სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018
წლის 1 კვარტლის შესრულება
დასახელება
● ნაშთი

ლარი
12559 857

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)

● შემოსავლები
მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი, პროგრამული და
მიზნობრივი დაფინანსება და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და ეროვნული
სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)

953 115

21433 885
16972 953

2335 707

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

987 649

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

188 120

მათ შორის:ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიდან

215 154

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან

734 302

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით

გადასახდელები (ნაერთი)

33993 742
1 კვარტალი ხარჯი

სულ ასიგნება

17736 212

I ხარჯები

17587 512

● შრომის ანაზღაურება

8529 879

● საქონელი და მომსახურება

5984 841

● სუბსიდიები

1283 124

● გრანტები

34 921

●სოციალური უზრუნველყოფა

38 365

● სხვა ხარჯები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

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

1716 382
148 701
1 კვარტალი ხარჯი

სულ ასიგნება

12421 414

I ხარჯები

12374 449

● შრომის ანაზღაურება

6530 310

● საქონელი და მომსახურება

5115 371

●გრანტები

34 921

●სოციალური უზრუნველყოფა

36 698

● სხვა ხარჯები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

657 149
46 965

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

1 კვარტალი ხარჯი

სულ ასიგნება

2335 707

I ხარჯები

2335 707

● შრომის ანაზღაურება

1999 569

● საქონელი და მომსახურება

329 805

●სოციალური უზრუნველყოფა

1 667

● სხვა ხარჯები

4 666

II არაფინანსური აქტივების ზრდა

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

1 კვარტალი ხარჯი

სულ ასიგნება

188 120

I ხარჯები

188 120

● სხვა ხარჯები

188 120

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

1 კვარტალი ხარჯი

სულ ასიგნება (II)

987 649

I ხარჯები

984 183

● სუბსიდიები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

მათ შორის: ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების ფარგლებში გაწეული
ხარჯები

984 183
3 466
1 კვარტალი ხარჯი

სულ ასიგნება

1439 965

I ხარჯები

1351 686

● საქონელი და მომსახურება

539 665

● სხვა ხარჯები

812 021

II არაფინანსური აქტივების ზრდა

მათ შორის: საერთაშორისო გრანტების ფარგლებში გაწეული ხარჯები
სულ ასიგნება (I+II)
I ხარჯები
● სუბსიდიები
● გრანტები
● სხვა ხარჯები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

88 280
1 კვარტალი ხარჯი
363 357
353 367
298 941
54 426
9 990

