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# dasaxeleba kodi Tanxa

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში
მიმდინარე წლის შემოსავალი 2081461
სულ შემოსავალი

sul asignebebi

xarjebi სულ
m.S.

1 Sromis anazRaureba 21

ხელფასები ფულადი ფორმით
თანამდებობრივი სარგო 1681340
წოდებრივი სარგო
პრემია 2112

დანამატი 2113 18000
კომპენსაცია

2 saqoneli da momsaxureba 22

I StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 221 265220
II mivlinebebi 222

III ოფისის ხარჯები 223

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 
ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური 
მასალების შეძენა

2231

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 2232

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 
ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული 
საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

2233

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის,  საოფისე  ინვენტარის  შეძენა, 
დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

2234-
2235

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების, რეცხვის, ქიმწმენდის 
და სანიტარული საგნების  შეძენის ხარჯი

2236-
2237

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე 
რემონტის ხარჯი

2238

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-
შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2239

კავშირგაბმულობის  და სატელევიზიო მომსახურების ხარჯი 22310

ინტერნეტის ხარჯი 22310

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 22311

ელექტროენერგიის ხარჯი 223121 40000
წყლის ხარჯი 223122 20000
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 223123 40000
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 
მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

223126

IV წარმომადგენლობითი ხარჯები 224

მიღებების  და  ღონისძიებების  ხარჯები
V კვების ხარჯები 225

საგანმანათლებლო და სხვა  დაწესებულებებში კვებასთან 
დაკავშირებული  ხარჯები

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური
ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვის პროექტი



VI სამედიცინო ხარჯები 226

სამედიცინო  დანიშნულების მასალების, ინსტრუმენტების შეძენის 
ხარჯები
სამედიცინო დეზინფექცია-დერატიზაციის და სამედიცინო 
უტილიზაც.ხარჯები
საერთო ხასიათის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული  
ხარჯები

VII
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 
დაკავშირებული ხარჯები 

227

უნიფორმის შეძენის ხარჯები
რბილი ინვენტარის, ხალიჩების, გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების 
შეძენის ხარჯები

VIII
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები 

228

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2281

მიმდინარე რემონტის, ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, 
სათადარიგო ნაწილების,  მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და 
ხელსაწყოების  შეძენის ხარჯი

2282-
2283-
2285

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 2284

IX სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210

ბანკის მომსახურების ხარჯები 22101

ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 22103

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა 
და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

22104

რეკლამის ხარჯი 22105

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა 
სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი

22106

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების 
ხარჯი

22107

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 22108

ბინის ქირა (იჯარასთნ და ქირასთან დაკავშირებული ხარჯები) 221011

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო 
ღონისძიებების ხარჯები

221012

სამეცნიერო ხარჯები 221014

ორდენების, სიგელების, სუვენირების, მედლების, დროშისა და სხვა 
ფასიანი საჩუქრების შეძენის ხარჯები

221014

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკასთან დაკავშირებული ხარჯები 221014

სასწავლო  მიზნით  საჭირო ნივთებისა და მასალების  შეძენის 
ხარჯები

221014

სტანდარტიზაციისა და სერთიფიკაციის  ხარჯები 221014

ტენდერის ხარჯები 221014

შენობის  პასპორტიზაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები 221014

ექსპედიციის ხარჯები 221014

შენობის  დაცვის  ხარჯები
 საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯები, 
რომლებიც არ კლასიფიცირდება „საქონლისა და მომსახურების“ 
დანარჩენ მუხლებში

221014

3 subsidiebi 25

4 socialuri uzrunvelyofa 27



damqiraveblis mier gaweuli socialuri daxmareba 273

5 სხვა ხარჯები 28

X სხვადასხვა ხარჯები 282 72462
XI სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2821

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების 
გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი

28211

შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი 28212

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 28214

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 28215

სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 28219

პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი 282111

სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 282113

ქონების გადასახადი 282115 30823
მიწის გადასახადი 28215 3380
მოგების გადასახადი 282115 13637
დღგ-ს გადასახადი 282115

მოსაკრებლები 282116 3246

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯები 282118

1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31

I ZiriTadi aqtivebi 311

არასაცხოვრებელი შენობები 3111

სხვა შენობა-ნაგებობები 31111

manqana-danadgarebi da inventari 3112

satransporto saSualebebi 31121

სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილების შეძენა 311211;
311213sxva manqana-danadgarebi da inventari 31122

კომპიუტერული მოწყობილობების შეძენა 311223

ელ. მოწყობილობები; რადიო, სატელევიზიო და საკომუნიკაციო 
აპარატურა; ოპტიკური ხელსაწყოები, ავეჯი 

311221-
311229

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული 3112220

sxva ZiriTadi aqtivebi 3113

aramaterialuri ZiriTadi aqtivebi 31132

ლიცენზიები დაკომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფა 311321; 
311322

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები 311322

II  materialuri maragebi 312

ნედლეული და მასალები; შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი 
საქონელი

31221-
31224

III arawarmoebuli aqtivebi 314

2 finansuri aqtivebi 32

3 valdebulebebi 33

ადმინისტრაციისა და ადმინისტრირების გადასახდელების   
დაფინანსებისათვის გადასაცემი  თანხა 90000

zogierTi sagnis swavlebisTvi sxva fak-is gadsacemi Tanxa 82108

2017 წლის გასავალი 

დეფიციტი 188755
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