
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის ოქმი #8 

 

ქ. თბილისი                                                                         2013 წლის 27 დეკემბერი 

 

სხდომას ესწრებოდა წარმომადგენლობითი საბჭოს 26 წევრი: 1. გაგნიძე ინეზა 2. 

თოდუა ნუგზარი 3. მექვაბიშვილი ელგუჯა 4. გეგეჭკორი არნოლდი 5. ელიაშვილი 

მერაბი 6. თუთბერიძე ბეჟანი 7. ომანაძე როლანდი 8. კერესელიძე დავითი 9. 

კვერენჩხილაძე გიორგი 10. ბენდელიანი ბექა 11. პაპაშვილი თამარი 12. 

მარგველიშვილი ვლადიმერი 13. თურქიაშვილი შორენა 14. შამილიშვილი მანანა 15. 

წერეთელი მარი 16. ნახუცრიშვილი კონსტანტინე 17. ჩოხელი ლევანი 18. ბარამიძე 

ცირა 19. ბახტაძე მიხეილი 20. ბრაჭული ირაკლი 21. გელოვანი ნანი 22. ლორია 

კახაბერი 23. პაიჭაძე თამარი 24. ახლოური ბექა 25. ჯღამაძე უჩა 26. გაიპარაშვილი 

ზურაბი (დანართი 1) 

სხდომაზე დამსწრე აკადემიური საბჭოს წევრები: 1. პაპავა ვლადიმერი 

(რექტორი)  2.  გაფრინდაშვილი ნანი 3. ქურდაძე რამაზი 4. დავითაშვილი ზურაბი 5. 

გერსამია მარიამი 6. შენგელაია ალექსანდრე 7. ნადარაია ელიზბარი 8. სურგულაძე 

ნუგზარი 9. გველესიანი რევაზი 10. მარშავა ქეთევანი  11. გალდავა გიორგი (დანართი 

2) 

 

დღის წესრიგი: 

 

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ქონების იჯარის წესით დროებით სარგებლობაში გაცემა. 

2. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ქონების ნაწილთან დაკავშირებით უნივერსიტეტში 

წარმოდგენილი სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 

წლის 14 ნოემბრის N5/35424 კორესპონდენცის განხილვა. 

3. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  ბიბლიოთეკის დებულებისა და სტრუქტურის ცვლილებების 

საკითხი. 

4. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მედიცინის ფაკულტეტის დებულების ცვლილების საკითხი. 



5. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცება. 

 

დღის წესრიგი დამტკიცდა ერთხმად. 

 

1. თსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, ბატონმა არჩილ კუკულავამ 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებს გააცნო სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

იჯარის წესით დროებით სარგებლობაში გაცემის საკითხი. მისი განმარტებით, 

წარმომადგენლობითი საბჭოს თანხმობის შემთხვევაში, უნივერსიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ფართის  ნაწილი 5 წლის ვადით იჯარის წესით გაიცემა 

სხვადასხვა მიზნით, მათ შორის, საგანმანათლებლო პროექტების, ინგლისური ენის 

სწავლების ცენტრის ფუნქციონირების, სავაჭრო აპარატების მოწყობისა და სხვა 

მიზნებით. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 

მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: 

მომხრე: 26 

წინააღმდეგი: 0 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: გაიცეს თანხმობა შემდეგი ფართების იჯარის წესით 

გაცემის თაობაზე: 1. უნივერსიტეტის მე-4 სასწავლო კორპუსში მდებარე 29,55 კვ.მ. 

ფართი, 5 წლის ვადით - ინგლისური ენის სწავლების ხელშეწყობის, 

მასწავლებლებისა და მოსწავლეების თანამედროვე და მრავალფეროვანი სასწავლო 

რესურსით უზრუნველყოფის, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსებისა და 

ტრენინგების ორგანიზების, უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისა და 

სტუდენტებისათვის საგანმანათლებლო პროექტების უზრუნველყოფის მიზნით; 2. 

უნივერსიტეტის მე-2 სასწავლო კორპუსში მდებარე 20 კვ.მ. ფართი, 5 წლის ვადით - 

ინგლისური ენის სწავლების უახლესი მეთოდიკის გაცნობის, სპეც. კურსების 

(მაგალითად ბიზნეს ინგლისური) შემუშავების, ინგლისური ენის სწავლების 

(მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) ცენტრის ფუნქციონირების 

მიზნით; 3. ვენდინგის (ელ. ვაჭრობის, მათ შორის ყავისა და სხვა ცხელი 

უალკოჰოლო სასმელების) აპარატების განთავსება შემდეგ მისამართებზე: ი. 

ჭავჭავაძის გამზ. N8 - მე-6 სასწავლო კორპუსის პირველი სართულის ფოიე - 1 კვ.მ., ი. 

ჭავჭავაძის გამზ. N13 - მე-8 სასწავლო კორპუსის პირველი კიბის უჯრედი - 1 კვ.მ., ქ. 

წამებულის გამზირი N55-ში მე-2 სართულის ფოიე - 1 კვ.მ., 5 წლის ვადით. 



 

2. თსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, ბატონმა არჩილ კუკულავამ  და 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, ბატონმა დავით ჩომახიძემ წარმომადგენლობით 

საბჭოს გააცნეს უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების თვითმმართველი 

ერთეულისათვის გადაცემის საკითხი და აღნიშნეს, რომ უნივერსიტეტში შემოსულია 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 14 ნოემბრის 

N5/35424 კორესპონდენცია (უნივერსიტეტში რეგისტრირებულია 2013 წლის 18 

ნოემბერს ნომრით 36093/02). კორესპონდენციაში დასმულია საკითხი ქალაქ 

თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე, უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქონების (მიწის საკადასტრო კოდი N01.14.06.006.020) გამიჯვნის შედეგად მიღებული 

გარკვეული ფართის მქონე მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე. უნივერსიტეტისათვის არსებული 

ინფორმაციით, ქ. თბილისის მერია გეგმავს ამ მიწის პრივატიზებას. 

საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს წარმომადგენლობითი საბჭოს 

წევრებმა, ბატონებმა - არნოლდ გეგეჭკორმა და ბეჟან თუთბერიძემ, ქალბატონმა 

ცირა ბარამიძემ, რექტორმა, ბატონმა ვლადიმერ პაპავამ, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელმა, ბატონმა დავით ჩომახიძემ და წარმომადგენლობითი საბჭოს 

სპიკერმა, ბატონმა კახაბერ ლორიამ. 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობამ კითხვის 

ნიშნის ქვეშ დააყენა აღნიშნული ქონების თვითმმართველი ერთეულისათვის 

გადაცემის საკითხი და აღინიშნა, რომ, თუკი საბოლოო მიზანი ფართის დროებით 

სარგებლობაში გაცემა ან გასხვისებაა, მიზანშეწონილია, ეს თავად უნივერსიტეტმა 

განახორციელოს, ამასთან, ასეთ შემთხვევაში მიღებული თანხა უშუალოდ 

უნივერსიტეტის ბიუჯეტში შევა. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 

მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: 

მომხრე: 0 

წინააღმდეგი: 26 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: 1. უარი ეთქვას განმცხადებელს თსუ-ს საკუთრებაში 

არსებული ქონების გადაცემაზე (მიწის საკადასტრო კოდი N01.14.06.006.020). 2. 

უნივერსიტეტის მიერ აღნიშნული ქონების დატვირთვასთან დაკავშირებით 

მომზადდეს შესაბამისი წინადადებები. 

 



3. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ხელძღვანელმა, ბატონმა ზურაბ გაიპარაშვილმა 

წარმოადგინა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის სტრუქტურასა და დებულებაში 

ცვლილებების საკითხი. მისი განცხადებით, პროექტი ითვალისწინებს პერიოდიკისა 

და იშვიათი წიგნების განყოფილებების შექმნას, ასევე, ამ ახალი განყოფილებების 

ფუნქციების დაწვრილებით აღწერას. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 

მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: 

მომხრე: 26 

წინააღმდეგი: 0 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიბლიოთეკის დებულებისა და 

სტრუქტურის ცვლილებები (დანართი 3). 

 

4. თსუ-ს მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილემ, ბატონმა დიმიტრი 

კორძაიამ წარმომადგენლობით საბჭოს გააცნო მედიცინის ფაკულტეტის 

დებულებაში ცვლილებების პროექტი. წარმოდგენილი ცვლილებები ითვალისწინებს 

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურისა და მისი უფროსის 

მომწესრიგებელი ნორმების დახვეწას. პროექტი ვიზირებულია იურიდიული 

დეპარტამენტის მიერ და უკვე განიხილა ფაკულტეტის საბჭომ. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 

მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: 

მომხრე: 26 

წინააღმდეგი: 0 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტის დებულებების 

ცვლილებები (დანართი 4). 

 

5. თსუ-ს საფინანსო დეპარტამენტის უფროსმა, ბატონმა ირაკლი საღარეიშვილმა 

წარმომადგენლობით საბჭოს გააცნო უნივერსიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი. 

თსუ-ს 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი შემუშავებულია მოქმედი საკანონმდებლო 

აქტების, უნივერსიტეტის წესდებისა და უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შედგენის წესის 



მოთხოვნების გათვალისწინებით. ბიუჯეტი, როგორც ფორმით, ისე შინაარსით, 

პასუხობს ხარჯების ეკონომიკურ კლასიფიკატორს. 2014 წელს ბიუჯეტში 

შემოსავლები, გარდამავალი ნაშთის ჩათვლით, გათვალისწინებულია 70 447 124 

ლარის ოდენობით, ხოლო ასიგნებების მთლიანი მოცულობა შეადგენს 69  776 193 

ლარს. ბიუჯეტის ხარჯების განსაზღვრისას მხედველობაში იქნა მიღებული იმ 

პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება, რომელიც ხელს შეუწყობს 

სასწავლო პროცესის სრულყოფას, სამეცნიერო კვლევების განვითარებას, 

უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტური ღონისძიებების 

დაფინანსებას. ხარჯვითი ნაწლის ფორმირებისას, მიზნად დავისახეთ რესურსების 

პრიორიტეტულ მიმართულებებზე კონცენტრაცია და ფინანსების რაციონალური 

გამოყენება.  

2013 წელს ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების ეკონომიითა და სწორი 

საფინანსო პოლიტიკის წარმართვით მოხერხდა საუნივერსიტეტო სივრცეში 

აკადემიური პერსონალის და სტუდენტებზე ორიენტირებული აუცილებელი, 

პრიორიტეტული ხარჯების დაფინანსება. კერძოდ, ბიუჯეტის პროექტში 

გათვალისწინებულია აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი სარგოს ზრდა 100-

150 ლარის ფარგლებში (რომელიც დაიწყო 2013 წლის IV კვარტალში); ასევე 

ლაბორანტების, ინჟინრების, დაცვის თანამშრომლების, დამლაგებლების 

თანამდებობრივი სარგოს გაზრდა 50 ლარის ოდენობით. ხარჯების დაფინანსებაში 

სიახლეა. კერძოდ, დაწესდა სხვადასხვა სახის პრემია: საერთაშორისო სამეცნიერო, 

წარჩინებული ლექტორების, სტუდენტებისათვის, დაბალანაზღაურებად 

ემერიტუსებს ემატებათ ანაზღაურება. გამოყოფილია სახსრები სასწავლო 

ლიტერატურის თარგმნაზე, პოსტდოქტორანტების ანაზღაურებაზე, სამეცნიერო 

გრანტების თანადაფინანსებაზე, წარჩინებულ სტუდენტთა სწავლის, სტუდენტთა 

გაცვლითი პროგრამების, კონფერენციების, იმიტირებული პროცესების და სხვა 

დაფინანსებაზე. 2014 წელს იგეგმება ქსელური მომსხურების გადაიარაღება და 

სრულყოფის პროცესი, ბიბლოთეკისათვის წიგნებისა და რობოტოსკანერის შეძენა და 

სხვა. 

წარმოდგენილ ბიუჯეტში ფაკულტეტების მიერ გასაწევი ხარჯები  

შეთანხმებულია ყველა ფაკულტეტთან. თსუ-ს 2014 წლის ბიუჯეტი 

ორიენტირებულია აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების მოწესრიგება-

რაციონალიზაციისაკენ, სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებასა და სწავლების 

მოტივაციის ამაღლებაზე. 



საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს აკადემიური საბჭოს წევრმა, ბატონმა 

ალექსანდრე შენგელაიამ, რექტორმა, ბატონმა ვლადიმერ პაპავამ და 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, ბატონმა დავით ჩომახიძემ. 

 

საკითხთან დაკავშირებით გაიმართა კენჭისყრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 

მხოლოდ წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებმა: 

მომხრე: 26 

წინააღმდეგი: 0 

 

მიღებული გადაწყვეტილება: დამტკიცდეს სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი  (დანართი 5). 

 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი:                                            კახაბერ ლორია 

 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი:                                            დიმიტრი გეგენავა 











წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი #8, დანართი 3. 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის 

დებულებაში შესატანი დამატებების პროექტი 

 

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკის დებულებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები: 

 

ა) დებულების მე-3 მუხლის მეორე პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,ვ” და ,,ზ” 

ქვეპუნქტები: 

 

,,ვ) პერიოდიკის; 

 

               ზ) იშვიათი გამოცემების  (წიგნის მუზეუმი)”. 

 

ბ)  დებულების მე-4 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-10 და მე-11 პუნქტები: 

,,10. პერიოდიკის განყოფილების ფუნქციაა: 

ა) ბიბლიოთეკაში შემოსული ჟურნალების, გაზეთებისა და სხვა პერიოდული გამოცემების 

ტექნიკურად დამუშავება; 

ბ) საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის შედგენა; 

გ) ელექტრონულ კატალოგში საბიბლიოთეკო დოკუმენტის მონაცემების შეტანა. 

11. იშვიათი გამოცემების განყოფილების (წიგნის მუზეუმის) ფუნქციაა: 

ა) უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ფონდებში არსებული  იშვიათი, რარიტეტული 

გამოცემების დაცვა და პოპულარიზაცია; 

ბ) გამოჩენილი მეცნიერებისა და საზოგადო მოღვაწეთა პირადი კოლექციებით ფონდის 

გამდიდრება; 

გ) იშვიათი გამოცემების აღწერა,  ფონდების შესწავლა და სამეცნიერო კვლევა; 

დ) გამოფენების მომზადება; 

ე) ელექტრონულ კატალოგში საბიბლიოთეკო დოკუმენტების მონაცემების შეტანა”. 



წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი #8, დანართი 4. 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

მედიცინის ფაკულტეტის დებულების ცვლილებების პროექტი 

 

ა) ,,მუხლი  35.  სამეცნიერო  კვლევებისა  და  განვითარების  სამსახურის სამსახურის ფუნქციები 

 

1.  სამეცნიერო-კვვლევებისა  და  განვითარების  სამსაურის  ფუნქციებია: 

ა) საფაკულტეტო  სამეცნიერო-კვლევითი  საქმიანობის  კოორდინაცია; 

ბ) ფაკულტეტზე შესრულებული სამეცნიერო პროექტების, მათ შორის საგრანტო პროექტების 

რეგისტრაცია და შესრულების მონიტორინგი; 

გ)  სამსახურის  კომპეტენციის  ფარგლებში  საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების 

სამინისტროსთან, ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან, სხვა სამათავრობო და არასამთავრობო 

დაწესებულებებთან ურთიერთობა; 

დ)  ფაკულტეტის  პერსონალისათვის  საკონსულტაციო  მომსახურების  უზრუნველყოფა  

სამეცნიერო ფონდების მოძიების, პატენტების შექმნისა და საავტორო უფლებების დაცვის მიზნით; 

ე) სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ექსპერტიზისათვის სათანადო კომპეტენციის ექსპერტთა 

ჯგუფების ფორმირება და მათი საქმიანობისათვის საჭირო ღონისძიებების უზრუნველყოფა; 

ვ)  ფაკულტეტის  მართვის  ორგანოებისათვის,  ექსპერტული  შეფასებების  საფუძველზე 

რეკომენდაციების მომზადება უნივერსიტეტის ბიუჯეტში სამეცნიერო კვლევების 

დაფინანსებისათვის გამოყოფილი სახსრების სავარაუდო განაწილების შესახებ; 

ზ) სხვა ქართული და უცხოური უნივერსიტეტების შესაბამის სამსახურებთან, 

არასაუნივერსიტეტო სამეცნიერო ცენტრებთან განვითარებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობა და კოორდინაცია; 

თ) ფაკულტეტზე შესრულებული სადოქტორო დისერტაციების სამეცნიერო შედეგების 

რეგისტრაცია შემდგომი ანალიზისა და შეფასების მიზნით; 

ი)     აკადემიურო      პერსონალის      სამეცნიერო-კვლევითი      საქმიანობის      შეფასება      

პროფესორის საუნივერსიტეტო პრიორიტეტებთან თავსებადობის დასადგენად; 

კ)  საუნივერსიტეტო  სამსახურებიდან  სამეცნიერო-კვლევით  საქმიანობასთან  დაკავშირებული 

ნებისმიერი ინფორმაციის გამოთხოვა; 

ლ) დიპლომამდელი და დიპლომისშემდგომი საგანმანათლებლო სამედიცინო პროგრამების 

განხორციელებისთვის, აუცილებელი უცხოური სასწავლო, ასევე სამეცნიერო სამედიცინო 

ლიტერატურის თარგნის ორგანიზება და კოორდინაცია; 

მ)  საფაკულტეტო  სტრუქტურული  ერთეულების  (ინსტიტუტი,  ცენტრი, საუნივერსიტეტო 

კლინიკა, ლაბორატორია  და  სხვ.) ჩამოყალიბებისას   საინიციატივო   ჯგუფის   მიერ   

წარმოდგენილი   პროგრამის/პროექტის   განხილვა დასკვნის მომზადების მიზნით; 

ნ) რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი საგანმანათლებლო და უწყვეტი 
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სამედიცინო განათლების პროგრამების განხორციელებასა და მიმდინარეობაზე კონტროლი; 

ო) თსუ-ის დებულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა 

უფლებამოსილებების განხორციელება.“ 

 

ბ) ,,მუხლი 37. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი 

1.  სამეცნიერო  კვლევებისა  და  განვითარების  სამსახურის  

უფროსი: 

ა)   უძღვება   სამსახურის   ფუნქციონირებას    წინამდებარე   დებულებისა   და   თსუ-ის   

წესდების შესაბამისად; 

ბ) ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მითითებებსა და 

დავალებებს; 

გ)  ხელმძღვანელობს  სამსახურის  მოკლე  და  გრძელვადიანი  სამუშაო  გეგმების  შემუშავებას  და  

მათ შესრულებას; 

დ) ახორციელებს რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი განათლების 

(პროფესიული მომზადების) პროგრამის მიმდინარეობაზე კონრტოლსა და ზოგად 

ზედამხედველობას; 

ე)     ახორციელებს     ფაკულტეტის     საერთაშორისო     ურთიერთობების,     სტუდენტთა     

გაცვლითი 

პროგრამების განხორციელებაზე კონტროლს; 

ვ) უზრუნველყოფს  ფაკულტეტის  ვებ-გვერდის  განახლების  სისტემატიურ  კონტროლს; 

ზ) უცხოური სასწავლო, ასევე სამეცნიერო სამედიცინო ლიტერატურის თარგნისათვის შესაბამისი 

ადამიანური რესურსების მოძიება და ხელმძღვანელობა; 

თ)  ახოციელებს  საქართველოს  კანონმდებლობით  და  თსუ–ის  წესდებით  გათვალისწინებულ  

სხვა უფლებამოსილებებს.“ 

 

 

 



წარმომადგენლობითი საბჭოს ოქმი #8, დანართი 5. 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    

2014 წლის ბიუჯეტის  პროექტი 

დასახელება ლარი 

შემოსავლები 70,447,124.7 

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში (ეროვნული და საერთაშორისო გრანტების 

ჩათვლით) 
13,533,166.0 

სწავლის საფასური 39,442,310.7 

პროგრმული დაფინანსება(განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2013 წლის 24 ივნისის #79/ნ ბრძანება.) 
4,066,875.0 

სახელმწიფო ბიუჯეტი–უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ხელშეწყობა (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები) 
4,394,200.0 

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 1,048,500.0 

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები 7,362,073.0 

მ.შ. ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 4,707,464.0 

მ.შ. ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები–დოქტორანტების 

დაფინანსება 
300,732.0 

მ.შ. საერთაშორისო გრანტები 2,353,877.0 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 600,000.0 

მთლიანი ასიგნება  

  

სულ ასიგნება 69776193 

ხარჯები 67743018 

შრომის ანაზღაურება 27408912 

საქონელი და მომსახურება 36431606 

გრანტები 80000 

სხვა ხარჯები 3822500 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2033175 

ვალდებულებების კლება   

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 670932 

მათ შორის:    სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის  ფარგლებში,სწავლის საფასურისა 

და კანონმდებლობით ნებადართული  სხვა შემოსავლებით  გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება 53,235,896.0 

ხარჯები 52,194,896.0 

შრომის ანაზღაურება 23,964,208.0 

საქონელი და მომსახურება 25,656,688.0 

გრანტები   

სხვა ხარჯები 2,574,000.0 
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არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,041,000.0 

ვალდებულებების კლება   

მათ შორის:შემოერთებული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების და ეროვნული 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკის,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო  დაწესებულებების ხელშეწყობის ფარგლებში გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება 4,397,290.0 

ხარჯები 4,363,190.0 

შრომის ანაზღაურება 3,444,704.0 

საქონელი და მომსახურება 918,486.0 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,100.0 

ვალდებულებების კლება   

  ,,სახელმწიფო სტიპენდია  სტუდენტებს'' 

სულ ასიგნება 1,048,500.0 

ხარჯები 1,048,500.0 

შრომის ანაზღაურება   

სხვა ხარჯები 1,048,500.0 

არაფინანსური აქტივების ზრდა   

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და საერთაშორისო გრანტები 

სულ ასიგნება 11,094,507.0 

ხარჯები 10,136,432.0 

საქონელი და მომსახურება 9,856,432.0 

გრანტები 80,000.0 

სოციალური უზრუნველყოფა   

სხვა ხარჯები 200,000.0 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 958,075.0 
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სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 

პროექტი 

დასახელება 2014 

შემოსავლები 70,447,124.7 

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში (ეროვნული და საერთაშორისო 

გრანტების ჩათვლით) 
13,533,166.0 

სწავლის საფასური 39,442,310.7 

პროგრმული დაფინანსება(განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2013 წლის 24 ივნისის #79/ნ ბრძანება). 
4,066,875.0 

სახელმწიფო ბიუჯეტი–უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ხელშეწყობა (სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტები) 

4,394,200.0 

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 1,048,500.0 

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები 7,362,073.0 

მ.შ. ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 4,707,464.0 

მ.შ. ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები–დოქტორანტების 

დაფინანსება 
300,732.0 

მ.შ. საერთაშორისო გრანტები 2,353,877.0 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 600,000.0 

ეკონომიკური საქმიანობა 600,000.0 

    

    

 მთლიანი ასიგნება  

  

სულ ასიგნება 69776193 

ხარჯები 67743017 

შრომის ანაზღაურება 27408912 

ხელფასები 27408912 

საქონელი და მომსახურება 36431605 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 22395616 

მივლინება 1427252 

მივლინება ქვეყნის შიგნით 121304 

მივლინება ქვეყნის გარეთ 1305948 

ოფისის ხარჯები 6862291 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა 

212514 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 0 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან 

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) 

ხარჯები 

157410 
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მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / 

დემონტაჟის ხარჯი 
409630 

ტელევიზორი 0 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 155130 

საოფისე ავეჯი 155130 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 209490 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 25300 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 
411188 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-

შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 
109800 

კავშირგაბმულობის ხარჯი 603060 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 45800 

კომუნალური ხარჯი 3428777 

ელექტროენერგიის ხარჯი 1097767 

წყლის ხარჯი 717910 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 1439300 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 70000 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 
103800 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 1094192 

წარმომადგენლობითი ხარჯები  789132 

კვების ხარჯები  2600 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  
60000 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
385172 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 282092 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 65320 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების 

შეძენის ხარჯი 
22760 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 5000 

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა 

შენახვის ხარჯი 
0 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 
10000 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  4509543 

ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 100000 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 
10000 

რეკლამის ხარჯი 172400 
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სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა 

სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 
124800 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის 

მომსახურების ხარჯი 
80000 

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 100000 

კვლევების განვითარების და გრანტების თანადაფინანსების 

ხარჯები 
400460 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 181000 

საუნივერსიტეტო დაფინანსება(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) 650000 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო 

ღონისძიებების ხარჯები 
300000 

მაუწყებლობის ხარჯები 0 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 
2390883 

გრანტები 80000 

სხვა ხარჯები 3822500 

სხვადასხვა ხარჯები 3822500 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3822500 

სატრანსპორტო საშუალებების, შენობის დაზღვევის ხარჯი 100000 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 984000 

სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 1048500 

პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი 0 

სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 290000 

მოსაკრებლები 0 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე 

ხარჯი 
1400000 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2033176 

ძირითადი აქტივები 2033176 

შენობა ნაგებობები  992176 

სხვა შენობა-ნაგებობები 992176 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  2033176 

სატრანსპორტო საშუალებები 13500 

მსუბუქი ავტომობილი 13500 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 2019676 

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 670,931.6 

მათ შორის:    სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამის  ფარგლებში,სწავლის საფასურისა 

და კანონმდებლობით ნებადართული  სხვა შემოსავლებით  გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება 53235896 

ხარჯები 52,194,896 

შრომის ანაზღაურება 23,964,208.0 

ხელფასები 23,964,208.0 

თანამდებობრივი სარგო   
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საქონელი და მომსახურება 25,656,688.0 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 14,403,818.0 

მივლინება 748,600.0 

მივლინება ქვეყნის შიგნით 79,600.0 

მივლინება ქვეყნის გარეთ 669,000.0 

ოფისის ხარჯები 5,632,320.0 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა 

205,100.0 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი   

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან 

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) 

ხარჯები 

150,700.0 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / 

დემონტაჟის ხარჯი 
394,500.0 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 150,000.0 

საოფისე ავეჯი 150,000.0 

რბილი ავეჯი   

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 200,000.0 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 20,000.0 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 
405,000.0 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-

შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 
100,000.0 

კავშირგაბმულობის ხარჯი 570,120.0 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 33,800.0 

კომუნალური ხარჯი 3,203,100.0 

ელექტროენერგიის ხარჯი 948,100.0 

წყლის ხარჯი 661,200.0 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 1,420,000.0 

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 70,000.0 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 
103,800.0 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 200,000.0 

წარმომადგენლობითი ხარჯები  770,000.0 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  
60,000.0 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
340,000.0 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 250,000.0 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 60,000.0 
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ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების 

შეძენის ხარჯი 
20,000.0 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები 
10,000.0 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  3,701,950.0 

ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 100,000.0 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 
10,000.0 

რეკლამის ხარჯი 165,000.0 

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა 

სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 
124,800.0 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის 

მომსახურების ხარჯი 
80,000.0 

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 100,000.0 

კვლევების განვითარების და გრანტების თანადაფინანსების 

ხარჯები 
400,000.0 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 100,000.0 

საუნივერსიტეტო დაფინანსება(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) 650,000.0 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო 

ღონისძიებების ხარჯები(მათ შორის საწევრო) 
300,000.0 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 
1,672,150.0 

სხვა ხარჯები 2,574,000.0 

სხვადასხვა ხარჯები 2,574,000.0 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,574,000.0 

სატრანსპორტო საშუალებების, შენობის დაზღვევის ხარჯი 100,000.0 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 984,000.0 

მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი    

სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 90,000.0 

მოსაკრებლები   

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე 

ხარჯი 
1,400,000.0 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,041,000.0 

ძირითადი აქტივები 1,041,000.0 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები   

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  1,041,000.0 

სატრანსპორტო საშუალებები   

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 1,041,000.0 
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მათ შორის:შემოერთებული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების და ეროვნული 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკის,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო  დაწესებულებების ხელშეწყობის ფარგლებში გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება 4397290 

ხარჯები 4,363,190 

შრომის ანაზღაურება 3,444,704.0 

ხელფასები 3,444,704.0 

საქონელი და მომსახურება 918,486.0 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 348,946.0 

მივლინება 68,004.0 

მივლინება ქვეყნის შიგნით 18,704.0 

მივლინება ქვეყნის გარეთ 49,300.0 

ოფისის ხარჯები 325,772.0 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა 

7,414.0 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან 

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) 

ხარჯები 

6,710.0 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / 

დემონტაჟის ხარჯი 
8,660.0 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0.0 

საოფისე ავეჯი   

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 
  

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 2,450.0 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 400.0 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 
6,188.0 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-

შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 
1,400.0 

კავშირგაბმულობის ხარჯი 31,680.0 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 11,000.0 

კომუნალური ხარჯი 225,677.0 

ელექტროენერგიის ხარჯი 149,667.0 

წყლის ხარჯი 56,710.0 

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 19,300.0 
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კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი   

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 
  

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 24,193.0 

წარმომადგენლობითი ხარჯები  16,132.0 

კვების ხარჯები    

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  
45,172.0 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 32,092.0 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 5,320.0 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების 

შეძენის ხარჯი 
2,760.0 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 5,000.0 

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა 

შენახვის ხარჯი 
  

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  114 460.0 

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა 

სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 
  

კვლევების განვითარების და გრანტების თანადაფინანსების 

ხარჯები 
460.0 

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 81,000.0 

საუნივერსიტეტო დაფინანსება(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა)   

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 
33,000.0 

გრანტები   

არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,100.0 

ძირითადი აქტივები 34,100.0 

შენობა ნაგებობები  34,100.0 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  34,100.0 

სატრანსპორტო საშუალებები 13,500.0 

მსუბუქი ავტომობილი 13,500.0 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები   

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 20,600.0 

ტელევიზორი   

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო სტიპენდია 

სტუდენტებს''ფარგლებში გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება 1048500 

ხარჯები 1,048,500 

შრომის ანაზღაურება 0.0 
სხვა ხარჯები 1,048,500.0 

სხვადასხვა ხარჯები 1,048,500.0 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,048,500.0 
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სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 1,048,500.0 

პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი   

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში 

გაწეული ხარჯები 

სულ ასიგნება 11094507 

ხარჯები 10,136,431 

შრომის ანაზღაურება 0.0 
კომპენსაცია   

საქონელი და მომსახურება 9,856,431.3 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7,642,852.0 

მივლინება 610,648.0 

მივლინება ქვეყნის შიგნით 23,000.0 

მივლინება ქვეყნის გარეთ 587,648.0 

ოფისის ხარჯები 904,198.7 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა 

  

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / 

დემონტაჟის ხარჯი 
6,470.0 

ტელევიზორი   

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 5,130.0 

საოფისე ავეჯი 5,130.0 

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 7,040.0 

რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი 4,900.0 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 
  

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-

შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 
8,400.0 

კავშირგაბმულობის ხარჯი 1,260.0 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,000.0 

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 
  

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 869,998.7 

წარმომადგენლობითი ხარჯები  3,000.0 

კვების ხარჯები  2,600.0 

სამედიცინო ხარჯები   

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  693 132.6 

რეკლამის ხარჯი 7,400.0 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი 
685,732.6 

გრანტები 80,000.0 
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სხვა ხარჯები 200,000.0 

სხვადასხვა ხარჯები 200,000.0 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 200,000.0 

სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 200,000.0 

მოსაკრებლები   

არაფინანსური აქტივების ზრდა 958,075.8 

ძირითადი აქტივები 958,075.8 

შენობა ნაგებობები  958,075.8 

სხვა შენობა-ნაგებობები 958,075.8 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  958,075.8 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 958,075.8 

 


