
 

 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

190.020.020.22.033.013.011 

საქართველოს ფინანსთა  

მინისტრის ბრძანება №241 

2009 წლის 15 აპრილი  

ქ. თბილისი 

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების სრულყოფის შესახებ 

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის, მე-15 მუხლის პირველი ნაწილის და 

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2004 წლის 21 მაისის №39 დადგენილებით დამტკიცებული ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

დებულების“ მე-3 მუხლის „მ“ და „ნ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე,: 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება №902 - სსმ III, 30.12.2009, №159, მუხ.1977 

მუხლი 1. 

1. დამტკიცდეს:  

ა) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ბალანსის შესრულების ანგარიშგების ფორმა (დანართი №1); 

ბ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შემოსულობების შესრულების ანგარიშგების ფორმა 

(დანართი №2); 

გ) ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის (გარდა თვითმმართველი ქალაქი თბილისისა) 

ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით შესრულების ანგარიშგების 

ფორმა (დანართი №3); 

დ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური 

კლასიფიკაციის შესრულების ანგარიშგების ფორმა (დანართი №4). 

2. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების ყოველი თვისა და კვარტალური (3, 6 და 9 

თვის ნაზარდი ჯამით) შესრულების ანგარიშგების ფორმები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

წარედგინება შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის არა უგვიანეს 10 რიცხვისა, ხოლო 

წლიური შესრულების ანგარიში – არა უგვიანეს საანგარიშო პერიოდის მომდევნო წლის 20 თებერვლისა. 

ამასთან, ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების წარდგენა განხორციელდეს, შესაბამისად, 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროსა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებს მიერ. 

3. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ყოველი თვისა და კვარტალური შესრულების ანგარიშგების 

ფორმები უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას შესაბამისი ბიუჯეტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ. ანგარიშგების გადასახდელების 

ნაწილში ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ერთმანეთისგან გაუმიჯნავად, 

გაწერილი შესაბამის მუხლებში. აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს წლიური და 

კვარტალური გეგმების, ასევე შესაბამისი პერიოდის საკასო შესრულების მიხედვით. 



 

 

4. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების აღმასრულებელი ორგანოები (გარდა 

თვითმმართველი ქალაქი თბილისისა) ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული 

დანართ №3-ში მოცემულ ინფორმაციას წარადგენენ ამავე დანართის ორგანიზაციული კოდების 

რიგითობის დაცვით, ამასთან თითოეული კოდი ჩაშლილი უნდა იყოს ინდივიდუალურად ყოველი 

თვითმმართველი ერთეულისათვის, მათი დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად. 

5. თვითმმართველი ქალაქი თბილისი და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანოები ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაციის 

მიხედვით შესრულებას წარმოადგენენ შესაბამისი ბიუჯეტების დამტკიცებული ორგანიზაციული 

კოდების მიხედვითა და ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად. 

6. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტების კვარტალური 

შესრულების ანგარიშგებაზე ხელს აწერენ შესაბამისი სამინისტროს მინისტრი და შემსრულებელი 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების 

კვარტალური შესრულების ანგარიშგებაზე – ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

აღმასრულებელი ორგანოსა და საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი.  

7. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტი უზრუნველყოფს მეთოდური და 

პრაქტიკული დახმარების აღმოჩენას ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების საფინანსო ორგანოებისთვის ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების 

შედგენის სამუშაოთა შესრულების პროცესში. 

მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

ნაერთი და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგების 

სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 23 ივნისის №544 ბრძანება. 

მუხლი 3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

კ. ბაინდურაშვილი 

შეტანილია ცვლილებები: 

1. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის ბრძანება №902 - სსმ III, 30.12.2009, 

№159, მუხ.1977 

დანართი №1 

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ბალანსის შესრულების ანგარიშგების ფორმა  

 

ბიუჯეტის ბალანსი 

 ლარებში 

დასახელება 

წლიური გეგმა 
კვარტალური გეგმა 

(ნაზარდი ჯამით) 

საკასო შესრულება 

(ნაზარდი ჯამით) 

სულ 

მათ შორის, 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

ფონდები 

სულ 

მათ შორის, 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

ფონდები 

სულ 

მათ შორის, 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

ფონდები 

შემოსავლები             



 

 

გადასახადები             

გრანტები             

სხვა შემოსავლები             

  

ხარჯები             

შრომის 

ანაზღაურება 
            

საქონელი და 

მომსახურება 
            

პროცენტი             

სუბსიდიები             

გრანტები             

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
            

სხვა ხარჯები             

  

საოპერაციო 

სალდო 
            

  

არაფინანსური 

აქტივების 

ცვლილება 

            

ზრდა              

კლება             

  

მთლიანი სალდო             

  

ფინანსური 

აქტივების 

ცვლილება 

      

ზრდა       

ვალუტა და 

დეპოზიტები 
      

სესხები       

აქციები და სხვა 

კაპიტალი 
      

სხვა 

დებიტორული 

დავალიანებები 

      

კლება       

ვალუტა და 

დეპოზიტები 
      

სესხები       

აქციები და სხვა 

კაპიტალი 
      



 

 

სხვა 

დებიტორული 

დავალიანებები 

      

 

ვალდებულებების 

ცვლილება 
      

ზრდა       

საშინაო       

საგარეო       

კლება       

საშინაო       

საგარეო       

ბალანსი 

       

 

ბიუჯეტის ანგარიშზე წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთი  

 

დანართი №2  

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შემოსულობების შესრულების ანგარიშგების 

ფორმა 

 

ბიუჯეტის შემოსულობები 

ლარებში 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 

შ
ემ

ო
სუ

ლ
ო

ბ
ებ

ი
ს 

კო
დ

ებ
ი

 

წლიური 

გეგმა 

კვარტალური 

გეგმა 

(ნაზარდი 

ჯამით) 

საკასო 

შესრულება 

(ნაზარდი 

ჯამით) 

შემოსულობები         

შემოსავლები 1       

არაფინანსური აქტივების კლება 31       

ფინანსური აქტივების კლება 32       

ვალდებულებების ზრდა 33       

  

შემოსავლები         

გადასახადები 11       

საშემოსავლო გადასახადი  11111       



 

 

ქონების გადასახადი 11311       

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  1131101       

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1131102       

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1131103       

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  1131104       
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სულ თვითმმართველი ქალაქი/მუნიციპალიტეტი       

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           



 

 

  მივლინებები           

  ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

  კვების ხარჯები           

  სამედიცინო ხარჯები           

  

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

01 00 

თვითმმართველი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოები 

          

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           

   მივლინებები           

   ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

   კვების ხარჯები           

   სამედიცინო ხარჯები           

  

 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           



 

 

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

02 00 ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური           

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           

   მივლინებები           

   ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

   კვების ხარჯები           

   სამედიცინო ხარჯები           

  

 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

03 00 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი 

ორგანოების დაფინანსება 
          

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           



 

 

   მივლინებები           

   ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

   კვების ხარჯები           

   სამედიცინო ხარჯები           

  

 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

04 00 თავდაცვის ღონისძიებები           

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           

   მივლინებები           

   ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

   კვების ხარჯები           

   სამედიცინო ხარჯები           

  

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           



 

 

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

05 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 
          

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           

   მივლინებები           

   ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

   კვების ხარჯები           

   სამედიცინო ხარჯები           

  

 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები           

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           



 

 

   მივლინებები           

   ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

   კვების ხარჯები           

   სამედიცინო ხარჯები           

  

 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

07 00 სპორტული და კულტულური ღონისძიებები           

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           

   მივლინებები           

   ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

   კვების ხარჯები           

   სამედიცინო ხარჯები           

  

 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           



 

 

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები           

  მომუშავეთა რიცხოვნობა           

  ხარჯები           

  შრომის ანაზღაურება           

  საქონელი და მომსახურება           

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება           

   მივლინებები           

   ოფისის ხარჯები           

   წარმომადგენლობითი ხარჯები           

   კვების ხარჯები           

   სამედიცინო ხარჯები           

  

 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 

და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

          

  
 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
          

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება           

  პროცენტი           

  სუბსიდიები           

  გრანტები           

  სოციალური უზრუნველყოფა           

  სხვა ხარჯები           

  არაფინანსური აქტივების ზრდა           

  ფინანსური აქტივების ზრდა            

  ვალდებულებების კლება           

 

 



 

 

დანართი №4 

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის შესრულების ანგარიშგების ფორმა 
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701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება             

7011 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები 

            

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 
            

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა             

70113 საგარეო ურთიერთობები             

7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება             

70121 
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს  
            

70122 
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული 

ეკონომიკური დახმარება 
            

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება             

70131 საერთო საკადრო მომსახურება             

70132 
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური 

მომსახურება 
            

70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება             

7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები             



 

 

7015 
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო მომსახურებაში 
            

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები              

7017 
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები 

მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 
            

7018 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო 

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 
            

702 თავდაცვა             

7021 შეიარაღებული ძალები             

7022 სამოქალაქო თავდაცვა             

7023 საგარეო სამხედრო დახმარება             

7024 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში             

7025 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის 

სფეროში 
            

703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება             

7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა             

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა             

7033 სასამართლოები და პროკურატურა             

7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები             

7035 
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა 

და უსაფრთხოების სფეროში 
            

7036 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების 

სფეროში 

            

704 ეკონომიკური საქმიანობა             

7041 
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით 

რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 
            

70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა             

70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა             

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა 

და მონადირეობა 
            

70421 სოფლის მეურნეობა             

70422 სატყეო მეურნეობა             

70423 მეთევზეობა და მონადირეობა             

7043 სათბობი და ენერგეტიკა             

70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი             

70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი             

70433 ბირთვული საწვავი             

70434 სხვა სახის საწვავი             

70435 ელექტროენერგეტიკა             



 

 

70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია             

7044 
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი 

მრეწველობა, მშენებლობა  
            

70441 
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური 

საწვავის გარდა 
            

70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა             

70443 მშენებლობა             

7045 ტრანსპორტი             

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები             

70452 საზღვაო ტრანსპორტი             

70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი             

70454 საჰაერო ტრანსპორტი             

70455 
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო 

საშუალებები 
            

7046 კავშირგაბმულობა             

7047 ეკონომიკის სხვა დარგები             

70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება             

70472 სასტუმროები და რესტორნები             

70473 ტურიზმი             

70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები             

7048 
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის 

სფეროში 
            

70481 

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, 

კომერციულ და შრომით რესურსებთან 

დაკავშირებულ საქმიანობაში 

            

70482 

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, 

სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და 

მონადირეობაში 

            

70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში             

70484 
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და 

გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 
            

70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში             

70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში             

70487 
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ 

საქმიანობაში 
            

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ 

საქმიანობაში 
            

705 გარემოს დაცვა             

7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება             

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა             

7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა             

7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა             

7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში             



 

 

7056 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს 

დაცვის სფეროში 
            

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა             

7061 ბინათმშენებლობა             

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება             

7063 წყალმომარაგება             

7064 გარე განათება             

7065 
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ 

მეურნეობაში 
            

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში 
            

707 ჯანმრთელობის დაცვა             

7071 
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და 

აპარატები 
            

70711 ფარმაცევტული პროდუქცია             

70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია             

70713 
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და 

აპარატები 
            

7072 ამბულატორიული მომსახურება             

70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება             

70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება             

70723 სტომატოლოგიური მომსახურება             

70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება             

7073 საავადმყოფოების მომსახურება             

70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება             

70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება             

70733 
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების 

მომსახურება 
            

70734 
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების 

მომსახურება 
            

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება             

7075 
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროში 
            

7076 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 
            

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია             

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში             

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში             

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო 

საქმიანობა 
            

7084 
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი 

საქმიანობა 
            



 

 

7085 
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და 

რელიგიის სფეროში 
            

7086 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, 

კულტურისა და რელიგიის სფეროში 
            

709 განათლება             

7091 სკოლამდელი აღზრდა             

7092 ზოგადი განათლება             

70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება             

70922 საბაზო ზოგადი განათლება             

70923 საშუალო ზოგადი განათლება             

7093 პროფესიული განათლება             

7094 უმაღლესი განათლება             

70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება             

70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება             

7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება             

7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება             

7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში             

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების 

სფეროში 
            

710 სოციალური დაცვა             

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა სოციალური დაცვა 
            

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა             

71012 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვა 
            

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა             

7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა             

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა             

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა             

7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა             

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება კლასიფიკაციას 
            

7108 
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის 

სფეროში 
            

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური 

დაცვის სფეროში 
            

  სულ             

 

 


