
ორგანიზაციული 
კოდი

დასახელება 
2018 წლის I კვარტლის

დამტკიცებული ბიუჯეტი 
(ლარი)

2018 წლის I კვარტლის

დაზუსტებული ბიუჯეტი 
(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 329,500.00                                   333,250.00                              

ხარჯები: 328,250.00                                   323,550.00                              

შრომის ანაზღაურება 229,000                                        227,464.00

საქონელი და მომსახურება 98,500                                          93,450.00

სოციალური უზრუნველყოფა -                                                1,886.00

სხვა ხარჯები 750.00                                          750.00

ვალდებულები კლება 0.00 0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,250.00                                       9,700.00                                  

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები                                     
(საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, მიზნობრივი გრანტი)                                                                          



ორგანიზაციული 
კოდი

დასახელება 
2018 წლის II კვარტლის

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

2018 წლის II კვარტლის

დაზუსტებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 370,500.00                                   369,250.00                              

ხარჯები: 369,250.00                                   364,950.00                              

შრომის ანაზღაურება 270,000                                        270,000.00

საქონელი და მომსახურება 98,500                                          89,009.00

სოციალური უზრუნველყოფა -                                               3,691.00

სხვა ხარჯები 750.00                                          2,250.00

ვალდებულები კლება 0.00 0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,250.00                                       4,300.00                                  

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები                                     
(საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, მიზნობრივი გრანტი)                                                                          



ორგანიზაციული 

კოდი
დასახელება 

2018 წლის III კვარტლის

დამტკიცებული ბიუჯეტი 
(ლარი)

2018 წლის III კვარტლის

დაზუსტებული ბიუჯეტი 
(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 329,500.00                                   461,718.00                              

ხარჯები: 328,250.00                                   456,861.06                              

შრომის ანაზღაურება 229,000                                        228,900.00

საქონელი და მომსახურება 98,500                                          223,361.06

სოციალური უზრუნველყოფა -                                               3,850.00

სხვა ხარჯები 750.00                                          750.00

ვალდებულები კლება 0.00 0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,250.00                                       4,856.94                                  

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები                                     
(საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, მიზნობრივი გრანტი)                                                                          



ორგანიზაციული 
კოდი დასახელება 

2018 წლის IV კვარტლის
დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

2018 წლის IV კვარტლის
დაზუსტებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 369,250.00                                620,319.84                              
ხარჯები: 369,250.00                                606,985.84                              
შრომის ანაზღაურება 270,000                                     267,884.00
საქონელი და მომსახურება 98,500                                       335,854.84
სოციალური უზრუნველყოფა -                                             2,497.00
სხვა ხარჯები 750.00                                       750.00
ვალდებულები კლება 0.00 0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა -                                             13,334.00                                

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები                                     

(საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, მიზნობრივი გრანტი)                                                                          


