
დანართი 1

დასახელება ლარი

 ● ნაშთი 19366374

მათ შორის: ნაშთი  (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის,  პროგრამული და 

მიზნობრივი დაფინანსების და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა 

საქმიანობიდან)

10482647

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4327195

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 1320216

მათ შორის : ნაშთი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 
3236316

● შემოსავლები 16219654

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

პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსება  და კანონმდებლობით 

ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

13289121

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        30775

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები 

და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)
2257085

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია) 217500

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 161830

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 263344

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 35586028

გადასახდელები ნაერთი ლარი

სულ ასიგნება 18425473

 I  ხარჯები 17434446

● შრომის ანაზღაურება 9155327

 ● საქონელი და მომსახურება 7346252

● სუბსიდიები 157132

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 1 კვარტლის შესრულება.



● გრანტები 10126

●სოციალური უზრუნველყოფა 68126

● სხვა ხარჯები 697483

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 957355

● ვალდებულებების კლება 33672

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 17160555

სულ ასიგნება 12760175

 I  ხარჯები 12702848

● შრომის ანაზღაურება 7202733

 ● საქონელი და მომსახურება 5055894

●გრანტები 9198

●სოციალური უზრუნველყოფა 67328

● სხვა ხარჯები 367697

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 23654

● ვალდებულებების კლება 33672

სულ ასიგნება  2257085

 I  ხარჯები 2240126

● შრომის ანაზღაურება 1952595

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



 ● საქონელი და მომსახურება 282299

●სოციალური უზრუნველყოფა 798

● სხვა ხარჯები 4434

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16959

სულ ასიგნება 217500

 I  ხარჯები 217500

● სხვა ხარჯები 217500

სულ ასიგნება  (II) 836328

 I  ხარჯები 0

● სუბსიდიები 0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 836328

სულ ასიგნება  30775

 I  ხარჯები 30775

● სუბსიდიები 30775

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული 

ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო 

სტიპენდია სტუდენტებს''ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-

1.,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და 

მოდულური პროგრამების განსახორციელებლად''ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები



სულ ასიგნება 2062562

 I  ხარჯები 2008060

 ● საქონელი და მომსახურება 2008060

● სხვა ხარჯები 0

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 54502

სულ ასიგნება  (I+II) 261048

 I  ხარჯები 235137

● სუბსიდიები 126357

● გრანტები 929

● სხვა ხარჯები 107852

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 25911

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


