
დანართი 1

დასახელება ლარი

 ● ნაშთი 12559 856

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

6605 579

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 5001 163

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 953 114

● შემოსავლები 39425 040

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

32458 259

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

4869 521

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

159 001

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        79 230

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია  და ზვიად გამსახურდიას  
და სულხან -საბა ორბელიანის   სახელობის სტიპენდია

537 920

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 344 125

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
2018 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება.



მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 976 984

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 51984 896

სულ ასიგნება 36755 563

 I  ხარჯები 35865 013

● შრომის ანაზღაურება 17088 802

 ● საქონელი და მომსახურება 12889 930

● სუბსიდიები 2016 068

● გრანტები 63 897

●სოციალური უზრუნველყოფა 85 460

● სხვა ხარჯები 3720 856

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 890 550

სულ ასიგნება 25683 931

 I  ხარჯები 25498 431

● შრომის ანაზღაურება 13039 421

 ● საქონელი და მომსახურება 10805 475

●გრანტები 41 322

●სოციალური უზრუნველყოფა 81 357

● სხვა ხარჯები 1530 856

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 185 500

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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



სულ ასიგნება  4869 521

 I  ხარჯები 4838 789

● შრომის ანაზღაურება 4049 381

 ● საქონელი და მომსახურება 773 640

●გრანტები  0

●სოციალური უზრუნველყოფა 4 103

● სხვა ხარჯები 11 665

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 732

სულ ასიგნება 537 920
 I  ხარჯები 537 920
● სხვა ხარჯები 537 920

სულ ასიგნება  (II) 1574 546
 I  ხარჯები 1206 731
● სუბსიდიები 1206 731
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 367 815

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

ბიბლიოთეკის  გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო სტიპენდია 
სტუდენტებს''ფარგლებში და ,,ზვიად გამსახურდიას სახელობის'' პრეზიდენტის ფონდის 

ფარგლებში გაწეული ხარჯები

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



სულ ასიგნება  79 230

 I  ხარჯები 79 230

● სუბსიდიები 79 230

სულ ასიგნება 3179 780
 I  ხარჯები 2891 042
 ● საქონელი და მომსახურება 1310 815
● გრანტები 1 092
● სხვა ხარჯები 1579 135
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 288 738

სულ ასიგნება  (I+II) 830 635
 I  ხარჯები 812 870
● სუბსიდიები 730 107
● გრანტები 21 483
● სხვა ხარჯები 61 280
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 765

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	6 თვე შესრულება

