სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 2017 წლის ბიუჯეტი
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არჩევნებისათვის მოხელეთა მომზადება - გადამზადება
შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინება
მივლინება ქვეყნის შიგნით
ოფისის ხარჯები
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო
ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა
ანალოგიური მასალების შეძენა
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური
ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან
დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი
საქმიანობის) ხარჯები
კავშირგაბმულობის ხარჯი
საფოსტო ხარჯი
წარმომადგენლობითი ხარჯები
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლაშენახვის ხარჯები
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის
ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
რეკლამის ხარჯი
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი
საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის
მომსახურების ხარჯი
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული
დანარჩენი ხარჯი
სოციალური უზრუნველყოფა
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
ფულადი ფორმით
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
არამატერიალური ძირითადი აქტივები

1 030 000
25
250
1 030 000
222 300
807 700
445 700
10 000
10 000
143 700
2 200

2 000

118 500

1 000
20 000
5 000
53 000
5 000
48 000
150 300
110 500
5 000
27 300
7 000
500
-
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საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების
ხელშეწყობა
შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინება
მივლინება ქვეყნის შიგნით
მივლინება ქვეყნის გარეთ
ოფისის ხარჯები
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო
ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა
ანალოგიური მასალების შეძენა
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური
ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან
დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი
საქმიანობის) ხარჯები
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების /
დემონტაჟის ხარჯი
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლაშენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

1 195 944
25
15
1 173 444
615 200
553 244
153 614
34 000
9 000
25 000
74 200
3 900

2 000

10 180

4 000
300
700
15 000

2 000

კავშირგაბმულობის ხარჯი
საფოსტო ხარჯი

13 000
7 720

კომუნალური ხარჯი

15 400

წარმომადგენლობითი ხარჯები
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლაშენახვის ხარჯები
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების
შეძენის ხარჯი
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის
ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
რეკლამის ხარჯი
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი
საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის
მომსახურების ხარჯი
აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

5 200
38 400
13 500
1 100
4 800
19 000
247 830
161 000
5 000
64 000
4 000
3 200

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო
ღონისძიებების ხარჯები
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სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული
დანარჩენი ხარჯი
სოციალური უზრუნველყოფა
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
ფულადი ფორმით
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

4 000
6 630
2 000
2 000
2 000
3 000
3 000
3 000
22 500
22 500
22 500
4 862 148
4 862 148
4 862 148
4 862 148
4 862 148

