
სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტი 9 თვის   

შესრულება

დასახელება 9 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 51500 505.0

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

38347 938.0

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

7190 633.0

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

460 970.0

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        159 510.0



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

668 700.0

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 2614 489.0

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 2058 265.0

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 63256 682.0

სულ ასიგნება  53254 651.0
 I  ხარჯები 51544 033.0
● შრომის ანაზღაურება 25750 800.0
 თანამდებობრივი სარგო 25664 860.0
პრემია 8 180.0
დანამატი 77 760.0

 ● საქონელი და მომსახურება 18612 119.0
● სუბსიდიები 941 971.0
● გრანტები 175 775.0
● სოციალური უზრუნველყოფა 121 168.0
● სხვა ხარჯები 5942 200.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1682 555.0
● ვალდებულებების კლება 28 063.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 10002 031.0

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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

ხარჯები



სულ ასიგნება 38607 225.0

 I  ხარჯები 37829 135.0

● შრომის ანაზღაურება 19934 888.0

თანამდებობრივი სარგო 19848 948.0

პრემია 8 180.0

დანამატი 77 760.0

 ● საქონელი და მომსახურება 15061 013.0

●გრანტები 129 608.0

●სოციალური უზრუნველყოფა 116 180.0

● სხვა ხარჯები 2587 446.0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 750 027.0

● ვალდებულებების კლება 28 063.0



სულ ასიგნება  7190 633.0

 I  ხარჯები 7044 072.0

● შრომის ანაზღაურება 5815 912.0
 ● საქონელი და მომსახურება 1204 864.0
●სოციალური უზრუნველყოფა 4 988.0

● სხვა ხარჯები 18 308.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 146 561.0

სულ ასიგნება 668 700.0
 I  ხარჯები 668 700.0
   სხვა ხარჯები 668 700.0

სულ ასიგნება  (II) 518 958.0
 I  ხარჯები 160 900.0
● სუბსიდიები 160 900.0

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 358 058.0

სულ ასიგნება  159 510.0

 I  ხარჯები 157 480.0

● სუბსიდიები 157 480.0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 030.0

სულ ასიგნება  4502 628.0
 I  ხარჯები 4173 768.0
 ● საქონელი და მომსახურება 2346 242.0
● სხვა ხარჯები 1827 526.0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 328 860.0

სულ ასიგნება 1606 997.0
 I  ხარჯები 1509 978.0
● სუბსიდიები 623 591.0
● გრანტები 46 167.0
● სხვა ხარჯები 840 220.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 97 019.0

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა გრანტების ფარგლებში გაწეული 
ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	9 თვის შესრულება 

