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თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ები 2023 წელი 

ათას ლარებში 

დასახელება  2023 წლის გეგმა 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

რიცხოვნობა 884 884 - 

შემოსულობები 8 709,30 8 291,00 418,30 

    შემოსავლები 8 709,30 8 291,00 418,30 

        სხვა შემოსავლები 8 709,30 8 291,00 418,30 

ადგილობრივი თვითმართველობის ერთეულის 

ბიუჯეტიდან  (სუბსიდია) 
8 291,00 8 291,00 - 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 418,30 - 418,30 

  - - - 

გადასახდელები 8 709,30 8 291,00 418,30 

    ხარჯები 8 696,30 8 278,00 418,30 

          შრომის ანაზღაურება 5 799,50 5 732,20 67,30 

          საქონელი და მომსახურება 2 719,20 2 418,20 301,00 

          სოციალური უზრუნველყოფა  18,00 18,00 - 

          სხვა ხარჯები 159,60 109,60 50,00 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,00 11,00 - 

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) 2,00 2,00 - 

ნაშთის ცვლილება - - - 

 

ააიპ თერჯოლის დასუფთავების და კეთილმოწყობის მინიციპალური სამსახური 

დასახელება  
2023 წლის 

გეგმა 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

რიცხოვნობა 124 124  

 შემოსულობები  2 900,0 2 500,0 400,0 

     შემოსავლები  2 900,0 2 500,0 400,0 

         სხვა შემოსავლები  2 900,0 2 500,0 400,0 

 ადგილობრივი თვითმართველობის ერთეულის 

ბიუჯეტიდან  (სუბსიდია)  
2 500,0 2 500,0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები(მოსაკრებელი)  
400,0  400,0 

     

 გადასახდელები  2 900,0 2 500,0 400,0 
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     ხარჯები  2 900,0 2 500,0 400,0 

           შრომის ანაზღაურება  1 090,0 1 040,0 50,0 

           საქონელი და მომსახურება  1 730,0 1 430,0 300,0 

           სოციალური უზრუნველყოფა   10,0 10,0 - 

           სხვა ხარჯები  70,0 20,0 50,0 

     არაფინანსური აქტივების ზრდა  -  - 

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  -   

 ნაშთის ცვლილება  - - - 

 

ააიპ თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი 

დასახელება  
2023 წლის 

გეგმა 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

მ.შ. საკუთარი 

სახსრები 

რიცხოვნობა 70 70  

 შემოსულობები  650,0 650,0 - 

     შემოსავლები  650,0 650,0 - 

         სხვა შემოსავლები  650,0 650,0 - 

 ადგილობრივი თვითმართველობის ერთეულის ბიუჯეტიდან  

(სუბსიდია)  
650,0 650,0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  -   

     

 გადასახდელები  650,0 650,0 - 

     ხარჯები  650,0 650,0 - 

           შრომის ანაზღაურება  482,7 482,7  

           საქონელი და მომსახურება  86,7 86,7  

           სოციალური უზრუნველყოფა   5,0 5,0  

           სხვა ხარჯები  75,6 75,6  

     არაფინანსური აქტივების ზრდა  -   

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  -   

 ნაშთის ცვლილება                 -                       -                        -      

 

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,, 

დასახელება  
2023 წლის 

გეგმა 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

რიცხოვნობა 466 466  
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 შემოსულობები  3 526,00 3 526,00 - 

     შემოსავლები  3 526,00 3 526,00 - 

         სხვა შემოსავლები  3 526,00 3 526,00 - 

 ადგილობრივი თვითმართველობის ერთეულის ბიუჯეტიდან  

(სუბსიდია)  
3 526,00 3 526,00  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  -   

     

 გადასახდელები  3 526,00 3 526,00 - 

     ხარჯები  3 526,00 3 526,00 - 

           შრომის ანაზღაურება  2 726,00 2 726,00  

           საქონელი და მომსახურება  786,00 786,00  

           სოციალური უზრუნველყოფა   -   

           სხვა ხარჯები  14,00 14,00  

     არაფინანსური აქტივების ზრდა  -   

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)                    -          

 ნაშთის ცვლილება                    -                       -                   -      

 

 

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება- თერჯოლის მოსწავლე-

ახალგაზრდობის ოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის 

მუნიციპალური ცენტრი 

დასახელება  
2023 წლის 

გეგმა 

მ.შ. 

მუნიციპალურ

ი ბიუჯეტი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

რიცხოვნობა 41,5 41,5  

 შემოსულობები  301,0 300,0 1,0 

     შემოსავლები  301,0 300,0 1,0 

         სხვა შემოსავლები  301,0 300,0 1,0 

 ადგილობრივი თვითმართველობის ერთეულის ბიუჯეტიდან  

(სუბსიდია)  
300,0 300,0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები ( იჯარა)  1,0  1,0 

     

 გადასახდელები  301,0 300,0 1,0 

     ხარჯები  301,0 300,0 1,0 

           შრომის ანაზღაურება  267,0 267,0  

           საქონელი და მომსახურება  34,0 33,0 1,0 

           სოციალური უზრუნველყოფა   -   

           სხვა ხარჯები               -          
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     არაფინანსური აქტივების ზრდა               -          

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)               -          

 ნაშთის ცვლილება               -                   -                   -      

 

ა(ა)იპ თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი 

დასახელება  2023 წლის გეგმა 
მ.შ. მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

რიცხოვნობა 165 165  

 შემოსულობები  1 169,0 1 160,0 9,0 

     შემოსავლები  1 169,0 1 160,0 9,0 

         სხვა შემოსავლები  1 169,0 1 160,0 9,0 

 ადგილობრივი თვითმართველობის ერთეულის 

ბიუჯეტიდან  (სუბსიდია)  
1 160,0 1 160,0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 

(სწავლის გადასახადი)  
9,0  9,0 

   - - 

 გადასახდელები  1 169,0 1 160,0 9,0 

     ხარჯები  1 158,0 1 149,0 9,0 

           შრომის ანაზღაურება  1 084,0 1 075,0 9,0 

           საქონელი და მომსახურება  71,0 71,0 - 

           სოციალური უზრუნველყოფა   3,0 3,0 - 

           სხვა ხარჯები  - - - 

     არაფინანსური აქტივების ზრდა  11,0 11,0 - 

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  - - - 

 ნაშთის ცვლილება  - - - 

 

ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის  მუნიციპალური ცენტრი 

დასახელება  
2023 წლის 

გეგმა 

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი 

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები 

რიცხოვნობა 17 17  

 შემოსულობები  163,3 155,0 8,3 

     შემოსავლები  163,3 155,0 8,3 

         სხვა შემოსავლები  163,3 155,0 8,3 

 ადგილობრივი თვითმართველობის ერთეულის ბიუჯეტიდან  

(სუბსიდია)  
155,0 155,0 - 
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 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (გრანტი)  8,3 - 8,3 

     

 გადასახდელები  163,3 155,0 8,3 

     ხარჯები  161,3 153,0 8,3 

           შრომის ანაზღაურება  149,8 141,5 8,3 

           საქონელი და მომსახურება  11,5 11,5  

           სოციალური უზრუნველყოფა   -   

           სხვა ხარჯები  -   

     არაფინანსური აქტივების ზრდა  -   

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)  2,0 2,0  

 ნაშთის ცვლილება  - - - 

 


