დანართი 1

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი
დასახელება
ნაშთი

ლარი
11700 000

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)

7200 000
3000 000
1500 000

91913 535
54841 245

410 000

12918 790

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსება-,, ინფრასტრუქტურის
განვითარების''

14000 000

მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის
რეგიონალური კვლევითი ცენტრი ჰაბი)

239 500

მათ შორის :სახელმწიფო ბიუჯეტიდან -სახელმწიფო სტიპენდია

1005 000

მათ შორის:შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გრანტებიდან

5499 000

მათ შორის:საერთაშორისო გრანტებიდან

3000 000

სულ შემოსავალი ნაშთის ჩათვლით

103613 535

გადასახდელები (ნაერთი)
სულ ასიგნება

103613 535

I ხარჯები

80491 016

● შრომის ანაზღაურება

37429 999

● საქონელი და მომსახურება

29489 193

● სუბსიდიები

2765 000

● გრანტები

405 000

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

517 770

● სხვა ხარჯები
II არაფინანსური აქტივების ზრდა

9884 054
23122 519

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

58451 245

I ხარჯები

57045 126

● შრომის ანაზღაურება

28588 219

● საქონელი და მომსახურება

23431 953

● სუბსიდიები
●გრანტები

678 000
35 000

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

450 000
3861 954
1406 119

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

12918 790

I ხარჯები

11404 890

● შრომის ანაზღაურება

8841 780

● საქონელი და მომსახურება

2473 240

●სოციალური უზრუნველყოფა ( ბიულეტინი და დაგროვებითი საპენსიო ფონდი)

52 770

● სხვა ხარჯები

37 100

II არაფინანსური აქტივების ზრდა

1513 900

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

1005 000

I ხარჯები

1005 000

● სხვა ხარჯები

1005 000

მათ შორის:სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დაფინანსების ,,ინფრასტრუქტურის
განვითარება'',,მეცნიერებათა პანევროპული აკადემიის რეგიონალური კვლევითი ცენტრი
ჰაბი''ფარგლებში გასაწევი ხარჯები
სულ ასიგნება (II)

18239 500

I ხარჯები

237 000

● სუბსიდიები

237 000

II არაფინანსური აქტივების ზრდა

18002 500

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

8499 000

I ხარჯები

7899 000

● საქონელი და მომსახურება

3584 000

●სოციალური უზრუნველყოფა
● სხვა ხარჯები

15 000
4300 000

II არაფინანსური აქტივების ზრდა

600 000

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

4500 000
2900 000
1850 000
370 000
680 000
1600 000

