დანართი 1

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
2020 წლის ბიუჯეტის 1 კვარტლის შესრულება
დასახელება
ნაშთი

ლარი
7578 086

მათ შორის: ნაშთი (სწავლის ქირის, სასწავლო გრანტის, პროგრამული და მიზნობრივი
დაფინანსების,საგანმანათლებლო, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
მათ შორის: ნაშთი ( შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტების)
მათ შორის: ნაშთი ( საერთაშორისო გრანტების)

შემოსავლები
მათ შორის: ეკონომიკური საქმიანობიდან (სწავლის ქირა, სასწავლო გრანტი, პროგრამული
და მიზნობრივი დაფინანსება, კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობიდან)
მათ შორის:,, ააიპ'' ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საკალათბურთო გუნდი თსუ-ს დაფინანსება

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა)
მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის
განვითარების და ABET და ACS'' აკრედიტებული პროგრამების დაფინანსება''

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის
რეგიონალური კვლევითი ცენტრი ჰაბი და ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრი)
მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია

2646 636
3282 461
1648 989

24521 870
16000 326

250 000

2469 648
200 000

24 008

201 000

მათ შორის:შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტებიდან

3799 392

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან

1577 496

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით

32099 956

გადასახდელები (ნაერთი)
სულ ასიგნება

21349 375

I ხარჯები

18369 532

● შრომის ანაზღაურება

8788 774

● საქონელი და მომსახურება

7102 194

● სუბსიდიები

229 458

● გრანტები

444 636

●სოციალური უზრუნველყოფა ( ბიულეტინი, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის
მოვლის გამო დეკრეტი და დაგროვებითი საპენსიო ფონდი)
● სხვა ხარჯები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 674
1756 795
2979 843

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

13880 824

I ხარჯები

13589 264

● შრომის ანაზღაურება

6667 503

● საქონელი და მომსახურება

6383 745

● სუბსიდიები

●გრანტები

72 497

●სოციალური უზრუნველყოფა ( ბიულეტინი, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის
მოვლის გამო დეკრეტი და დაგროვებითი საპენსიო ფონდი)

45 139

● სხვა ხარჯები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

420 380
291 560

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

2469 648

I ხარჯები

2469 648

● შრომის ანაზღაურება

2121 271

● საქონელი და მომსახურება

341 172

●სოციალური უზრუნველყოფა ( ბიულეტინი და დაგროვებითი საპენსიო ფონდი)

2 536

● სხვა ხარჯები

4 669

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების ,,სახელმწიფო სტიპენდია
სტუდენტებს''ფარგლებში გასაწევი ხარჯები
სულ ასიგნება

201 000

I ხარჯები

201 000

● სხვა ხარჯები

201 000

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსების ,,ინფრასტრუქტურის
განვითარება'',,მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის რეგიონალური კვლევითი ცენტრი ჰაბი
და ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის''ფარგლებში გასაწევი
ხარჯები
სულ ასიგნება (II)

2642 265

I ხარჯები

24 008

● სუბსიდიები

24 008

II არაფინანსური აქტივების ზრდა

2618 257

მათ შორის: შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტების
ფარგლებში გასაწევი ხარჯები
სულ ასიგნება

1154 167

I ხარჯები

1138 278

● საქონელი და მომსახურება

377 277

● სხვა ხარჯები

761 001

II არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 889

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

1001 472
947 335
205 451
372 139
369 745
54 137

