
დასახელება ლარი

 ● ნაშთი 10014 702

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

3232 796.7

მათ შორის:  ნაშთი (საგანმანათლებლო,  სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის )

932 284.3

მათ შორის:  ნაშთი ( ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის გრანტების) 4859 082.0

მათ შორის:  ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების) 990 539.5

● შემოსავლები 78285 632

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

51137 716

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

12330 239

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 
შესრულება ( წლიური)



მათ შორის :  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, 26 მაისის ღონისძიებები, განათლების 
საერთაშორისო გამოფენა ნაფსა, რეგიონალური ჰაბის, სკოლისშემდგომი განათლების 
მოსამზადებელი პროგრამა,ღამბაშიძის ალბომი, აბიტურიენტთა მოსამზადებლი პროგრამა, 
სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი.

5526 071

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია  938 700

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან 5803 526

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან 2549 380

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით 88300 335

სულ ასიგნება 80722 249

 I  ხარჯები 74767 442

● შრომის ანაზღაურება 34925 301

 ● საქონელი და მომსახურება 29537 234

● სუბსიდიები 1798 017

● გრანტები 331 904

●სოციალური უზრუნველყოფა 180 392

● სხვა ხარჯები 7994 595

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5954 807

გადასახდელები  (ნაერთი) 

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



სულ ასიგნება 55739 369

 I  ხარჯები 53637 958

● შრომის ანაზღაურება 26228 489

 ● საქონელი და მომსახურება 24184 360

●გრანტები 182 344

●სოციალური უზრუნველყოფა 169 105

● სხვა ხარჯები 2873 661

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2101 411

სულ ასიგნება  12330 239

 I  ხარჯები 10917 239

● შრომის ანაზღაურება 8696 812

 ● საქონელი და მომსახურება 2183 459

●სოციალური უზრუნველყოფა 11 287

● სხვა ხარჯები 25 681

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1413 000

სულ ასიგნება 938 700
 I  ხარჯები 938 700

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 გაწეული ხარჯები



● სხვა ხარჯები 938 700

სულ ასიგნება  (II) 2442 864
 I  ხარჯები 594 421

 ● საქონელი და მომსახურება 16 000

● სუბსიდიები 547 371

● სხვა ხარჯები 31 050

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1848 443

სულ ასიგნება 7380 147
 I  ხარჯები 6869 828
 ● საქონელი და მომსახურება 3153 415
● სხვა ხარჯები 3716 412
  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 510 319

სულ ასიგნება  (I+II) 1890 930
 I  ხარჯები 1809 296
● სუბსიდიები 1250 646

● გრანტები 149 560

● სხვა ხარჯები 409 090

  II  არაფინანსური აქტივების ზრდა 81 634

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:  საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსების (ინფრასტრუქტურის განვითარება, 26 
მაისის ღონისძიებები, განათლების საერთასორისო გამოფენა, რეგიონალური ჰაბისა, სკოლისშემდგომი 
განათლების მოსამზადებელი პროგრამა, სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი) ფარგლებში გაწეული ხარჯები


	2019 წლის წლიური

