
 დანართი 1 

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2016 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება. 

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 51941667 

მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან  (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი, 

პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსება  და კანონმდებლობით 

ნებადართული სხვა საქმიანობიდან) 

38989 038 



მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                         208 725 

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა) 
7454 878 

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია) 721 750 

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და მოდულური პროგრამების 

განსახორციელებლად. 

1109 033 

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 2333 260 

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 1124 983 

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 71308251 

გადასახდელები ნაერთი ლარი 

სულ ასიგნება  59269481 

 I  ხარჯები 54095643 

● შრომის ანაზღაურება 27306686 

 ● საქონელი და მომსახურება 22295452 

● სუბსიდიები 946628 

● გრანტები  69845 

●სოციალური უზრუნველყოფა 138917 



● სხვა ხარჯები 3338115 

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5139766 

● ვალდებულებების კლება 34072 

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 12038771 

მათ შორის:    სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის  ფარგლებში,სწავლის 

საფასურისა და კანონმდებლობით ნებადართული  სხვა შემოსავლებით  გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება  40603151 

 I  ხარჯები 39730761 

● შრომის ანაზღაურება 21453844 

 ● საქონელი და მომსახურება 16346878 

●გრანტები  31159 

●სოციალური უზრუნველყოფა 135440 

● სხვა ხარჯები 1763440 

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 838318 

● ვალდებულებების კლება 34072 

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო  

დაწესებულებების ხელშეწყობის ფარგლებში, შემოერთებული სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის  გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება   7454878 



 I  ხარჯები 7024445 

● შრომის ანაზღაურება 5852842 

 ● საქონელი და მომსახურება 1150535 

●სოციალური უზრუნველყოფა 3477 

● სხვა ხარჯები 17591 

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 430433 

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო სტიპენდია 

სტუდენტებს''ფარგლებში გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება  721750 

 I  ხარჯები 721750 

● სხვა ხარჯები 721750 

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-1.,,საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და მოდულური პროგრამების 

განსახორციელებლად''ფარგლებში გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება  (II) 3597424 

 I  ხარჯები 130866 

● სუბსიდიები 130866 

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3466558 



მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება   208725 

 I  ხარჯები 189055 

● სუბსიდიები 189055 

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 19670 

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება  4994714 

 I  ხარჯები 4798039 

 ● საქონელი და მომსახურება 4798039 

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 196675 

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება  (I+II) 1688838 

 I  ხარჯები 1500727 

● სუბსიდიები 626707 

● გრანტები  38686 

● სხვა ხარჯები 835334 

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 188112 
 


