
რ. თათეშვილი

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2018 წელი გეგმა  
2018 წელი 

შესრულება

შემოსავლები 4 794 883,60 4899156,03

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში 973 433,1 973 433,1

სწავლის საფასური 3 377 440,0 3457717,03

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება 148 811,00 148811

მ.შ. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 25 740,00 25740

მ.შ. სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 68 400,00 68400

მ.შ. გრიგოლ ხანძთელის სახ. სტიპენდია 4 320,00 4320

საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის მოწყობისა და აღჭურვის 

მიზნით
50351 50351

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები 0,00

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები 17 680,0 42315

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 277 519,5 276879,9

საერთაშორისო ირგანიზაციიდან მიღებული გრანტი 202 519,5 202519,46

2 სხვა შემოსავლები 75 000,0 74360,44

3

4

n

სულ ასიგნება 4207593,46 3 232 342,4

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 188

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 164

ხარჯები 3 846 561,03 3072237,69

შრომის ანაზღაურება 2 016 920 1691659,99

საქონელი და მომსახურება 1 619 471,0 1179618,02

გრანტები 0

სოციალური უზრუნველყოფა 15 000 13555,05

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)

დადგენილება = ____                                                         

სსიპ    სამცხე-ჯავახეთის        სახელმწიფო           უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:       

დამტკიცებულია:

სსიპ    სამცხე-ჯავახეთის        სახელმწიფო   

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 

საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი:                 

ოქმი=  ____        ____       

________________                                    

                                    ლ. ჩიბურდანიძე



სხვა ხარჯები 195 170 187404,63

არაფინანსური აქტივების ზრდა 361 032,43 160 104,71

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 4 058 782,5 3083531,4

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 188

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 164

ხარჯები 3 742 062,0 2967738,69

შრომის ანაზღაურება 2 016 920,0 1691659,99

საქონელი და მომსახურება 1 587 692,0 1147839,02

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 15 000,0 13555,05

სხვა ხარჯები 122 450,0 114684,63

არაფინანსური აქტივების ზრდა 316 720,4 115792,71

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 68 400,0 68 400,0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 68 400,0 68 400,0

შრომის ანაზღაურება 0,0

საქონელი და მომსახურება 0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 0,0

სხვა ხარჯები 68 400,0 68400

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 80 411,0 80411

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 36 099,0 36099

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 31 779,0 31779

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები 4 320,0 4320

არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 312,0 44312

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით 

დაფინანსებული გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდია 4320 ლ,  

ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისთვის 25740 

ლ (უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ხელშეწყობა)  და საბუნებისმეტყველო 

ლაბორატორიის მოწყობისა და აღჭურვის მიზნით 50351 ლარი

                    სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და 

აკადემიური პერსონალის ხარჯები

       სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სტუდენტების 

სახელმწიფო სტიპენდია



ვალდებულებების კლება

1 666 813,6ნაშთი პერიოდის ბოლოს


