
რ. თათეშვილი

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2017 წელი გეგმა  
2017 წელი 

შესრულება

შემოსავლები 3,966,798.03 3892075.64

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში 697,848.8 697,848.8

სწავლის საფასური 3,017,950.0 2852542.69

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება 94,770.00 93330

მ.შ. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 25,740.00 25740

მ.შ. სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 66,150.00 66150

მ.შ. გრიგოლ ხანძთელის სახ. სტიპენდია 2,880.00 1440

მოდულური საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამის 

განხორციელება
0

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები 0.00

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები 0.0 18025

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 156,229.3 230329.18

საერთაშორისო ირგანიზაციიდან მიღებული გრანტი 91,229.3 139087.86

2 სხვა შემოსავლები 65,000.0 91241.32

3

4

n

სულ ასიგნება 3811864.74 2,918,642.6

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 188

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 164

ხარჯები 3,635,375.85 2905974.41

შრომის ანაზღაურება 2,146,920 1716590.7

საქონელი და მომსახურება 1,308,675.9 1056292.37

გრანტები 0

სოციალური უზრუნველყოფა 15,000 12994.35

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 164,780 120096.99

არაფინანსური აქტივების ზრდა 176,488.89 12,668.18

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 3,717,094.7 2825312.59

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 188

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 164

ხარჯები 3,540,605.9 2812644.41

შრომის ანაზღაურება 2,146,920.0 1716590.7

საქონელი და მომსახურება 1,282,935.9 1030552.37

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 15,000.0 12994.35

სხვა ხარჯები 95,750.0 52506.99

არაფინანსური აქტივების ზრდა 176,488.9 12668.18

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 66,150.0 66,150.0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 66,150.0 66,150.0

შრომის ანაზღაურება 0.0

საქონელი და მომსახურება 0.0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 0.0

სხვა ხარჯები 66,150.0 66150

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 28,620.0 27180

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 28,620.0 27180

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 25,740.0 25740

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები 2,880.0 1440

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0

ვალდებულებების კლება

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით 

დაფინანსებული გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდია 2880 ლ. და 

ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისთვის 25740 

ლ (უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ხელშეწყობა)

                    სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და 

აკადემიური პერსონალის ხარჯები

       სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სტუდენტების სახელმწიფო 

სტიპენდია



973,433.1ნაშთი პერიოდის ბოლოს


