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2021 წლის ანგარიში
(ფინანსური საქმიანობის შესახებ)

 
    მოგახსენებთ, რომ 2021 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში განსაზღვრული იყო
სავარაუდო შემოსავლები როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პროგრამული დაფინანსების
ფარგლებში, ვაუჩერული და საკუთარი სახსრების დაფინანსების ფარგლებში.
     2021 წლის დასაწყისში   დამტკიცდა 2021 წლის ბიუჯეტი, რომელიც დაგეგმილი იყო
რეალური გათვლებისა და გაანგარიშების საფუძველზე, როგორც შემოსავლით, ისე ხარჯვით
ნაწილში. კოლეჯს 2021 წლის 01 იანვრიდან 01 დეკემბრის ჩათვლით მიღებულმა
შემოსავალმა პროგრამული დაფინანსების ფარგლებში სახაზინო კოდი (32030103) შეადგინა
943563,0 ლარი. კოლეჯში რიცხულ პროფესიულ სტუდენტზე მიღებულია ვაუჩერული
დაფინანსება 2 931 734,00 (ორი მილიონ ცხრაასოცდათერთმეტიათას შვიდასოცდათოთხმეტი
ლარი) ლარი.
  კოლეჯის არასაბიუჯეტო შემოსავლებმა შეადგინა 230417,0 ლარი, კერძოდ შენობის ფართის
იჯარით გადაცემიდან   მიღებულია 39138,0 ლარი, პროფესიული სტუდენტების მიერ
ფასიანი სწავლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 143289,0 გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის განვითარების წარმომადგენლობის (შემდგომში წოდებული UNDP ) მიერ
ჩამორიცხული იქნა 13100 ლარი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროდან გრანტის სახით მიღებულია 31279,0 ლარი პროფესიული
მომზადება-გადამზადების პროგრამების დასაფინანსებლად, კოლეჯის ბაზაზე არსებული
სტუდენტური კაფიდან და სხვა კოლეჯის მიერ გაწეული მომსახურებიდან მიღებულმა
შემოსავალმა შეადგინა - 2467,0 ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები(ხელშეკრულების დარღვევიდან დაკისრებული პირგასამტეხლო) – 1144 ლარი.
   2021 წლის კოლეჯის ბიუჯეტის შემოსავლები და გადარიცხვითი ოპერაციები
განხორციელებულია კანონმდებლობის შესაბამისად. კოლეჯის დირექტორი თანხებს
განკარგავს 2021 წლის ბიუჯეტის ცალკეული მუხლების შესაბამისად. 2021 წლის 01 იანვრის
მდგომარეობით ნაშთი შეადგენს 2 620 590,0 ლარს.



  სანგარიშგებო პერიოდში გახარჯული იქნა ჩვენს მიერ სახაზინო კოდზე 32030103-ზე
სუბსიდიებში, სხვა ხარჯებში და არაფინანსური აქტივში - 943563,0 ლარი, მათ შორის
შრომის ანაზღაურების სახით გაცემული იქნა 775328,0 ლარი, პროგრამული დაფინანსების
ფარგლებში 2021 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურებაზე,
კერძოდ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტზე და ზრდასრულთა განათლების
კოორდინატორზე გაიცა - 22000 ლარი; მივლინება -1793,0 ლარი, კომუნალური გადასახადი-
41641,0 ლარი, კავშირგაბმულობა - 6397,0 ლარი, სამედიცინო ხარჯები -330 ლარი, სხვა
საოფისე ხარჯი - 39590,0 ლარი, ტრანსპორტის საწვავი და შეკეთება - 37726 ლარი,
დამქირავებლის მიერ გაცემულ სოციალური დახმარების ხარჯებში 11468,0 ლარი,
არაფინანსურ აქტივებში: 3.1,1 – 3071,0 ლარი, 3.1.2. – 2149,0 ლარი, სხვა ხარჯი: მოსაკრებელი
- 2070 ლარი.
 ვაუჩერული დაფინანსებიდან გაიხარჯა 1 699 286,0 (ერთიმილიონ
ექვსასოცხმოცდაცხრამმეტი ათას ორასოთხმოცდაშვილი) ლარი, მათ შორის შრომის
ანაზღაურება - 1 296 916,0 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 281327,0 ლარი,
მათ შორის- ოფისის ხარჯი - 16845.0 ლარი,რბილი ინვენტარი და უნიფორმა - 46444,0 ლარი,
სამედიცინო ხარჯი - 256 ლარი, ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპულატაციისა და
და მოვლა-შენახვის ხარჯებში - 8398 ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების
ხარჯებში - 190 013 ლარი, არაფინანსური აქტივის გაზრდა, სხვა მანქანა დანადგარები - 34899
ლარი, შენობა-ნაგებობების რემონტი - 6451 ლარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 7750,0 ლარი.
   საკუთრი სახსრებიდან გაიხარჯა სულ 144946,0 ლარი; - შრომის ანაზღურება - 91578,0
ლარი, სხვა საქონელი და მომსახურება - 16199,0 ლარი, ოფისის ხარჯი 12981,0 ლარი,
ტრანსორტის შეკეთება და სათადარიგო ნაწილები - 5759,0 ლარი, ტრანსპორტისათვის
საწვავის შეძენის ხარჯი 15849,0 ლარი, კვების ხარჯები - 135,0 ლარი, მანქანა დანადგარების
და ინვენტარის შეძენის მუხლი - 1045,0 ლარი, ავტორიზაცია- 1400,0 ლარი.
  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების წარმომადგენლობის (შემდგომში
წოდებული UNDP ) მიერ პროექტის „საქართველოში პროფესიული
მომზადება/გადამზადების სისტემის მოდერნიზება სოფლის მეურნეობის სფეროში“
ფარგლებში ჩამორიცხული 13100,0 ლარიდან გაიხარჯა 13100,0 ლარი; აქედან პედაგოგებს
ჩაერიცხათ შრომის ანაზღაურების სახით - 8700,0 ლარი, პროექტში ჩართულ
ადმინისტრაციის წევრებს შრომის ანაზღურება - 1145,0 ლარი, პროფესიული სტუდენტების
ტრანსპორტირებისათვის 2800,0 ლარი, ოფისის ხარჯებისათვის 455,0 ლარი.
  აქვე მოგახსენებთ, რომ     „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოდან ჩამორიცხული თანხიდან შეძენილი იქნა მაკრატელა ამწე
23771,0 ლარის ღირებულების. 3229 ლარი ვაუჩერული დაფინანსების ნაშთიდან , ჯამში 27000
ლარი.
  2021 წელს განხორციელდა მიმდინარე პროგრამების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
  განახლება სამშენებლო ჯგუფებში - 17366 ლარი, ამასთან მოხდა დაბა ხულოს ფილიალში
მოდული: ბარის ორგანიზების გახორციელებისათვის სასწავლო გარემოს მოწყობა და
შესაბამისი აღჭურვილობის შესყიდვა 22973 ლარი.
საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ზედამხედველობის
დეპარტამენტის პრევენციისა და რეაგირების სამართველოს ინსპექტირება განხორციელდა
კოლჯში „ახალი ტალღა“ როგორც ქობულეთში, ასევე ხულოს ფილიალში გამოვლენილი
ხარვეზის (წერილი N2138803, 13.08.2021 წ) აღმოფხრის მიზნით განხორციელდა შესაბამისი
აღჭურვილობის და მომსახურების შესყიდვა, როგორც ქობულეთში, ასევე ხულოს
ფილიალში - 12584 ლარის ფარგლებში. ამასთან 2022 წელს იგეგმება ლიფტის მომსახურების
და უსაფთხოების მომსახურებაზე ხელშეკრულების გაფორმება.



 
   2021 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით საბანკო ნაშთი გვერიცხება ვაუჩერული
დაფინანსების წყაროდან - 3 715 277,0 ლარი, საკუთრი სახსრების დაფინანსების წყაროდან -
52 724,0 ლარი, ინფრასტრუქტურის დაფინანსების წყაროდან - 96 516,0 ლარი,
 

2022 წელი
 
    2021 წელს განხორციელდა მიმდინარე პროგრამების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
შესწავლა, დაიგეგმა და კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება ამორტიზირებული და
გამოუდეგარი მანქანა დანადგარების და ინვენტარის ჩამოწერის შესახებ, ვინაიდან კოლეჯში
2022 წელს დაგეგმილია 33 პროგრამის რეავტორიზაცია, მოხდება აღნიშნულ პროგრამებზე
აღჭურვილობის განახლება და შესყიდვა.
2022 წელს განხორციელდება კულინარიის ხელოვნების და კონდიტერიის ლაბორატორიების
მშენებლობა. რომელზეც მომზადებულია ხარჯთაღრიცხვა და პროექტი, რაზეც იგეგმება სსიპ
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2021
წლის 11 ოქტომბრის N959499 წერილის საფუძველზე წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის
საფუძველზე ტენდერის გამოცხადება 1 436 457 ლარზე. რომლის დაფინანსება მოხდება
პროფესიულ სტუდენტებზე გამოყოფილი ვაუჩერიდან დარჩენილი წინა წლების ეკონომია.
 
 ასევე საერთო საცხოვრებლის, კოლეჯის ბაზაზე მყოფი სასტუმრო ნომრების მიმდინარე
რემონტი და აღჭურვილობის განახლება, სასაწყობე სივრცის შექმნა და ლოჯისტიკის
სისტემის მოწყობა - რომელთა დაფინანსება მოხდება პროფესიულ სტუდენტებზე
გამოყოფილი ვაუჩერიდან დარჩენილი წინა წლების ეკონომია, რაზეც მომზადებულია შპს
“კად XXI” მიერ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 1 515 679 ლარი.
  
 
 
 
პატივისცემით,

საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო /
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები /
სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"
ფინანსური მენეჯერი
ჯიჯავაძე მალვინა


