
სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 წლის დამტკიცებული 

ბიუჯეტი  

დასახელება 6 თვი ს საკასო 
შესრულება

 ● ნაშთი 11756 177.0

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

7156 492.0

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4167 655.0

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 432 030.0

● შემოსავლები 37731 110.5

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

29193 768.0

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

4663 127.0

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

249 729.5

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        76 035.0



მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია)და 
პრეზიდენტის სტიპენდია

574 370.0

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 1033 173.0

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 1940 908.0

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 49487 287.5

სულ ასიგნება  36814 764.0
 I  ხარჯები 35826 202.0
● შრომის ანაზღაურება 17147 869.0
 თანამდებობრივი სარგო 17091 329.0
პრემია 5 225.0
დანამატი 51 315.0

 ● საქონელი და მომსახურება 13449 106.0
● სუბსიდიები 510 542.0
● გრანტები 107 878.0
● სოციალური უზრუნველყოფა 100 726.0
● სხვა ხარჯები 4510 081.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 960 499.5
● ვალდებულებების კლება 28 062.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 12672 523.5

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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

ხარჯები



სულ ასიგნება 26834 949.6

 I  ხარჯები 26376 953.0

● შრომის ანაზღაურება 13257 298.0

თანამდებობრივი სარგო 13200 758.0

პრემია 5 225.0

დანამატი 51 315.0

 ● საქონელი და მომსახურება 11002 524.0

●გრანტები 93 459.0

●სოციალური უზრუნველყოფა 97 737.0

● სხვა ხარჯები 1925 935.0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 429 934.0

● ვალდებულებების კლება 28 062.6



სულ ასიგნება  4663 128.0

 I  ხარჯები 4646 748.0

● შრომის ანაზღაურება 3890 571.0
 ● საქონელი და მომსახურება 741 755.0
●სოციალური უზრუნველყოფა 2 989.0

● სხვა ხარჯები 11 433.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 380.0

სულ ასიგნება 574 370.0
 I  ხარჯები 574 370.0
   სხვა ხარჯები 574 370.0

სულ ასიგნება  (II) 249 729.5
 I  ხარჯები  0.0
● სუბსიდიები

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

გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო 
სტიპენდია სტუდენტებს''და პრეზიდენტის ფონდიდან სტიპენდიის ფარგლებში 

გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის''ფარგლებში გაწეული ხარჯები



  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 249 729.5

სულ ასიგნება  76 035.0

 I  ხარჯები 74 005.0

● სუბსიდიები 74 005.0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 030.0

სულ ასიგნება  3098 568.0
 I  ხარჯები 2864 014.0
 ● საქონელი და მომსახურება 1704 827.0
● გრანტები 
● სხვა ხარჯები 1159 187.0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 234 554.0

სულ ასიგნება 1317 984.0
 I  ხარჯები 1290 112.0
● სუბსიდიები 436 537.0
● გრანტები 14 419.0
● სხვა ხარჯები 839 156.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 872.0

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა გრანტების ფარგლებში გაწეული 
ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	6 თვის შესრულება

