
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 40697 978

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

27607 156.1

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

5032 205.1

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, 26 მაისის ღონისძიებები, განათლების 
საერთაშორისო გამოფენა, რეგიონალური ჰაბისა, სკოლისშემდგომი განათლების 
მოსამზადებელი პროგრამა

2144 733.9

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია  469 500.0

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის 
შესრულება



მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 3551 134.6

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 1893 247.9

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 50712 680

სულ ასიგნება 38957 889

 I  ხარჯები 36474 323

● შრომის ანაზღაურება 17185 018

 ● საქონელი და მომსახურება 14369 625

● სუბსიდიები 514 628

● გრანტები 158 430

●სოციალური უზრუნველყოფა 80 250

● სხვა ხარჯები 4166 372

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2483 566

სულ ასიგნება 27292 593

 I  ხარჯები 26676 469

● შრომის ანაზღაურება 13033 177

 ● საქონელი და მომსახურება 12102 225

●გრანტები 8 870

●სოციალური უზრუნველყოფა 74 482

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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



● სხვა ხარჯები 1457 716

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 616 124

სულ ასიგნება  5032 205

 I  ხარჯები 5025 279

● შრომის ანაზღაურება 4151 841

 ● საქონელი და მომსახურება 855 997

●სოციალური უზრუნველყოფა 5 768

● სხვა ხარჯები 11 673

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 926

სულ ასიგნება 469 500
 I  ხარჯები 469 500
● სხვა ხარჯები 469 500

სულ ასიგნება  (II) 1878 046
 I  ხარჯები 194 144

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, 
26 მაისის ღონისძიებები, განათლების საერთაშორისო გამოფენა, რეგიონალური ჰაბისა, სკოლისშემდგომი 

განათლების მოსამზადებელი პროგრამა ფარგლებში გაწეული ხარჯები



● სუბსიდიები 174 044

● სხვა ხარჯები 20 100

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1683 902

სულ ასიგნება 3456 863
 I  ხარჯები 3283 086
 ● საქონელი და მომსახურება 1411 404
● სხვა ხარჯები 1871 682
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 173 776.96

სულ ასიგნება  (I+II) 828 682
 I  ხარჯები 825 845
● სუბსიდიები 340 584

● გრანტები 149 560

● სხვა ხარჯები 335 701

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 837

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	6 თვის შესრულება

