
სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტი 12 თვის   

შესრულება

დასახელება 12 თვი ს საკასო 
შესრულება

 ● ნაშთი 11775 499.0

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) 451 352.0

● შემოსავლები 75042 328.0

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

46397 527.0

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და 
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა) 11161 474.0

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. 7165 976.0

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        243 497.0

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია)და 
პრეზიდენტის ფონდის სტიპენდია 949 080.0

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 6824 824.0

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 2299 950.0

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 86817 827.0

სულ ასიგნება  74450 732.0
 I  ხარჯები 70982 813.0
● შრომის ანაზღაურება 34588 297.0
 თანამდებობრივი სარგო 34468 441.0
პრემია 16 375.0

გადასახდელები  (ნაერთი) 



დანამატი 103 481.0
 ● საქონელი და მომსახურება 26978 598.0
● სუბსიდიები 1363 265.0
● გრანტები 300 935.0
● სოციალური უზრუნველყოფა 174 784.0
● სხვა ხარჯები 7576 934.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3436 874.0
● ვალდებულებების კლება 31 045.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 12367 095.0

სულ ასიგნება 53548 208.0

 I  ხარჯები 52256 498.0

● შრომის ანაზღაურება 26566 442.0

თანამდებობრივი სარგო 26446 586.0

პრემია 16 375.0

დანამატი 103 481.0

 ● საქონელი და მომსახურება 22042 113.0

●გრანტები 159 071.0

●სოციალური უზრუნველყოფა 168 516.0

● სხვა ხარჯები 3320 356.0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1260 665.0

● ვალდებულებების კლება 31 045.0

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  11161 473.0

 I  ხარჯები 9956 840.0

● შრომის ანაზღაურება 8021 855.0
 ● საქონელი და მომსახურება 1903 174.0
●სოციალური უზრუნველყოფა 6 268.0

● სხვა ხარჯები 25 543.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1204 633.0

სულ ასიგნება 949 080.0
 I  ხარჯები 949 080.0
   სხვა ხარჯები 949 080.0

სულ ასიგნება  (II) 559 492.0
 I  ხარჯები 201 434.0
● სუბსიდიები 201 434.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 358 058.0

სულ ასიგნება  243 497.0
 I  ხარჯები 241 467.0
● სუბსიდიები 241 467.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 030.0

სულ ასიგნება  5959 175.0
 I  ხარჯები 5455 781.0
 ● საქონელი და მომსახურება 3033 311.0
● სხვა ხარჯები 2422 470.0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 503 394.0

სულ ასიგნება 2029 807.0
 I  ხარჯები 1921 713.0

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა გრანტების ფარგლებში გაწეული 
ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში 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

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები



● სუბსიდიები 920 364.0
● გრანტები 141 864.0
● სხვა ხარჯები 859 485.0
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 108 094.0


	12 თვის შესრულება  

