
                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  325.0 15.0 310.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  
   

        გრანტები  
   

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან  
   

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა  
   

გადასახდელები  325.0 15.0 310.0 

    ხარჯები  317.2 12.0 305.2 

          შრომის ანაზღაურება  244.8  244.8 

          საქონელი და მომსახურება  71.9 11.5 60.4 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  0.5 0.5  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა  7.8 3.0 4.8 

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  100.0 
 

100.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  
   

        გრანტები  
   

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან  
   

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა  
   

გადასახდელები  100.0 
 

100.0 

    ხარჯები  100.0 
 

100.0 

          შრომის ანაზღაურება  81.0 
 

81.0 

          საქონელი და მომსახურება  19.0 

 

19.0 

          პროცენტი  

             სუბსიდიები  

             გრანტები  

             სოციალური უზრუნველყოფა  

             სხვა ხარჯები  

       არაფინანსური აქტივების ზრდა  
   

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  565.0 30.0 535.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  565.0 30.0 535.0 

    ხარჯები  565.0 30.0 535.0 

          შრომის ანაზღაურება  407.2 15.0 392.2 

          საქონელი და მომსახურება  157.8 15.0 142.8 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა  

             სხვა ხარჯები  

       არაფინანსური აქტივების ზრდა  
   

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექცია 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  460.0 
 

460.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  
   

        გრანტები  
   

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან  
   

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა  
   

გადასახდელები  460.0  460.0 

    ხარჯები  460.0  460.0 

          შრომის ანაზღაურება  415.0  415.0 

          საქონელი და მომსახურება  45.0  45.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები  

             გრანტები  

             სოციალური უზრუნველყოფა  

             სხვა ხარჯები  

       არაფინანსური აქტივების ზრდა  
   

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  527,4 110,0 417,4 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  527,4 110,0 417,4 

    ხარჯები  527,4 110,0 417,4 

          შრომის ანაზღაურება  424.9 40,0 384,9 

          საქონელი და მომსახურება  101.9 70,0 31.9 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები  

             სოციალური უზრუნველყოფა  

             სხვა ხარჯები  0,6 

 

0,6 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა  
   

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი „ოქროს ვერძი“ 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  117,0  117,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან  
 

 
 

        გრანტები  
 

 
 

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან  
 

 
 

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა  
 

 
 

გადასახდელები  117,0  117,0 

    ხარჯები  117,0  117,0 

          შრომის ანაზღაურება  84,3  84,3 

          საქონელი და მომსახურება  32,7  32,7 

          პროცენტი  

             სუბსიდიები  

             გრანტები  

             სოციალური უზრუნველყოფა  

             სხვა ხარჯები  

       არაფინანსური აქტივების ზრდა  
   

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება -  

რაგბის სასპორტო სკოლა 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  332.0 85.0 247.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  332.0 85.0 247.0 

    ხარჯები  332.0 85.0 247.0 

          შრომის ანაზღაურება  269.5 85.0 184.5 

          საქონელი და მომსახურება  62.5  62.5 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები  

             სოციალური უზრუნველყოფა  

             სხვა ხარჯები  

       არაფინანსური აქტივების ზრდა  
   

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  1330.0  1330.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  1330.0  1330.0 

    ხარჯები  1330.0  1330.0 

          შრომის ანაზღაურება  763.8  763.8 

          საქონელი და მომსახურება  566.2  566.2 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები  

             სოციალური უზრუნველყოფა  

             სხვა ხარჯები  

       არაფინანსური აქტივების ზრდა  
   

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  1780.0 50.0 1730.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  1780.0 50.0 1730.0 

    ხარჯები  1780.0 50.0 1730.0 

          შრომის ანაზღაურება  1409.0  1409.0 

          საქონელი და მომსახურება  301.0 50.0 251.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  70.0  70.0 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  258.6 38.6 220.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  258.6 38.6 220.0 

    ხარჯები  258.6 38.6 220.0 

          შრომის ანაზღაურება  192.0 10.7 181.3 

          საქონელი და მომსახურება  66.6 27.9 38.7 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები   
 

 

          სოციალური უზრუნველყოფა   
 

 

          სხვა ხარჯები   

 

 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა   
 

 

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის 

ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  251.3 95.0 156.3 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  251.3 95.0 156.3 

    ხარჯები  246.3 90.0 156.3 

          შრომის ანაზღაურება  222.3 70.0 152.3 

          საქონელი და მომსახურება  19.0 15.0 4.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  5.0 5.0  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა  5.0 5.0  

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  336.5 41.5 295.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  336.5 41.5 295.0 

    ხარჯები  336.5 41.5 295.0 

          შრომის ანაზღაურება  299.8 19.4 280.4 

          საქონელი და მომსახურება  36.2 21.6 14.6 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  0.5 0.5  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  810.0 150.0 660.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  810.0 150.0 660.0 

    ხარჯები  810.0 150.0 660.0 

          შრომის ანაზღაურება  445.0  445.0 

          საქონელი და მომსახურება  365.0 150.0 215.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  3800.0  3800.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  3800.0  3800.0 

    ხარჯები  3800.0  3800.0 

          შრომის ანაზღაურება  2968.0  2968.0 

          საქონელი და მომსახურება  810.7  810.7 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა  20,0  20,0 

          სხვა ხარჯები  1,3  1,3 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
   

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების 

ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  336,0 81,0 255,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  336,0 81,0 255,0 

    ხარჯები  336,0 81,0 255,0 

          შრომის ანაზღაურება  250,0  250,0 

          საქონელი და მომსახურება  86,0 81,0 5.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
  

 

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  165.0  165.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  165.0  165.0 

    ხარჯები  165.0  165.0 

          შრომის ანაზღაურება  126.5  126.5 

          საქონელი და მომსახურება  38.5  38.5 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  
  

 

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  249.5 1.5 248.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  249.5 1.5 248.0 

    ხარჯები  249.5 1.5 248.0 

          შრომის ანაზღაურება  199.4  199.4 

          საქონელი და მომსახურება  50.1 1.5 48.6 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ათას ლარებში 

    

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  1095,0 300,0 795,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  1095,0 300,0 795,0 

    ხარჯები  1095,0 300,0 795,0 

          შრომის ანაზღაურება  787.0  787.0 

          საქონელი და მომსახურება  308.0 300,0 8.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება  
   

ნაშთის ცვლილება  
   

 

 


