
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

სათათბიროს სხდომის  
ო  ქ  მ  ი  № 20 

          22.12.2016    
სათათბიროს  12  წევრიდან ესწრებოდა 10 
 დღის წესრიგი: 
 

1.    ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის  ფაკულტეტის 2016   წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ (გ. მჭედლიშვილი).  მიმდინარე საკითხები 
 
მოისმინეს:  მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი. მან აღნიშნა, რომ საახალწლო პრემიის თანხების 

მობილიზებისა და სხვადასხვა ვალდებულებების გათვალისწინებით, საჭირო 
გახდა ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში  შიდამუხლობრივი ცვლილებების 
განხორციელება, კერძოდ:  

პრემიის მუხლში გადატანილი იქნას : 
- თანამდებობრივი სარგოდან (21111) -78739ლარი 
- დანამატიდან (21114)-10505ლ 
- საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის 

და მიმდინარე რემონტის ხარჯიდან (2239)-16930ლ 
- ინტერნეტის ხარჯიდან (22310)-4200ლ 
- მოგების გადასახადიდან (282115) -15452ლ 
- მიწის გადასახადიდან (28215)-3247ლ 
- კომპიუტერული მოწყობილობების  შეძენიდან (311223)-4620 
- სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არი კლასიფიცირებული (3112220)-

36283ლ 
- ფასეულობებიდან (313)-1800ლ 

 
სულ:171 776ლ 
 

- ქონების გადასახადიდან (282115)- 6897ლ გადატანილი იქნას ბუნებრივი და თხევადი აირის 
ხარჯში (223123); 600 ლარი- კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო 
ღონისძიების ხარჯებში (221012); 533 ლარი -  მოსაკრებლებში (282116), ხოლო 1452 ლარი 
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯებში (282118) 

- სასწავლო  და საწარმოო პრაქტიკასთან დაკავშირებული ხარჯები (221014) შემცირდეს 1500 
ლარით და გადატანილი იქნეს სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯებში (282118) 
ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების, რეცხვის, ქიმწმენდის და სხვა სანიტ. 
საგნების შეძენის ხარჯი (2236-2237) შემცირდეს 3577 ლარით, საიდანაც 777 ლარი 
მიემართოს სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯებში, ხოლო დანარჩენი თანხა 2800ლარი 
გადატანილი იქნას სოციალურ უზრუნველყოფაში (27). 



 
ამასთან ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბ. მაისურაძე, რომელიც იმყოფება  0.5 

ს/ე-ზე მიეცეს დაკავებული თანამდებობის მთლიანი საშტატო ერთეულით 
გათვალისწინებული ერთი თვის ხელფასი. ასევე ფაკულტეტის ყოფილ სრულ 
დამსახურებულ პროფესორ ა. სარუხანიშვილს, რომელიც ამჟამად იმყოფება 
საათობრივ ანაზღაურებაზე და აქვს რთული ოჯახური მდგომარეობა, 
გამონაკლისის სახით, მიეცეს სრული პროფესორის თანამდებობრივი სარგო.  
ფაკულტეტის თანამშრომლებს (გ. გაიხარაშვილი; გ. შაქარაშვილი; ჯ. ტეფნაძე; 
ც. ფილიშვილი; ს. ფილიშვილი; ა. თოდუა), რომლებმაც დიდი წვლილი 
შეიტანეს  რემონტის დასრულების შემდეგ, სასწავლო კორპუსის დალაგება–
დასუფთავებაში,  წახალისების მიზნით, მიეცეთ თანამდებობრივ სარგოზე 
მეტი პრემია (იხ.დანართი). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა,  მ. მშვილდაძე, ნ. წერეთელი; მ. მაცაბერიძე.  
დაადგინეს: 1. საახალწლო პრემიის თანხების მობილიზებისა და სხვადასხვა 

ვალდებულებების გათვალისწინებით, ფაკულტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში  
განხორციელდეს შიდამუხლობრივი ცვლილებები  კერძოდ:  

პრემიის მუხლში გადატანილი იქნას : 
- თანამდებობრივი სარგოდან (21111) -78739ლარი 
- დანამატიდან (21114)-10505ლ 
- საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციის 

და მიმდინარე რემონტის ხარჯიდან (2239)-16930ლ 
- ინტერნეტის ხარჯიდან (22310)-4200ლ 
- მოგების გადასახადიდან (282115) -15452ლ 
- მიწის გადასახადიდან (28215)-3247ლ 
- კომპიუტერული მოწყობილობების  შეძენიდან (311223)-4620 
- სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არი კლასიფიცირებული (3112220)-

36283ლ 
- ფასეულობებიდან (313)-1800ლ 

 
სულ:171 776ლ 
 

- ქონების გადასახადიდან (282115)- 6897ლ გადატანილი იქნას ბუნებრივი და თხევადი აირის 
ხარჯში (223123); 600 ლარი- კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო 
ღონისძიების ხარჯებში (221012); 533 ლარი -  მოსაკრებლებში (282116), ხოლო 1452 ლარი 
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯებში (282118) 

- სასწავლო  და საწარმოო პრაქტიკასთან დაკავშირებული ხარჯები (221014) შემცირდეს 1500 
ლარით და გადატანილი იქნეს სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯებში (282118) 
ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების, რეცხვის, ქიმწმენდის და სხვა სანიტ. 
საგნების შეძენის ხარჯი (2236-2237) შემცირდეს 3577 ლარით, საიდანაც 777 ლარი 
მიემართოს სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯებში, ხოლო დანარჩენი თანხა 2800ლარი 
გადატანილი იქნას სოციალურ უზრუნველყოფაში (27). 



2. გაიცეს  საახალწლო პრემია ფაკულტეტის თანამშრომლებზე, წარმოდგენილი სიის მიხედვით 
(იხ. დანართი). 

დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 
 
მიმდინარე საკითხები 
მოისმინეს:  თავმჯდომარე პროფ. მ. მშვილდაძე.  მან სათათბიროს გააცნო   სტუდენტთა 

განცხადებები, რომლებსაც გამოეპარათ ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო 
პროგრამაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, განცხადების შემოტანის ვადები და 
სთხოვა სათათბიროს წევრებს რექტორის წინაშე, რეკომენდაცია გაეწიათ, რათა 
აღნიშნული სტუდენტებიც  გადაყვანილ იქნან სწავლების ინდივიდუალურ 
გრაფიკზე (სია თან ერთვის). 

აზრი გამოთქვეს პროფესორები: ნ. კუციავა, ნ. წერეთელი; მ. მაცაბერიძე.  
დაადგინეს: რექტორის წინაშე, აღნიშნულ სტუდენტებს გაეწიოთ რეკომენდაცია, რათა  

გადაყვანილ იქნან სწავლების ინდივიდუალურ გრაფიკზე (სია თან ერთვის). 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

მოისმინეს: თავმჯდომარე პროფ. მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს აცნობა, რომ  პროფ.  ნ. 
ბოკუჩავამ გულთან დაკავშირებით გაიკეთა მძიმე ძვირადღირებული ოპერაცია და 
ამჟამად იმყოფება საავადმყოფოში ექიმების ზედამხედველობის ქვეშ. დახმარების 
გაწევის მიზნით, მან სათათბიროს წევრებს თხოვა ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან 
გაეწიოს ფინანსური დახმარება 600 ლარის ოდენობით.  

აზრი გამოთქვეს:  მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი; პროფ.: ნ. კუციავა, მ. მაცაბერიძე; მ. მაისურაძე. 
დადგინეს: პროფ. ნ. ბოკუჩავას  მიმდინარე წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გაეწიოს  

სოციალური დახმარება 600  ლარის ოდენობით. 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

მოისმინეს: თავმჯდომარე პროფ. მ. მშვილდაძე. მან სათათბიროს წევრებს გააცნო  პროფ.           ზ. 
კოვზირიძის განცხადება, რომელიც ფინანსური შეჭირვების გამო, ითხოვს 
დახმარებას 1250 ლარის ოდენობით ხელზე. 

აზრი გამოთქვეს:  მენეჯერი გ. მჭედლიშვილი; პროფ.: ნ. კუციავა, მ. მაცაბერიძე; მ. მაისურაძე. 
დადგინეს:  მიმდინარე წლის ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გაეწიოს  სოციალური დახმარება 

პროფ. ზ. კოვზირიძეს 1250 ლარის ოდენობით ხელზე. 
 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 
მოისმინეს: თავმჯდომარე პროფ. მ. მშვილდაძე. მან აღნიშნა, რომ მეტალურგიის, 

მასალათმცოდნეობისა და ლითონების დამუშავების დეპარტამენტის  



პროფესორ ბადრი მაისურაძეს მეუღლის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებით, ფაკულტეტმა გაუწიოს  ფინანსური დახმარება 800 
ლარის ოდენობით.. 

 
აზრი გამოთქვეს პროფესორებმა: ნ. წერეთელი; ნ. კუციავა, მ. მაისურაძე,   დ. ნოზაძე. 
 
დაადგინეს; პროფ. ბადრი მაისურაძეს  ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გამოეყოს 800 

ლარი. 
 

 
დადგენილება მიღებულია ერთხმად. 

 
 
 
 
 სათათბიროს თავმჯდომარე, პროფ.      მ. მშვილდაძე  

 მდივანი, პროფ.         დ. ნოზაძე    
  


