
დასახელება (ლარებში)

 ● ნაშთი 10741 280
მათ შორის: ნაშთი  (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის,  პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსების და 
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

6400 000

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 2197 140

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 2144 140

● შემოსავლები 68747 445
მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან  (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი, პროგრამული და მიზნობრივი 
დაფინანსება  და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)

49959 314

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

15596 554

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო სტიპენდია)და პრეზიდენტის სტიპენდია 994 000

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 1693 250
მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 504 327
სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 79488 725

სულ ასიგნება  79461 665
 I  ხარჯები 75767 024
● შრომის ანაზღაურება 40346 210
 თანამდებობრივი სარგო 39946 210
პრემია 200 000
დანამატი 200 000
 ● საქონელი და მომსახურება 28718 547
● სუბსიდიები 1067 084

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი  

გადასახდელები  (ნაერთი) 



● გრანტები 269 686
● სოციალური უზრუნველყოფა 320 000
● სხვა ხარჯები 5045 497
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3594 641
● ვალდებულებების კლება 100 000
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 27 060

სულ ასიგნება 56488 074
 I  ხარჯები 54952 174
● შრომის ანაზღაურება 29606 980
თანამდებობრივი სარგო 29206 980
პრემია 200 000
დანამატი 200 000
 ● საქონელი და მომსახურება 22025 199
●გრანტები 230 000
●სოციალური უზრუნველყოფა 320 000
● სხვა ხარჯები 2769 995
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1435 900
● ვალდებულებების კლება 100 000

სულ ასიგნება  15596 554
 I  ხარჯები 13656 774
● შრომის ანაზღაურება 10739 230
 ● საქონელი და მომსახურება 2884 808
●სოციალური უზრუნველყოფა
● სხვა ხარჯები 32 736
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1939 780

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 994 000
 I  ხარჯები 994 000
   სხვა ხარჯები 994 000

სულ ასიგნება  3890 390
 I  ხარჯები 3859 540
 ● საქონელი და მომსახურება 3808 540
● გრანტები 1 000
● სხვა ხარჯები 50 000
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 850

სულ ასიგნება 2492 647
 I  ხარჯები 2304 536
● სუბსიდიები 1067 084
● გრანტები 38 686
● სხვა ხარჯები 1198 766
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 188 111

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''ფარგლებში 
გაწეული ხარჯები


	დამტკიცებული ბიუჯეტი

