
დანართი 1

დასახელება ლარი

 ● ნაშთი 12559 856

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

6605 579

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 5001 163

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 953 114

● შემოსავლები 72098 414

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

52967 539

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

12507 698

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

1515 814

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        107 840

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია  და ზვიად გამსახურდიას  
და სულხან -საბა ორბელიანის   სახელობის სტიპენდია

965 000

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 2187 637

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 
წლის ბიუჯეტი



მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 1846 886

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 84658 270

სულ ასიგნება 84658 270

 I  ხარჯები 75396 410

● შრომის ანაზღაურება 36219 266

 ● საქონელი და მომსახურება 25940 145

● სუბსიდიები 3643 120

● გრანტები 230 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 157 103

● სხვა ხარჯები 9206 776

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9261 860

სულ ასიგნება 52728 617

 I  ხარჯები 52137 617

● შრომის ანაზღაურება 27503 797

 ● საქონელი და მომსახურება 20283 320

●გრანტები 155 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 150 000

● სხვა ხარჯები 4045 500

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 591 000

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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



სულ ასიგნება  12507 698

 I  ხარჯები 11121 873

● შრომის ანაზღაურება 8715 469

 ● საქონელი და მომსახურება 2353 865

●გრანტები 15 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 7 103

● სხვა ხარჯები 30 436

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1385 825

სულ ასიგნება 965 000
 I  ხარჯები 965 000
● სხვა ხარჯები 965 000

სულ ასიგნება  (II) 8360 315
 I  ხარჯები 1695 280
● სუბსიდიები 1695 280
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6665 035

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის 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

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



სულ ასიგნება  107 840

 I  ხარჯები 107 840

● სუბსიდიები 107 840

სულ ასიგნება 7188 800
 I  ხარჯები 6668 800
 ● საქონელი და მომსახურება 3302 960
● გრანტები  0
● სხვა ხარჯები 3365 840
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 520 000

სულ ასიგნება  (I+II) 2800 000
 I  ხარჯები 2700 000
● სუბსიდიები 1840 000
● გრანტები 60 000
● სხვა ხარჯები 800 000
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 100 000

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	ბიუჯეტის დაზუსტება

