
ორგანიზაციული 
კოდი დასახელება 

2019 წლის II კვარტლის
დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

2019 წლის II კვარტლის
დაზუსტებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 380,000.00                                   380,000.00                              
ხარჯები: 377,000.00                                   376,791.00                              
შრომის ანაზღაურება 263,000                                        257,000                                   
საქონელი და მომსახურება 111,000                                        109,791                                   
სოციალური უზრუნველყოფა -                                                    7,000                                       
სხვა ხარჯები 3,000                                            3,000                                       
ვალდებულები კლება -                                                    -                                               
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.00                                       3,209.00                                  

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

(საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, მიზნობრივი გრანტი)                                                                          



ორგანიზაციული 
კოდი დასახელება 

2019 წლის I კვარტლის
დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

2019 წლის I კვარტლის
დაზუსტებული ბიუჯეტი 

(ლარი)
50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 380,000.00                                   440,190.00                              

ხარჯები: 377,000.00                                   440,190.00                              
შრომის ანაზღაურება 263,000                                        222,120.00
საქონელი და მომსახურება 111,000                                        200,660.00
სოციალური უზრუნველყოფა -                                               15,930.00
სხვა ხარჯები 3,000.00                                       1,480.00
ვალდებულები კლება 0.00 0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.00                                       -                                           

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

(საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, მიზნობრივი გრანტი)                                                                          



ორგანიზაციული 
კოდი დასახელება 

2019 წლის III კვარტლის
დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

2019 წლის III კვარტლის
დაზუსტებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 380,000.00                                   428,451.24                              
ხარჯები: 377,000.00                                   423,424.24                              
შრომის ანაზღაურება 263,000                                        254,400                                   
საქონელი და მომსახურება 111,000                                        157,424                                   
სოციალური უზრუნველყოფა -                                                   8,600                                       
სხვა ხარჯები 3,000                                            3,000                                       
ვალდებულები კლება -                                                   -                                               
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.00                                       5,027.00                                  

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

(საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, მიზნობრივი გრანტი)                                                                          



ორგანიზაციული 
კოდი დასახელება 

2019 წლის IV კვარტლის
დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

2019 წლის IV კვარტლის
დაზუსტებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 460,000.00                                   613,248.66                              
ხარჯები: 457,000.00                                   600,109.66                              
შრომის ანაზღაურება 343,000                                        330,300                                   
საქონელი და მომსახურება 111,000                                        254,110                                   
სოციალური უზრუნველყოფა -                                                   12,700                                     
სხვა ხარჯები 3,000                                            3,000                                       
ვალდებულები კლება -                                                   -                                               
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.00                                       13,139.00                                

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

(საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე, მიზნობრივი გრანტი)                                                                          


