
მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
ხელშეკრულების 

ღირებულება 

გადარიცხული 

თანხა                               
დაფინანსების წყარო შენიშვნა

შპს შპს არტარეა TV2.0

რეკლამის მიზნით ვიდეო რგოლის 

დამზადების სოციალურ ქსელში 

განსათავსებლად 

17,980.00 17,980.00 საკუთარი სახსრები

შპს შპს Digital Kitchen Studio

რეკლამის მიზნით ვიდეო რგოლის 

დამზადების სოციალურ ქსელში 

განსათავსებლად 

6,900.00 6,900.00 საკუთარი სახსრები

შპს შპს თბს ტვ მედია

რეკლამის მიზნით ვიდეო რგოლის 

დამზადების სატელევიზიო ეთერში 

განსათავსებლად 

46,176.90 36,491.40 საკუთარი სახსრები

71,056.90 61,371.40

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ 01.01.16-დან 01.01.2017-მდე  სარეკლამო რგოლების 

განთავსების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

სულ:

შენიშვნა *: აღნიშნულ ცხრილში უნდა აისახოს ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ყველა სახელმწიფო შესყიდვა დაფინანსების წყაროს

მიუხედავად. ინფორმაციის შეტანა უნდა მოხდეს დაფინანსების წყაროების მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ ერთი ხელშეკრულება

გაფორმებულია ორი ან მეტი სხვადასხვა დაფინანსების წყაროს საფუძველზე, ხელშეკრულება უნდა დაიყოს დაფინანსების წყაროების

შესაბამისად და ამგვარად აისახოს ამ ცხრილში.

ლარებში

დანართი №4

შენიშვნა **: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.



საბიუჯეტო 

სახსრები

კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები

გრანტები
 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები 

გრანტები
 საბიუჯეტო 

სახსრები 

 კანონმდებლობით 

ნებადართული 

შემოსავლები 

გრანტები

შემოსულობები 2,500.00        925.00                                   2,485.00          925.00                        2,429.3            1,938.97                      

I. შემოსავლები

საბიუჯეტო ასიგნებები 2,500.00          2,485.00          2,429.32            

საკუთარი შემოსავლები 925.00                                   925.00                        1,938.97                      

მათ შორის:

გაწეული მომსახურებიდან 915 915.00                           1,872.94                        

დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები 10 10.00                             64.19                             

სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1.84                               

კურსთა შორის სხვაობა

გრანტები

II. არაფინანსური აქტივების კლება

III. ფინანსური აქტივების კლება

IV. ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები 2,500.00        1,870.00                                2,485.00          2,130.60                      2,429.32          1,619.36                      

I. ხარჯები 2,500.00        1,495.00                                2,485.00          1,643.30                      2,429.32          1,286.54                      

შრომის ანაზღაურება 1,159.00        963.00             955.81             -                              

თანამდებობრივი სარგო 1,005.84          801.73               -                                 796.51               -                                 

წოდებრივი სარგო

პრემია 153.16             161.27               -                                 159.30               -                                 

დანამატი

ჰონორარი

კომპენსაცია

საქონელი და მომსახურება 1,271.00        1,445.00                                1,520.50          1,613.30                      1,472.22          1,264.77                      

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 540 300 677.20               336.40                           670.60               320.61                           

მივლინება 55.00               10 35.00                 27.60                             35.00                 24.79                             

ოფისის ხარჯები 325.5 135 441.89               123.10                           440.74               53.28                             

წარმომადგენლობითი ხარჯები 20 25 20.50                 10.00                             20.16                 2.88                               

კვების ხარჯები 32 310 27.61                 338.50                           27.12                 283.36                           

სამედიცინო ხარჯები -                    2.00                               -                    1.67                               

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 12 -                    4.80                               -                    3.66                               

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 5 48 5.00                   176.00                           3.19                   170.35                           

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის 

შეძენის ხარჯი

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 293.50             605 313.30               594.90                           275.40               404.18                           

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 38 -                  18.00                          -                  12.95                          

სხვა ხარჯები 70 12 1.50                 12.00                          1.29                 8.82                            

II. არაფინანსური აქტივების ზრდა -                 375.00                                   -                  487.30                        -                  332.82                        

ძირითადი აქტივები 0 375 0 487.3 0 332.81643

შენობა-ნაგებობები 365.0                                         -                    475.00                           -                    320.88                           

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 10 -                    12.30                             -                    11.93                             

სხვა ძირითადი აქტივები

მატერიალური მარაგები

ფასეულობები

არაწარმოებული აქტივები

III. ფინანსური აქტივების ზრდა

IV. ვალდებულებების კლება

ნაშთის ცვლილება -                 (945.00)                                 -                  (1,205.60)                    -                  319.61                        

შენიშვნა **: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად და წლიურად, შესაბამისად კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში, ხოლო წლის დასრულებიდან - 3 თვის განმავლობაში.

 დაზუსტებული გეგმა საკასო შესრულება

სსიპ (საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი)-ის 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების 

მიხედვით (31.12.2016წ) მდგომარეობით

ათას ლარებში

დამტკიცებული გეგმა

დანართი №5ბ

დასახელება

შენიშვნა *: დანართი გათვალისწინებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის.



I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი

თანამდებობრივი სარგო       10,200.00        10,200.00           9,427.27            9,427.27        186,250.54        190,528.41        191,302.36        189,173.22         196,450.54            200,728.41            200,729.63            198,600.49 

დანამატი                           -   

პრემია          3,400.00           6,800.00          67,370.00          64,770.00          16,956.09                         -                70,770.00              71,570.00              16,956.09 

სულ: 10200 13600 16227.27 9427.27 186250.54 257898.41 256072.36 206129.31         196,450.54            271,498.41            272,299.63            215,556.58 

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ  (შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 31.12.2016 მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №6

შენიშვნა**: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.

თანამდებობის პირები სხვა დანარჩენი თანამშრომელი სულ
დასახელება

შენიშვნა *: თანამდებობის პირებში იგულისხმებიან „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლითა და „თანამდებობის პირის ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის 

შევსება“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 იანვრის №22 ბრძანებულების მე-8 მუხლით განსაზღვრული პირები.



დასახელება
თანამდებობის 

პირები

სხვა დანარჩენი 

თანამშრომელი
სულ

მივლინება ქვეყნის შიგნით                                    58,066.00                58,066.00 

მივლინება ქვეყნის გარეთ 783.5                                         940.20                  1,723.70 

სულ: 783.5 59006.2 59789.7

ინფორმაცია სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის-ის მიერ მივლინებაზე 

გაწეული ხარჯების შესახებ  31.12.2016-ის მდგომარეობით  

ლარებში

დანართი №7

შენიშვნა**: დანართი ქვეყნდება კვარტალურად, კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში.

შენიშვნა *: თანამდებობის პირებში იგულისხმებიან „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-2 მუხლითა და „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ 

თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 14 იანვრის №22 ბრძანებულების მე-8 მუხლით 

განსაზღვრული პირები.
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