
დასახელება ლარი

 ● ნაშთი 10014 702

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

3232 796.7

მათ შორის:  ნაშთი (საგანმანათლებლო,  სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის )

932 284.3

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4859 082.0

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 990 539.5

● შემოსავლები 19663 780

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

12250 058.6

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

2458 724.0

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

345 757.5

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია  191 700.0

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 2977 757.8

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 1439 781.7

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 1 
კვარტლის შესრულება



სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 29678 482

სულ ასიგნება 17389 528

 I  ხარჯები 16667 258

● შრომის ანაზღაურება 8609 414

 ● საქონელი და მომსახურება 6380 937

● სუბსიდიები 152 573

● გრანტები 7 042

●სოციალური უზრუნველყოფა 42 101

● სხვა ხარჯები 1475 190

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 722 270

სულ ასიგნება 12581 346

 I  ხარჯები 12528 791

● შრომის ანაზღაურება 6530 820

 ● საქონელი და მომსახურება 5508 093

●გრანტები 7 042

●სოციალური უზრუნველყოფა 41 168

● სხვა ხარჯები 441 667

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 555

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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



სულ ასიგნება  2458 724

 I  ხარჯები 2458 724

● შრომის ანაზღაურება 2078 594

 ● საქონელი და მომსახურება 374 527

●სოციალური უზრუნველყოფა  933

● სხვა ხარჯები 4 669

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა

სულ ასიგნება 191 700
 I  ხარჯები 191 700
● სხვა ხარჯები 191 700

სულ ასიგნება  (II) 653 814
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 653 814

სულ ასიგნება 1351 371
 I  ხარჯები 1335 470

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

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 გაწეული ხარჯები

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



 ● საქონელი და მომსახურება 498 316
  ● სხვა ხარჯები 837 154

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 901

სულ ასიგნება  (I+II) 152 573
 I  ხარჯები 152 573
● სუბსიდიები 152 573

  

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	1 კვარტლის შესრულება

