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რეგენტთა საბჭოს 

გადაწყვეტილებით 

(სხდომის ოქმი #4  )

3.06.2013 წელი 02. 08.2013 წელი

დასახელება ლარი

შემოსავლები 69 711 586,0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში (ეროვნული და საერთაშორისო 

გრანტების ჩათვლით)
14 248 733,0

სწავლის საფასური 42 535 746,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება 4 787 150,0

მ.შ. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 3 938 000,0

მ.შ. სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს 849 150,0

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები 7 539 957,0

მ.შ.ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 5 620 748,0

მ.შ.  საერთაშორისო გრანტები 1 919 209,0

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 600 000,0

მ.შ. ეკონომიკური საქმიანობა 600 000,0

სულ ასიგნება 66541137

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 2800

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 2453

ხარჯები 64944514

შრომის ანაზღაურება 25765014

საქონელი და მომსახურება 34514750

გრანტები 1300000

სხვა ხარჯები 3364750

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1596623

ვალდებულებების კლება

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 3170449

სულ ასიგნება 49 110 849,0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 560

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 300

ხარჯები 48 395 699,0

შრომის ანაზღაურება 22 319 312,0

საქონელი და მომსახურება 23 798 787,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები 2 277 600,0

ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის     2013    წლის 

დამტკიცებული  ბიუჯეტი

მთლიანი ასიგნება 

სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამა  



არაფინანსური აქტივების ზრდა 715 150,0

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 4 931 883,0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 240

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 153

ხარჯები 4 869 289,0

შრომის ანაზღაურება 3 445 702,0

საქონელი და მომსახურება 1 423 587,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 594,0

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 849 150,0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 849 150,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები 849 150,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 11 649 255,0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 10 830 376,1

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 9 292 376,1

გრანტები 1 300 000,0

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები 238 000,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 818 878,9

ვალდებულებების კლება

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 3 170 449,0

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და საერთაშორისო გრანტები

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

  ,,სახელმწიფო სტიპენდია  სტუდენტებს''


