
დანართი 1

დასახელება ლარი

 ● ნაშთი 15263 486

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

დაფინანსების და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
3800 000

მათ შორის:  ნაშთი (საგანმანათლებლო,  სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და 

საიუბილეო ღონისძიებების )
6884 036

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 3779 450

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 800 000

● შემოსავლები 68208 353

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

და მიზნობრივი დაფინანსება  და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
48928 630

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)
11558 114

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის.
1347 259

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია  და ზვიად გამსახურდიას  

და სულხან -საბა ორბელიანის   სახელობის სტიპენდია
965 000

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 3409 350

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 2000 000

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 83471 839

სულ ასიგნება 83431 826

 I  ხარჯები 74410 395

● შრომის ანაზღაურება 36183 897

 ● საქონელი და მომსახურება 26131 034

● სუბსიდიები 3410 764

● გრანტები 215 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 50 000

● სხვა ხარჯები 8419 700

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8971 431

● ვალდებულებების კლება 50 000

სულ ასიგნება 52728 617

 I  ხარჯები 52137 617

● შრომის ანაზღაურება 27982 697

 ● საქონელი და მომსახურება 19923 920

●გრანტები 155 000

●სოციალური უზრუნველყოფა 50 000

● სხვა ხარჯები 4026 000

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 541 000

● ვალდებულებების კლება 50 000

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 

წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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

კანონმდებლობით ნებადართული  სხვა შემოსავლებით  გაწეული ხარჯები



სულ ასიგნება  11558 114

 I  ხარჯები 10348 214

● შრომის ანაზღაურება 8201 200

 ● საქონელი და მომსახურება 2118 814

● სხვა ხარჯები 28 200

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1209 900

სულ ასიგნება 965 000

 I  ხარჯები 965 000

● სხვა ხარჯები 965 000

სულ ასიგნება  (II) 8231 295

 I  ხარჯები 1610 764

● სუბსიდიები 1610 764

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6620 531

სულ ასიგნება 7188 800

 I  ხარჯები 6688 800

 ● საქონელი და მომსახურება 4088 300

● სხვა ხარჯები 2600 500

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 500 000

სულ ასიგნება  (I+II) 2760 000

 I  ხარჯები 2660 000

● სუბსიდიები 1800 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:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და საიუბილეო ღონისძიებების''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


