
დანართი 1

დასახელება ლარი

 ● ნაშთი 19366585

მათ შორის: ნაშთი  (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის,  პროგრამული და 
მიზნობრივი დაფინანსების და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა 
საქმიანობიდან)

10497 884

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4327 195

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 1305 190

მათ შორის : ნაშთი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის განვითარება 

3236 316

● შემოსავლები 72052799

მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან  (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი, 
პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსება  და კანონმდებლობით 
ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

50996 282

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        314 780

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის  შესრულების შესახებ (წლიური)



მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები 
და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)

11003 819

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია) და 
პრეეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ,, ზვიად გამსახურდიას სახელობის '' 
სტიპენდია

1020 850

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და მოდულური პროგრამების 
განსახორციელებლად.

1338 401

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 6161 805

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 1216 862

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 91419384
გადასახდელები ნაერთი ლარი
სულ ასიგნება 79663208
 I  ხარჯები 72360931
● შრომის ანაზღაურება 36061628
 ● საქონელი და მომსახურება 30181039
● სუბსიდიები 1242730
● გრანტები 149629
●სოციალური უზრუნველყოფა 193181
● სხვა ხარჯები 4532724
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7268205
● ვალდებულებების კლება 34072
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 11756176



სულ ასიგნება 54396090
 I  ხარჯები 53087610
● შრომის ანაზღაურება 28027069
 ● საქონელი და მომსახურება 22305646
●გრანტები 110693
●სოციალური უზრუნველყოფა 187556
● სხვა ხარჯები 2456646
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1274408
● ვალდებულებების კლება 34072

სულ ასიგნება  11003819
 I  ხარჯები 9895650
● შრომის ანაზღაურება 8034559
 ● საქონელი და მომსახურება 1831224
●სოციალური უზრუნველყოფა 5625
● სხვა ხარჯები 24242
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1108169

მათ შორის:    სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის  ფარგლებში,სწავლის 
საფასურისა და კანონმდებლობით ნებადართული  სხვა შემოსავლებით  გაწეული 

ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო  დაწესებულებების ხელშეწყობის ფარგლებში, შემოერთებული 
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის  

გაწეული ხარჯები



სულ ასიგნება 1020850
 I  ხარჯები 1020850
● სხვა ხარჯები 1020850

სულ ასიგნება  (II) 4516301
 I  ხარჯები 130866
● სუბსიდიები 130866
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4385435

სულ ასიგნება  314780

 I  ხარჯები 295110

● სუბსიდიები 295110

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 19670

სულ ასიგნება 6321345

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული 
ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო 
სტიპენდია სტუდენტებს''და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ,,ზვიად 

გამსახურდიას  სახელობის'' სტიპენდიის ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-
1.,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და 
მოდულური პროგრამების განსახორციელებლად''ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები



 I  ხარჯები 6044419
 ● საქონელი და მომსახურება 6044169
● გრანტები 250
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 276926

სულ ასიგნება  (I+II) 2090023
 I  ხარჯები 1886426
● სუბსიდიები 816754
● გრანტები 38686
● სხვა ხარჯები 1030986
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 203597

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	12 თვე შესრულება

