
დანართი 1

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 29286060

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

პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსება  და კანონმდებლობით 

ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

20949 463

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        159 885

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები 

და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)
4704 915

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია) 621 700

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და მოდულური პროგრამების 

განსახორციელებლად.

423 106

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 1511 207

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 915 784

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 48652645

გადასახდელები ნაერთი ლარი

სულ ასიგნება 42199089

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 6თვის შესრულება.



 I  ხარჯები 39010019

● შრომის ანაზღაურება 18339670

 ● საქონელი და მომსახურება 17233407

● სუბსიდიები 667782

● გრანტები 65417

●სოციალური უზრუნველყოფა 104153

● სხვა ხარჯები 2599590

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3154998

● ვალდებულებების კლება 34072
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 6453556

სულ ასიგნება 29561858

 I  ხარჯები 29077860

● შრომის ანაზღაურება 14440633

 ● საქონელი და მომსახურება 13363126

●გრანტები 26731

●სოციალური უზრუნველყოფა 101569

● სხვა ხარჯები 1145801

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 449925

● ვალდებულებების კლება 34072

სულ ასიგნება  4704915

 I  ხარჯები 4603249

● შრომის ანაზღაურება 3899037

 ● საქონელი და მომსახურება 690689

●სოციალური უზრუნველყოფა 2584

● სხვა ხარჯები 10940

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 101666

სულ ასიგნება 620700

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

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო 

სტიპენდია სტუდენტებს''ფარგლებში გაწეული ხარჯები



 I  ხარჯები 620700

● სხვა ხარჯები 620700

სულ ასიგნება  (II) 2408237

 I  ხარჯები 130866

● სუბსიდიები 130866

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2277371

სულ ასიგნება  159885

 I  ხარჯები 159885

● სუბსიდიები 159885

სულ ასიგნება 3317517

 I  ხარჯები 3179592

 ● საქონელი და მომსახურება 3179592

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 137925

სულ ასიგნება  (I+II) 1425978

 I  ხარჯები 1237866

● სუბსიდიები 377031

● გრანტები 38686

● სხვა ხარჯები 822149

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 188112

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული 

ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების 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




