
ორგანიზაციული 
კოდი

დასახელება 
2017 წლის I კვარტლის

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

2017 წლის I კვარტლის

დაზუსტებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 313,000.00                                     329,337.19                                 

ხარჯები: 298,000.00                                           308,147.19                                       

შრომის ანაზღაურება 150,000.00                                        147,562.00

საქონელი და მომსახურება 144,000.00                                        154,247.19

სოციალური უზრუნველყოფა -                                                    2,438.00

სხვა ხარჯები 4,000.00                                            3,900.00

ვალდებულები კლება -                                                        1,200.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.00                                             19,990.00

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

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



ორგანიზაციული 
კოდი

დასახელება 
2017 წლის II კვარტლის

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

2017 წლის II კვარტლის

დაზუსტებული ბიუჯეტი 

(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 313,000.00                                     386,724.00                                 

ხარჯები: 298,000.00                                           371,724.00                                       

შრომის ანაზღაურება 150,000.00                                        150,000.00

საქონელი და მომსახურება 144,000.00                                        217,307.00

სოციალური უზრუნველყოფა -                                                    417.00

სხვა ხარჯები 4,000.00                                            4,000.00

ვალდებულები კლება -                                                        0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.00                                             15,000.00                                        

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

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



ორგანიზაციული 

კოდი
დასახელება 

2017 წლის III კვარტლის

დამტკიცებული ბიუჯეტი 
(ლარი)

2017 წლის III კვარტლის

დაზუსტებული ბიუჯეტი 
(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 313,000.00                                     515,770.35                                 

ხარჯები: 298,000.00                                           505,770.35                                       

შრომის ანაზღაურება 150,000.00                                        147,338.00

საქონელი და მომსახურება 144,000.00                                        351,770.35

სოციალური უზრუნველყოფა -                                                    2,662.00

სხვა ხარჯები 4,000.00                                            4,000.00

ვალდებულები კლება -                                                        0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.00                                             10,000.00                                        

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

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



ორგანიზაციული 

კოდი
დასახელება 

2017 წლის IV კვარტლის

დამტკიცებული ბიუჯეტი 
(ლარი)

2017 წლის IV კვარტლის

დაზუსტებული ბიუჯეტი 
(ლარი)

50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 311,000.00                                     467,245.10                                 

ხარჯები: 296,000.00                                           447,255.10                                       

შრომის ანაზღაურება 150,000.00                                        145,722.00

საქონელი და მომსახურება 143,000.00                                        294,255.10

სოციალური უზრუნველყოფა -                                                    4,278.00

სხვა ხარჯები 3,000.00                                            3,000.00

ვალდებულები კლება -                                                        0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.00                                             19,990.00                                        

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

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


