
დანართი 1

დასახელება პროექტი

 ● ნაშთი 11756 178

მათ შორის: ნაშთი  (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის,  პროგრამული და მიზნობრივი 

დაფინანსების და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
6918 076

მათ შორის:  ნაშთი (ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ) 58 417

მათ შორის : ნაშთი (ადმინისტრაციული მართვის ოპტიმიზაციი პროგრამის) 180 000

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4167 655

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 432 030

● შემოსავლები 71911 549

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

და მიზნობრივი დაფინანსება  და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
50032 914

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)
11502 867

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის.
358 058

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        244 131

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია  და ზვიად გამსახურდიას  

და სულხან -საბა ორბელიანის   სახელობის სტიპენდია
994 800

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 5461 572

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 3317 207

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 83667 727

სულ ასიგნება 83609 310

 I  ხარჯები 79315 341

● შრომის ანაზღაურება 37487 320

 ● საქონელი და მომსახურება 30248 914

● სუბსიდიები 2234 247

● გრანტები 224 923

●სოციალური უზრუნველყოფა 155 000

● სხვა ხარჯები 8964 937

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4263 969

● ვალდებულებების კლება 30 000

სულ ასიგნება 56935 753

 I  ხარჯები 55698 850

● შრომის ანაზღაურება 29444 620

 ● საქონელი და მომსახურება 22481 690

●გრანტები 170 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 155 000

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 

წლის ბიუჯეტი

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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

კანონმდებლობით ნებადართული  სხვა შემოსავლებით  გაწეული ხარჯები



● სხვა ხარჯები 3447 540

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1206 903

● ვალდებულებების კლება 30 000

სულ ასიგნება  11502 867

 I  ხარჯები 10193 076

● შრომის ანაზღაურება 8042 700

 ● საქონელი და მომსახურება 2119 076

● სხვა ხარჯები 31 300

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1309 791

სულ ასიგნება 994 800

 I  ხარჯები 994 800

● სხვა ხარჯები 994 800

სულ ასიგნება  (II) 538 058

 I  ხარჯები 180 000

● სუბსიდიები 180 000

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 358 058

სულ ასიგნება  244 131

 I  ხარჯები 242 101

● სუბსიდიები 242 101

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 030

სულ ასიგნება 9629 227

 I  ხარჯები 8585 859

 ● საქონელი და მომსახურება 5648 148

● გრანტები 1 000

● სხვა ხარჯები 2936 711

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1043 368

სულ ასიგნება  (I+II) 3764 474

 I  ხარჯები 3420 655

● სუბსიდიები 1812 146

● გრანტები 53 923

● სხვა ხარჯები 1554 586

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 343 819

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და ადმინისტრაციული მართვის ოპტიმიზაციის''ფარგლებში გაწეული 

ხარჯები

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო 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 და ,,ზვიად გამსახურდიას სახელობის'' პრეზიდენტის ფონდის 

ფარგლებში გაწეული ხარჯები


