
დანართი 1

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის 
ბიუჯეტის  შესრულება (წლიური)

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 79107 085

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

56192 229

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

11925 080

მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 
განვითარების, უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს, 26 მაისის  ღონისძიებების, მეცნიერების და 
ინოვაციების ფესტივალის,  საქართველოს ეროვნული ატლასის ინგლისურენოვანი გამოცემის 
დაფინანსება 

1087 933

მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან                        107 840

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

913 970



მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 6355 639

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 2524 394

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 91666 941

გადასახდელები  (ნაერთი) 
სულ ასიგნება 81415 892

 I  ხარჯები 73168 673

● შრომის ანაზღაურება 34739 135

 ● საქონელი და მომსახურება 27116 776

● სუბსიდიები 3414 811

● გრანტები 124 539

●სოციალური უზრუნველყოფა 168 117

● სხვა ხარჯები 7605 295

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8247 219

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

სულ ასიგნება 52720 102

 I  ხარჯები 51552 149

● შრომის ანაზღაურება 26118 683

 ● საქონელი და მომსახურება 22200 666

●გრანტები 97 612

●სოციალური უზრუნველყოფა 162 248



● სხვა ხარჯები 2972 940

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1167 953

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო  
დაწესებულებების ,,სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის'' ფარგლებში, შემოერთებული 
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების და ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის  გაწეული ხარჯები

სულ ასიგნება  11925 079

 I  ხარჯები 10741 901

● შრომის ანაზღაურება 8620 452

 ● საქონელი და მომსახურება 2089 881

●გრანტები  0

●სოციალური უზრუნველყოფა 5 869

● სხვა ხარჯები 25 700

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1183 177

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების  ,,სახელმწიფო სტიპენდია 
სტუდენტებს''ფარგლებში და ,,ზვიად გამსახურდიას სახელობის'' პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში 

გაწეული ხარჯები
სულ ასიგნება 913 970
 I  ხარჯები 913 970
● სხვა ხარჯები 913 970

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსების-,, ,,საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების, უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს, 26 მაისის  

ღონისძიებების, მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალის, კომპიუტერების''ფარგლებში გაწეული 
ხარჯები



სულ ასიგნება  (II) 6991 371
 I  ხარჯები 1850 045
● სუბსიდიები 1850 045
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5141 326

მათ შორის: პრეზიდენტის ფონდის ფარგლებში გაწეული ხარჯები

სულ ასიგნება  107 840

 I  ხარჯები 107 840

● სუბსიდიები 107 840

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

სულ ასიგნება 6501 567
 I  ხარჯები 5844 975
 ● საქონელი და მომსახურება 2826 229
● სხვა ხარჯები 3018 746
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 656 592

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

სულ ასიგნება  (I+II) 2255 963
 I  ხარჯები 2157 792
● სუბსიდიები 1456 926
● გრანტები 26 927
● სხვა ხარჯები 673 939
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 98 171


