
დასახელება (ლარებში)

 ● ნაშთი 11756 177
მათ შორის: ნაშთი  (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის,  პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსების და 
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

7156 492

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4167 655
მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 432 030

● შემოსავლები 17915 750

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

12987 118

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

2295 837

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

249 729

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        21 560
მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია)და პრეზიდენტის სტიპენდია 197 400
მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 462 916
მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 1701 189
სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 29671 927

სულ ასიგნება  17828 613
 I  ხარჯები 17378 644
● შრომის ანაზღაურება 8548 672
 თანამდებობრივი სარგო 8522 702
პრემია 1 100

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულება

გადასახდელები  (ნაერთი) 



დანამატი 24 870
 ● საქონელი და მომსახურება 6514 174
● სუბსიდიები 245 815
● გრანტები 63 143
● სოციალური უზრუნველყოფა 54 603
● სხვა ხარჯები 1952 236
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 421 907
● ვალდებულებების კლება 28 063

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 11843 314

სულ ასიგნება 12381 531
 I  ხარჯები 12260 663
● შრომის ანაზღაურება 6598 367
თანამდებობრივი სარგო 6572 397
პრემია 1 100
დანამატი 24 870
 ● საქონელი და მომსახურება 5088 938
● სუბსიდიები
●გრანტები 63 143
●სოციალური უზრუნველყოფა 53 632
● სხვა ხარჯები 456 583
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 92 805

● ვალდებულებების კლება 28 063

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  2295 837
 I  ხარჯები 2295 837
● შრომის ანაზღაურება 1950 306
 ● საქონელი და მომსახურება 339 803
●სოციალური უზრუნველყოფა  971
● სხვა ხარჯები 4 758
       

სულ ასიგნება 197 400
 I  ხარჯები 197 400
   სხვა ხარჯები 197 400

სულ ასიგნება  (II) 249 729
 I  ხარჯები  0
● სუბსიდიები
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 249 729

სულ ასიგნება  21 560
 I  ხარჯები 20 060
● სუბსიდიები 20 060
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 500

სულ ასიგნება  1721 038
 I  ხარჯები 1671 038
 ● საქონელი და მომსახურება 1085 433
● გრანტები 

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს''ფარგლებში გაწეული ხარჯები

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



● სხვა ხარჯები 585 605
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000

სულ ასიგნება 961 518
 I  ხარჯები 933 646
● სუბსიდიები 225 755
● გრანტები 
● სხვა ხარჯები 707 891
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 872

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	1 კვარტლის შესრულება

