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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030496755251119
01 / ნოემბერი / 2019 წ.

№ 04-1657/ო

,,ჯანმრთელ ობის დაცვის სახელ მწიფ ო პროგრამების ფ არგლ ებში ანგარიშგების
ფ ორმების დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2019 წლ ის 4 თებერვლ ის
N04–249/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N693 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოფლის ექიმის“
სახელმწიფო პროგრამის (დანართი N18) ,,შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის
ხელშეწყობის და განვითარების“ კომპონენტის მიზნებისთვის, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2019
წლის 30 ოქტომბრის N01/18592 (N04/56307; 29.10.2019წ.) წერილის, საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს ოკუპირებული ტეროტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 3 ოქტომბრის
N01-14/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების“ მე - 4
მუხლის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. „ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში
ანგარიშგების ფორმების
დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 4 თებერვლის N04-249/ო ბრძანებაში
შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული N25
დანართით წარმოდგენილი საანგარიშგებო ფორმა შეიცვალოს ამ ბრძანებაზე თანდართული იგივე
ნომრის მქონე დანართით (დანართი N25) წარმოდგენილი საანგარიშგებო ფორმით.
2. ამ ბრძანებით დამტკიცებული N25 ფორმით ანგარიშგება
განხორციელდეს 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან გაწეულ მომსახურებაზე.

მიმწოდებლების

მხრიდან

3. სააგენტოს დირექტორის აპარატმა (ნ. ჩანადირი), უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანებისა და მისი
დანართის განთავსება სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე – www.ssa.gov.ge.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
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შესრულებული სამუშაოს უწყისი #------------------------ანგარიშგების პერიოდი 2019 წლის " 1 "––––––– " "––––––––
დაწესებულების დასახელება
შპს "შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი"
_____________________________________________________ხელშეკრულებისN _________________
პროგრამა
____________________კომპონენტი _______________ ქვეკომპონენტი_____________
წარმოდგენილი სამუშაოს ღირებულება
ერთეულის კოდი

ხარჯების სახეები
რაოდენობა

11200050 წარმოდგენილი სამუშაოს ღირებულება (გლობალ ბიუჯეტი)
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11200067
11200068
11200069
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ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურების ფონდი
დირექტორი/მენეჯერი
პროექტის მართვის მენეჯერი
ინფრასტრუქტურის მენეჯერი
შესყიდვები ლოჯისტიკა
ბუღალტერი
რეგისტრატორი
მძღოლი
ტექნიკური პერსონალი
ადმინისტრაციის მიმდინარე ხარჯი
მივლინების ხარჯი
კომუნალური ხარჯი
კავშირგაბმულობის ხარჯი
საკანცელარიო ხარჯი
სამეურნეო ხარჯი
ტრანსპორტის ხარჯი
სერვისის ხარჯი
დაგროვებითი პენსიის გადასარიცხი თანხა
სოფლის ექიმის/ექთნის საშემოსავლო გადასახადი
ადმინისტრაციის საინვესტიციო ხარჯი
კომპიუტერი
ქსელის მოწყობა
კომპიუტერული პროგრამები
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკა
საოფისე ინვენტარი
ამბულატორიების მიმდინარე ხარჯი

ერთეულის
ღირებულება

სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში თანხა (ლარი)
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11200072
11200073
5
11200074
11200075
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კომუნალური ხარჯი
სამეურნეო ხარჯი
საკანცელარიო ხარჯი
ამბულატორიების საინვესტიციო ხარჯი
ინფრასტრუქტურა
გამათბობელი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი

11200076
დაწესებულების ხელმძღვანელი
სამედიცინო
დაწესებულები
ს ბეჭედი

მთ. ბუღალტერი

