
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 57244 349

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

42541 840

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

7860 763

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

563 142

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        107 840

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

626 420

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 3095 412

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება.



მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 2448 932

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 69804 205

სულ ასიგნება 55998 974

 I  ხარჯები 52687 042

● შრომის ანაზღაურება 25661 416

 ● საქონელი და მომსახურება 18585 234

● სუბსიდიები 2564 892

● გრანტები 96 438

●სოციალური უზრუნველყოფა 128 564

● სხვა ხარჯები 5650 497

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3311 932

სულ ასიგნება 37753 983

 I  ხარჯები 37214 862

● შრომის ანაზღაურება 19534 104

 ● საქონელი და მომსახურება 15392 666

●გრანტები 69 551

●სოციალური უზრუნველყოფა 123 813

● სხვა ხარჯები 2094 729

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 539 121

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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



სულ ასიგნება  7860 763

 I  ხარჯები 7319 941

● შრომის ანაზღაურება 6127 312

 ● საქონელი და მომსახურება 1169 182

●სოციალური უზრუნველყოფა 4 751

● სხვა ხარჯები 18 696

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 540 822

სულ ასიგნება 626 420
 I  ხარჯები 626 420
● სხვა ხარჯები 626 420

სულ ასიგნება  (II) 3069 411
 I  ხარჯები 1355 816
● სუბსიდიები 1355 816
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1713 595

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  105 340

 I  ხარჯები 105 340

● სუბსიდიები 105 340

სულ ასიგნება 4783 739
 I  ხარჯები 4343 540
 ● საქონელი და მომსახურება 2023 387

  ● სხვა ხარჯები 2320 153
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 440 199

სულ ასიგნება  (I+II) 1799 318
 I  ხარჯები 1721 123
● სუბსიდიები 1103 736
● გრანტები 26 887
● სხვა ხარჯები 590 500
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 195

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	9 თვე შესრულება

