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში 

აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებები 
3,800.0 2,850.0 0.0 0.0% 0.0% 

25 01 
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 
9,503.0 6,246.0 6,047.3 63.6% 96.8% 

25 02 
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 

ღონისძიებები 
1,294,700.0 833,267.0 843,695.8 65.2% 101.3% 

25 03 
რეგიონული და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 
285,328.0 164,930.0 166,381.8 58.3% 100.9% 

25 04 
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-

რეაბილიტაცია 
233,040.0 186,766.0 198,094.4 85.0% 106.1% 

25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 39,909.0 14,021.0 14,426.6 36.1% 102.9% 

25 06 
იძულებით გადაადგილებული პირების 

მხარდაჭერა 
50,000.0 55,700.0 55,693.1 111.4% 100.0% 

25 07 
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია 
71,520.0 48,576.0 48,398.1 67.7% 99.6% 

26 01 

სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების 

სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, 

მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის 

რეფორმის განხორციელება 

22,558.7 23,091.5 21,539.8 95.5% 93.3% 

26 02 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 

პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 
163,912.9 104,571.9 100,577.9 61.4% 96.2% 
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26 03 

ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, 

მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვის და დოკუმენტების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

6,722.1 5,250.1 4,733.5 70.4% 90.2% 

26 04 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული 

პირების გადამზადება 
2,505.0 1,880.5 1,569.3 62.6% 83.5% 

26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 1,935.0 1,698.5 2,071.1 107.0% 121.9% 

26 06 

დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის 

განვითარება და ყოფილ პატიმართა 

რესოციალიზაცია 
6,335.0 5,527.0 5,129.9 81.0% 92.8% 

26 07 
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება 

და ხელმისაწვდომობა 
3,230.0 2,747.5 2,665.0 82.5% 97.0% 

26 08 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,100.0 2,100.0 970.9 46.2% 46.2% 

26 10 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 

მომსახურებათა განვითარება და 

ხელმისაწვდომობა 
1,000.0 1,000.0 2,072.3 207.2% 207.2% 

26 11 

სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 

მომსახურებათა განვითარება და 

ხელმისაწვდომობა 
0.0 0.0 187.5     

27 01 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

პროგრამების მართვა 
58,033.0 43,378.4 45,827.3 79.0% 105.6% 

27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,783,892.0 2,075,267.7 2,070,885.3 74.4% 99.8% 

27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,044,253.0 783,885.4 800,698.9 76.7% 102.1% 

27 04 
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და 

აღჭურვა  
20,000.0 5,659.0 4,236.5 21.2% 74.9% 

27 05 
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების 

პროგრამა 
4,290.0 2,446.6 2,030.5 47.3% 83.0% 

27 06 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 

მიგრანტთა ხელშეწყობა 
57,932.0 48,539.0 50,926.6 87.9% 104.9% 

28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 137,557.7 110,288.4 107,775.2 78.3% 97.7% 

28 02 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება 

საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 
795.0 666.0 630.6 79.3% 94.7% 

29 01 თავდაცვის მართვა 312,943.4 228,249.0 228,901.3 73.1% 100.3% 

29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 47,160.0 43,141.0 33,793.7 71.7% 78.3% 

29 03 
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა 
52,731.6 43,141.0 39,289.9 74.5% 91.1% 

29 04 
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და 

კომპიუტერული სისტემები 
9,500.0 8,734.9 3,889.0 40.9% 44.5% 

29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 26,550.0 22,300.5 21,897.9 82.5% 98.2% 

29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 40,450.0 31,420.0 30,105.0 74.4% 95.8% 

29 07 
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის 

განვითარება 
37,177.9 27,860.6 25,720.8 69.2% 92.3% 

29 08 
თავდაცვის შესაძლებლობების 

შენარჩუნება/განვითარება 
135,267.4 95,039.9 85,841.6 63.5% 90.3% 

29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 150,447.2 115,854.2 107,265.9 71.3% 92.6% 
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29 10 
საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 
63,232.6 8,232.6 8,232.6 13.0% 100.0% 

30 01 
საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო 

თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 
528,869.4 414,270.8 411,882.4 77.9% 99.4% 

30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 94,054.4 77,619.2 72,577.0 77.2% 93.5% 

30 03 

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, 

ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, 

ეროვნული საგანძურის დაცვის და 

უსაფრთხოების დონის ამაღლება 

10,160.0 7,184.3 6,874.9 67.7% 95.7% 

30 04 

სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის 

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, 

გადამზადება, საარქივო ფონდების 

დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 

6,800.0 5,253.8 5,077.3 74.7% 96.6% 

30 05 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა 

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით 

უზრუნველყოფა 

4,116.3 3,371.5 3,227.1 78.4% 95.7% 

30 06 

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, 

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა 

და მართვა 
97,600.0 71,016.8 70,832.9 72.6% 99.7% 

31 01 
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროგრამა 
17,740.7 12,563.7 11,148.3 62.8% 88.7% 

31 02 
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და 

ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 
67,954.6 53,793.2 55,241.4 81.3% 102.7% 

31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 17,071.8 10,084.6 9,517.1 55.7% 94.4% 

31 04 
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-

კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 
6,536.3 3,925.5 3,603.7 55.1% 91.8% 

31 05 ერთიანი აგროპროექტი 98,615.5 82,790.1 78,006.1 79.1% 94.2% 

31 06 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 
7,055.2 984.6 609.6 8.6% 61.9% 

31 07 
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და 

აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 
77,885.0 51,700.0 51,827.9 66.5% 100.2% 

31 08 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 20,658.8 13,633.1 12,458.6 60.3% 91.4% 

31 09 
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება 

და მართვა 
11,511.5 10,713.0 6,775.6 58.9% 63.2% 

31 10 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11,885.8 8,117.8 7,173.5 60.4% 88.4% 

31 11 
ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის 

ჩამოყალიბება და მართვა 
619.5 486.5 461.3 74.5% 94.8% 



 

  21 
 

31 12 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი 

განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 
4,766.3 2,620.6 2,054.6 43.1% 78.4% 

31 13 
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების 

დაცვა 
998.8 749.4 698.9 70.0% 93.3% 

31 14 
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, 

პროგნოზირება და პრევენცია 
2,340.2 1,718.7 1,175.2 50.2% 68.4% 

32 01 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება და პროგრამების მართვა 
35,015.0 25,492.5 25,070.5 71.6% 98.3% 

32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 730,688.1 578,486.6 577,301.0 79.0% 99.8% 

32 03 პროფესიული განათლება  48,630.4 29,220.9 28,993.8 59.6% 99.2% 

32 04 უმაღლესი განათლება 164,328.2 122,084.0 127,149.3 77.4% 104.1% 

32 05 
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების 

ხელშეწყობა 
65,395.3 48,279.5 49,232.5 75.3% 102.0% 

32 06 ინკლუზიური განათლება 17,687.3 13,615.5 13,354.3 75.5% 98.1% 

32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 151,517.1 73,505.8 73,360.4 48.4% 99.8% 

32 08 
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 
7,220.0 3,155.2 3,863.2 53.5% 122.4% 

32 09 
სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების 

ხელშეწყობა 
6,720.6 4,535.6 4,457.9 66.3% 98.3% 

32 10 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 72,949.3 55,174.5 53,375.6 73.2% 96.7% 

32 11 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და 

სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 
25,764.0 14,114.8 13,660.6 53.0% 96.8% 

32 12 
მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის 

განვითარება და პოპულარიზაცია 
120,603.3 99,630.6 99,739.6 82.7% 100.1% 

32 13 
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური 

დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები 
15,202.7 17,967.0 20,623.8 135.7% 114.8% 

32 14 
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე 

პროექტი 
48,345.0 48,212.3 70,400.8 145.6% 146.0% 

33 00 საქართველოს პროკურატურა 37,359.0 27,214.8 24,474.0 65.5% 89.9% 

34 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 10,000.0 9,416.8 69.8% 94.2% 

35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 1,140.0 1,168.4 73.0% 102.5% 

36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,400.0 4,889.0 4,369.2 68.3% 89.4% 

37 00 
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო 

სამსახური 
8,000.0 6,080.0 4,752.1 59.4% 78.2% 

38 00 
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 

სამსახური 
2,150.0 1,671.0 1,413.4 65.7% 84.6% 

39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 195.0 176.6 67.9% 90.6% 

40 01 
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა 
49,991.4 36,751.4 35,652.4 71.3% 97.0% 

40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 13,911.6 13,229.6 11,450.6 82.3% 86.6% 

40 03 
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური 

კავშირგაბმულობის სააგენტო 
8.6 8.6 8.6 100.0% 100.0% 
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41 01 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 

ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები 

(საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 
6,400.0 4,799.0 4,515.3 70.6% 94.1% 

42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 58,200.0 46,553.0 46,962.1 80.7% 100.9% 

43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 1,652.3 1,338.2 60.8% 81.0% 

44 00 

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 

ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - 

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 

2,460.0 1,933.0 1,816.7 73.8% 94.0% 

45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,879.6 12,167.6 11,100.5 74.6% 91.2% 

45 02 

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ 

კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების 

ცენტრი 
645.0 470.0 468.8 72.7% 99.7% 

45 03 

ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის 

საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი 

გრანტი 
1,768.0 1,450.0 1,358.7 76.8% 93.7% 

45 04 

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. 

ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი 
685.0 552.5 552.3 80.6% 100.0% 

45 05 

საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა 

მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების 

სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 
261.0 199.0 198.0 75.9% 99.5% 

45 06 

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო 

სწავლების ცენტრი 
870.0 652.5 650.2 74.7% 99.6% 

45 07 

წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან 

არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის 

გადასაცემი გრანტი 
230.0 172.5 165.4 71.9% 95.9% 

45 08 

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 
1,945.0 1,458.8 1,455.2 74.8% 99.8% 

45 09 

საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ 

აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის 

გადასაცემი გრანტი 
1,805.0 1,440.3 1,400.0 77.6% 97.2% 

45 10 

ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის 

გადასაცემი გრანტი 
100.0 90.0 87.5 87.5% 97.2% 

45 11 
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის 

სუბსიდირების ღონისძიებები 
800.0 800.0 800.0 100.0% 100.0% 

45 12 
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის 

სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 
500.0 500.0 497.3 99.5% 99.5% 

45 13 
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-

გამაჯანსაღებელი ცენტრი 
653.0 602.0 602.0 92.2% 100.0% 
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46 00 
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 
4,200.0 3,365.0 3,220.2 76.7% 95.7% 

47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 5,620.0 4,285.0 3,985.6 70.9% 93.0% 

47 02 
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო 

პროგრამა 
4,380.0 3,228.0 3,061.6 69.9% 94.8% 

48 00 
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემია 
4,050.0 3,061.0 2,899.9 71.6% 94.7% 

49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,180.0 931.5 833.0 70.6% 89.4% 

50 01 
სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო 

სააგენტო 
830.0 626.4 481.3 58.0% 76.8% 

50 02 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება 4,500.0 3,500.0 3,500.0 77.8% 100.0% 

51 00 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

აპარატი 
2,800.0 2,560.0 1,580.3 56.4% 61.7% 

52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 500.0 377.0 344.8 69.0% 91.5% 

53 00 კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო 500.0 275.0 176.0 35.2% 64.0% 

54 01 
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა 
1,230,000.0 915,399.7 908,848.7 73.9% 99.3% 

54 02 
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების 

მომსახურება და დაფარვა 
324,000.0 269,738.1 268,964.6 83.0% 99.7% 

54 03 

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობიდან გამომდინარე 

ვალდებულებები 
9,600.0 3,930.0 3,809.1 39.7% 96.9% 

54 04 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 
225,014.9 306,191.8 283,582.1 126.0% 92.6% 

54 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 7,838.6 4,247.2 0.0 0.0% 0.0% 

54 06 

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების 

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფონდი 
19,630.0 4,493.2 3,261.9 16.6% 72.6% 

54 07 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 
138,070.0 27,878.2 0.0 0.0% 0.0% 

54 08 
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების 

ფონდი 
14,810.0 3,905.0 0.0 0.0% 0.0% 

54 09 

საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის 

დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების 

გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 
200.0 175.0 114.8 57.4% 65.6% 

54 10 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან 

გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა 

ვალდებულებების თანადაფინანსება 
670.0 650.4 646.5 96.5% 99.4% 

54 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 90,000.0 59,923.0 59,923.0 66.6% 100.0% 

54 12 
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-

სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 
144,821.2 21,324.5 33,256.3 23.0% 156.0% 

60 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 0.0 322.3     

 


