საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს
2017 წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომის
d a d g e n i l e b a

№1

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის
6 დეკემბრის №36 სხდომაზე სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერმა, პროფ. ჯემალ
გახოკიძემ

წარმოადგინა

საკითხი

წარმომადგენლობითი

საბჭოს

შემადგენლობაში

ცვლილებების შეტანის შესახებ.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭო ადგენს:
1. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტ ვასილ ლომიძეს შეუწყდეს წევრის
უფლებამოსილება სტუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოში, ფაკულტეტზე სწავლის
დასრულების გამო;
2. მიმდინარე წლის 14 ნოემბრის არჩევნების შედეგების საფუძველზე ცნობილ იქნეს
სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილება:
ა) საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის პროფესორები − აკაკი გვარუციძე და ვანო ჭიაურელი, სტუდენტი
ანასტასია ჭანტურია;
ბ) სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტი ნიკა
გელაშვილი;
გ) ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტი დავით ნადირაშვილი;
დ) სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტი სოფიო გოგოჭური;
3. ინფორმატიკისა

და

მართვის

სისტემების

ფაკულტეტის

პროფ.

გიორგი

გოგიჩაიშვილს, ემერიტუსად გადასვლის გამო, შეუწყდეს წევრის უფლებამოსილება
სტუ-ის

წარმომადგენლობით

საბჭოში

და

კენჭისყრის

შედეგის

მიხედვით,

მოპოვებული ხმების რაოდენობის თანახმად, ცნობილ იქნეს პროფ. რომან სამხარაძის
უფლებამოსილება სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად.

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს
სპიკერი, პროფესორი

ჯემალ გახოკიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს
2017 წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომის
d a d g e n i l e b a

№2

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის
6 დეკემბრის №36 სხდომაზე სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, პროფ. ქეთევან
ქოქრაშვილმა წარმოადგინა საკითხი სტუ-ის საფაკულტეტო, საგრანტო, ეკონომიკური
საქმიანობის, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტებისა და, შესაბამისად, ნაერთ ბიუჯეტში
ცვლილებების შეტანის შესახებ.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭო ადგენს:
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სსიპ საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის წესდების მე-12 და მე-15 მუხლების საფუძველზე სტუ-ის საფაკულტეტო,
საგრანტო,

ეკონომიკური

საქმიანობის,

სამეცნიერო

კვლევითი

ინსტიტუტების

და,

შესაბამისად, ნაერთ ბიუჯეტში განხორციელდეს ცვლილებები, კერძოდ:
1. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის

2017

წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი, სტუდენტთა კონტინგენტის გაზრდის გამო,
იზრდება

41

679

ლარით

და

ფაკულტეტის

გათვალისწინებული 3 718 415 ლარისა,

განსაკარგი

შემოსავალი,

ნაცვლად

განისაზღვროს 3 760 094 ლარით, შესაბამისად, 41

679 ლარით გაზრდას ექვემდებარება გადასახდელები, კერძოდ:
-

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“

პუნქტი გაიზარდოს 33 179 ლარით, რაც გამოწვეულია

2017-2018 სასწავლო წელს

საბაკალავრო პროგრამაზე მე-4 კურსის დამატებითა და, შესაბამისად, აკადემიური
დატვირთვის გაზრდით;
- „ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალგაზეთების

შეძენა

და

ამავე

მიზნებთან

დაკავშირებული

საგამომცემლო-სასტამბო

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები “− 8 000 ლარით;
- „სხვა ხარჯების„ მუხლის „მოგების გადასახადის“ პუნქტი − 500 ლარით;
ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:
1.1 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „პრემიის“ პუნქტიდან 50 000 ლარი გადატანილ
იქნეს „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „პრემიის“ პუნქტში;

1.2 „ელექტროენერგიის ხარჯიდან“ 50 000 ლარი და „რეკლამის ხარჯიდან“ 10 900
ლარი, სულ 60 900 ლარი გადატანილ იქნეს

„სხვა ხარჯების“ მუხლის „სხვადასხვა

მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯების“ პუნქტში, საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის 2017 წლის 20 ივლისს გაფორმებული
ქვესასესხო ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესასრულებლად;
1.3 „ინტერნეტის ხარჯიდან“ − 10000 ლარი,

„წყლის ხარჯიდან“ − 40 000 ლარი,

„ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯიდან“ − 10 000 ლარი, „რეკლამის ხარჯიდან“ – 4100
ლარი,

„კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების

ხარჯებიდან“ – 10 000 ლარი; „სამეცნიერო ხარჯებიდან“− 85 400 ლარი, სულ 159500 ლარი
გადატანილ

იქნეს

„არაფინანსური

აქტივების

ზრდის“

მუხლის

„არასაცხოვრებელი

შენობების“ პუნქტში, სახანძრო უსაფრთხოების სტენდის მოწყობისათვის;
1.4. „მივლინების“ მუხლიდან 7 487 ლარი გადატანილ იქნეს „შენობა-ნაგებობების და
მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯში“; 1200 ლარი − „საოფისე
ტექნიკის,

ინვენტარის,

მანქანა-დანადგარების

მოვლა-შენახვის,

ექსპლუატაციისა

და

მიმდინარე რემონტის ხარჯში“, 4 029 ლარი − „სხვა ხარჯების„ მუხლის „მოგების
გადასახადის“ პუნქტში, ხოლო

510 ლარი −„სხვა ხარჯების“ მუხლის „მოსაკრებლების“

პუნქტში.
2. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის
საშემოსავალო ნაწილი შემცირდეს 130 288 ლარით, რაც გამოწვეულია სტუდენტთა
კონტინგენტის

შემცირებით

და

ფაკულტეტის

განსაკარგი

შემოსავალი

ნაცვლად

გათვალისწინებული 3 219 740 ლარისა, განისაზღვრება 3 089 452 ლარით, შესაბამისად, 130
288 ლარით შემცირებას ექვემდებარება გადასახდელები, კერძოდ, „შრომის ანაზღაურების“
მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტი.
ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:
2.1 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტიდან 107 900
ლარი და „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „პრემიის“ პუნქტიდან 8 150 ლარი, სულ 116 050
ლარი

გადატანილ

იქნეს

„შტატგარეშე

მომუშავეთა

ანაზღაურების“

მუხლის

„თანამდებობრივი სარგოს“

პუნქტში, რაც გამოწვეულია საშტატო განრიგში შეტანილი

ცვლილებებით

მოწვეულ

გაცემით);

(10

თვით

პროფესორ-მასწავლებელთათვის

ანაზღაურების

2.2 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „პრემიის“ პუნქტიდან 1 800 ლარი გადატანილ
იქნეს „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „პრემიის“ პუნქტში; 50 ლარი −
„რბილი ინვენტარის, ხალიჩების, გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების შეძენის“ ხარჯებში;
2 000 ლარი − „სხვა ხარჯების“ მუხლის „მოსაკრებლების “ პუნქტში, ხოლო 25 000 ლარი −
„სხვა ხარჯების“ მუხლის „სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე
ხარჯების“ პუნქტში;
2.3 „სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო
შეხვედრების ორგანიზების ხარჯიდან“ 5 000 ლარი გადატანილ იქნეს „სხვა ხარჯების“
მუხლის „მოგების გადასახადის“ პუნქტში.
3. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის
საშემოსავლო ნაწილი გაიზარდოს 16 975 ლარით, სტუდენტთა კონტინგენტის გაზრდის
გამო, და ფაკულტეტის

განსაკარგი შემოსავალი ნაცვლად გათვალისწინებული 1 891

877ლარისა, განისაზღვრება 1 908 852 ლარით,
ექვემდებარება

შესაბამისად, 16 975 ლარით გაზრდას

გადასახდელები, კერძოდ, „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „პრემიის“

პუნქტი და განისაზღვროს 61 795 ლარით.
საშტატო განრიგში განხორციელებულმა ცვლილებებმა გამოიწვია „თანამდებობრივი
სარგოს“

შემცირება 330 090 ლარით და განისაზღვრა 716 940 ლარით, ხოლო „შრომის

ანაზღაურების“ მუხლის „დანამატის“ პუნქტი შემცირდა 12 966 ლარით და განისაზღვრა
34 078 ლარით, რამაც 343 056 ლარით გამოიწვია

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების

გაზრდა, კერძოდ:
3.1. „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“
პუნქტი გაიზარდოს 175 887 ლარით და განისაზღვროს 372 183 ლარით, რაც გამოწვეულია
საშტატო განრიგში განხორციელებული ცვლილებებით (10 თვით მოწვეულ პროფესორ მასწავლებელთათვის ანაზღაურების გაცემით);
3.2. „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „პრემიის“ პუნქტი − 27 225
ლარით და განისაზღვრა 30 745 ლარით;
3.3.

„შტატგარეშე

მომუშავეთა

ანაზღაურების“

მუხლის

„დანამატის“

პუნქტი

განისაზღვროს 13 463 ლარით;
3.4. „მივლინების“ მუხლი გაიზარდოს 3 000 ლარით და განისაზღვროს 8 000 ლარით;
3.5. „კავშირგაბმულობის და სატელევიზიო მომსახურების ხარჯი“ − 1 395 ლარით და
განისაზღვროს 2 195 ლარით;
3.6. „ელექტროენერგიის ხარჯი“− 8 000 ლარით და განისაზღვროს 35 700 ლარით;
3.7. „წარმომადგენლობითი ხარჯები“ − 2 000 ლარით და განისაზღვროს 4 500 ლარით;

3.8. „უნიფორმის შეძენის ხარჯები“ − 2 000 ლარით და განისაზღვროს 2 000 ლარით,
ხოლო ,,რბილი ინვენტარის, ხალიჩების, გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების შეძენის
ხარჯები“ − 600 ლარით და განისაზღვროს 2 108 ლარით;
3.9.„კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების
ხარჯები“ გაიზარდოს 15 000 ლარით და განისაზღვროს 25 000 ლარით;
3.10. „დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარების“ პუნქტი გაიზარდოს
13 000 ლარით და განისაზღვროს 25 000 ლარით;
3.11. „სხვა ხარჯების“ მუხლის „მოგების გადასახადის“ პუნქტი გაიზარდოს 3 314
ლარით და განისაზღვროს 14 641 ლარით;
3.12. „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „არასაცხოვრებელი შენობების“
პუნქტი

გაიზარდოს 58 172 ლარით და განისაზღვროს 64 172 ლარით, შეზღუდული

შესაძლებლობების პირთათვის კიბის მოსაწყობად;
3.13 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „კომპიუტერული მოწყობილობების
შეძენის“ პუნქტი გაიზარდოს 20 000 ლარით და განისაზღვროს 33 260 ლარით.
4. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის
საშემოსავლო

ნაწილი

მცირდება

396 496

ლარით,

რაც

გამოწვეულია

სტუდენტთა

კონტინგენტის შემცირებით. ასევე, მცირდება ადმინისტრაციისა და ადმინისტრირების
გადასახდელებისათვის გადასაცემი თანხის ოდენობა 100 000 ლარით და განისაზღვრა
470 000 ლარით. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით, ფაკულტეტის განსაკარგი
შემოსავალი შემცირდა 296 496 ლარით და ნაცვლად გათვალისწინებული 3 968 991 ლარისა,
განისაზღვრა 3 672 495 ლარით, შესაბამისად, 296 496 ლარით შემცირდეს გადასახდელები,
კერძოდ: „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტი შემცირდეს
116 496 ლარით;
„ინტერნეტის

„დანამატის“
ხარჯი“

−

პუნქტი − 84 000 ლარით; „მივლინება“ − 10 000 ლარით,
5 000

ლარით,

„წყლის

ხარჯი“

−

10 000

ლარით,

„წარმომადგენლობითი ხარჯები“ − 2 000 ლარით; „სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკასთან
დაკავშირებული ხარჯები“ − 4 000 ლარით, „დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური
დახმარების“ პუნქტი − 10 000 ლარით; „სხვა ხარჯების“ მუხლის „სხვადასხვა მიმდინარე
ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯების“ პუნქტი − 50 000 ლარით, ემერიტუსების
ანაზღაურებისათვის; „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „არასაცხოვრებელი
შენობების“ პუნქტი − 5 000 ლარით.
ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:

4.1 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტიდან 14 705
ლარი

გადატანილ იქნეს

ლარი

−

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „პრემიის“ პუნქტში; 114 530

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“

პუნქტში, რაც გამოწვეულია

საშტატო განრიგში განხორციელებული ცვლილებებით (10

თვით მოწვეულ პროფესორ-მასწავლებელთათვის ანაზღაურების გაცემით); 2 000 ლარი −
„სასწავლო მიზნით საჭირო ნივთებისა და მასალების შეძენის ხარჯებში“;

7 704 ლარი −

„სხვა ხარჯების“ მუხლის „მოგების გადასახადის“ პუნქტში; 3 050 ლარი − „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლის „კომპიუტერული მოწყობილობების შეძენის“ პუნქტში; 40 154
ლარი − „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა მანქანა-დანადგარები და
ინვენტარი,

რომელიც

არ

არის

კლასიფიცირებული“

პუნქტში,

რომელიც

გათვალისწინებულია სასწავლო მიზნით, სამაცივრო მოწყობილობებისა და ავტომობილების
ძრავის სტენდების მოსაწყობად.
5. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 2017 წლის
დამტკიცებული

ბიუჯეტის

საშემოსავლო

ნაწილი

შემცირდა

აკადემიური

საბჭოს

დადგენილების შესაბამისად სწავლის გადასახადისაგან გათავისუფლებულთა თანხით −
8 847 ლარით და ფაკულტეტის

განსაკარგი შემოსავალი ნაცვლად გათვალისწინებული

3 224023 ლარისა, განისაზღვრება 3 215 176 ლარით, შესაბამისად, 8 847 ლარით შემცირებას
ექვემდებარება

გადასახდელებიც,

კერძოდ,

„შრომის

ანაზღაურების“

მუხლის

„თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტი.
ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:
5.1 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტიდან
„შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტში გადატანილ იქნეს 160 000
ლარი, რაც გამოწვეულია საშტატო განრიგის ცვლილების განხორციელებით, კერძოდ,
კვლევითი ინსტიტუტების შექმნითა და შიდა სამეცნიერო გრანტების რაოდენობის
გაზრდით.

„ინტერნეტის მომსახურების ხარჯში“ – 1 180 ლარი, „უნიფორმის შეძენის

ხარჯებში“ – 2 891 ლარი, „რბილი ინვენტარის, ხალიჩების, გზამკვლევის და ფარდაჟალუზების შეძენის ხარჯებში“ – 450 ლარი, „საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ
დანარჩენ ხარჯებში, რომლებიც არ კლასიფიცირდება „საქონლისა და მომსახურების“
დანარჩენ მუხლებში“ – 1 850 ლარი, „წარმომადგენლობით ხარჯებში“ – 13 000 ლარი, „სხვა
ხარჯების“ მუხლის „მოგების გადასახადის“ პუნქტში – 6 641 ლარი, „სხვადასხვა მიმდინარე
ხარჯების სხვა დანარჩენ მიმდინარე ხარჯებში“ – 9 891 ლარი, „არაფინანსური აქტივების

ზრდის“

მუხლის

„სხვა

მანქანა დანადგარები

და ინვენტარი,

რომელიც

არ

არის

კლასიფიცირებული“ პუნქტში – 14 826 ლარი.
6.

ენერგეტიკისა და

ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის

ტელეკომუნიკაციის

საშემოსავლო ნაწილი სტუდენტთა კონტინგენტის შემცირების გამო მცირდება 37 950 ლარით
და ფაკულტეტის განსაკარგი შემოსავალი ნაცვლად გათვალისწინებული 5 227 492 ლარისა,
განისაზღვრება 5 189 542 ლარით, შესაბამისად, 37 950 ლარით შემცირებას ექვემდებარება
გადასახდელები, კერძოდ, „წყლის ხარჯი“.
ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:
6.1

„საოფისე

ტექნიკის,

ინვენტარის,

მანქანა-დანადგარების

მოვლა-შენახვის,

ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯიდან“ 6 000 ლარი გადატანილ იქნეს
„შრომის

ანაზღაურების“

მუხლის

„დანამატის“

პუნქტში,

ხოლო

16

878

ლარი

–

„პროცენტების“ მუხლის „სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე“
პუნქტში,

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროს,

საქართველოს

განათლებისა

და

მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის 2017
წლის

20

ივლისს

გაფორმებული

ქვესასესხო

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული

ვალდებულებების შესასრულებლად;
6.2 „ინტერნეტის მომსახურების ხარჯიდან“ – 11 750 ლარი და „კავშირგაბმულობის
და სატელევიზიო მომსახურების ხარჯიდან“ – 6 000 ლარი, სულ 17 750 ლარი გადატანილ
იქნეს

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“

პუნქტში;
6.3 „ელექტროენერგიის ხარჯიდან“ − 28 458 ლარი და „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლის „კომპიუტერული მოწყობილობების შეძენის“ პუნქტიდან − 57 300 ლარი,
სულ 85 758 ლარი გადატანილ იქნეს

„სხვა ხარჯების“ მუხლის „სხვადასხვა მიმდინარე

ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯების“ პუნქტში ემერიტუსების ანაზღაურების და
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსა და სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის 2017 წლის 20 ივლისს
გაფორმებული

ქვესასესხო

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული

ვალდებულებების

შესასრულებლად;
6.4 „საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯებიდან, რომლებიც არ
კლასიფიცირდება „საქონლისა და მომსახურების“ დანარჩენ
გადატანილ იქნეს „ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯებში“;

მუხლებში“ 900

ლარი

6.5 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „კომპიუტერული მოწყობილობების
შეძენის“ პუნქტიდან 9 131 ლარი გადატანილ იქნეს

„სხვა ხარჯების“ მუხლის „მოგების

გადასახადის“პუნქტში, ხოლო 900 ლარი – „გრანტის“ მუხლის „მიმდინარე გრანტები
საერთაშორისო ორგანიზაციებს“ პუნქტში.
7.

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის

საშემოსავლო

ნაწილი, სტუდენტთა კონტინგენტის გაზრდის გამო, იზრდება 130 750 ლარით, საიდანაც
100 000 ლარით იზრდება ადმინისტრაციისა და ადმინისტრირების გადასახდელებისათვის
გადასაცემი თანხის ოდენობა და განისაზღვრება 1 070 000 ლარით, ხოლო ფაკულტეტის
განსაკარგი შემოსავალი ნაცვლად გათვალისწინებული 3 642 733 ლარისა,
3 673 483 ლარით. შესაბამისად, გაზრდას ექვემდებარება
„მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის,

საოფისე

განისაზღვრება

გადასახდელები, კერძოდ:

ინვენტარის

შეძენა, დამონტაჟების/

დემონტაჟის ხარჯი“ გაიზარდოს 23 683 ლარით და განისაზღვროს 134 688 ლარით, პუნქტში,
ხოლო „სხვა ხარჯების“ მუხლის „მოგების გადასახადის“ პუნქტი გაიზარდოს 7 067 ლარით
და განისაზღვროს 31 222 ლარით.
8. სამშენებლო ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი იზრდება
92 151 ლარით და ფაკულტეტის განსაკარგი შემოსავალი ნაცვლად გათვალისწინებული
4 538 443 ლარისა,
ექვემდებარება

განისაზღვრება 4 630 594 ლარით. შესაბამისად 92 151 ლარით გაზრდას
გადასახდელები, კერძოდ, „შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე

ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“.
ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:
8.1 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტიდან 230 000
ლარი

გადატანილ

იქნეს

„შტატგარეშე

„თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტში,

მომუშავეთა

ანაზღაურების“

მუხლის

რაც გამოწვეულია საათობრივი დატვირთვისა და

შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობის გაზრდით;

6640 ლარი – „მცირეფასიანი საოფისე

ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა, დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯში“; 10 000 ლარი –
„შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯში“,
16 878 ლარი – „პროცენტების“ მუხლის „სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო
ვალდებულებებზე“
განათლებისა

და

პუნქტში,

საქართველოს

მეცნიერების

ფინანსთა

სამინისტროსა

და

სამინისტროს,

სსიპ

საქართველოს

საქართველოს

ტექნიკურ

უნივერსიტეტს შორის 2017 წლის 20 ივლისს გაფორმებული ქვესასესხო ხელშეკრულებით
განსაზღვრული ვალდებულებების შესასრულებლად; 8225 ლარი – „სხვა ხარჯების“ მუხლის
„მოგების გადასახადის“ პუნქტში, ხოლო 99 000 ლარი – „სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების

სხვა დანარჩენ მიმდინარე ხარჯებში“, ემერიტუსების ანაზღაურების და საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის 2017 წლის 20 ივლისს გაფორმებული
ქვესასესხო ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესასრულებლად;
8.2 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „დანამატის“ პუნქტიდან

50 000 ლარი

გადატანილ იქნეს „შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე
რემონტის ხარჯის“ პუნქტში, ხოლო 50000 ლარი – „სამეცნიერო ხარჯებში“;
8.3 „ორდენების, სიგელების, სუვენირების, მედლების, დროშისა და სხვა ფასიანი
საჩუქრების შეძენის ხარჯებიდან“ 12 538 ლარი გადატანილ იქნეს „რეკლამის ხარჯში“;
8.4 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „ლიცენზიები და კომპიუტერების
პროგრამული უზრუნველყოფის“ პუნქტიდან

10 000 ლარი გადატანილ იქნეს

„სხვა

ხარჯების“ მუხლის „სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯების“
პუნქტში, ხოლო 7 000 ლარი – „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის „დამქირავებლის
მიერ გაწეული სოციალური დახმარების“ პუნქტში.
9. სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი
სტუდენტთა კონტინგენტის შემცირების გამო მცირდება 57 997 ლარით

და ფაკულტეტის

განსაკარგი შემოსავალი ნაცვლად გათვალისწინებული 2 664 376 ლარისა, განისაზღვრება
2 606 379 ლარით, შესაბამისად 57 997 ლარით. შემცირებას ექვემდებარება გადასახდელები,
კერძოდ: „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტი შემცირდეს
8 824 ლარით; „პრემიის“
სპეციალური

პუნქტი − 5 000 ლარით, „ნორმატიული აქტების, საცნობარო და

ლიტერატურის,

ჟურნალ-გაზეთების

შეძენა

და

ამავე

მიზნებთან

დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები“– 7 425
ლარით, „მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა, დამონტაჟების/
დემონტაჟის ხარჯი“ – 858 ლარით, „ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების, რეცხვის,
ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი“ – 1 285 ლარით, „კავშირგაბმულობის
და სატელევიზიო მომსახურების ხარჯი“ – 1 270 ლარით, „წყლის ხარჯი“ – 9 500 ლარით,
„კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები“ –
3 000

ლარით,

„არაფინანსური

აქტივების

ზრდის“

მუხლის

„კომპიუტერული

მოწყობილობების შეძენის“ პუნქტი – 14 000 ლარით.
ასევე განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:
9.1. „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის
163 579 ლარი გადატანილ იქნეს

„თანამდებობრივი სარგოს“

პუნქტიდან

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის

„თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტში, ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის
მასწავლებლებისა

და

ფაკულტეტზე

მოწვეულ

პროფესორ-მასწავლებელთა

ანაზღაურებისათვის; 6 000 ლარი – „ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯში“, 450 ლარი –
„საქონელსა

და

მომსახურებაზე

გაწეულ

დანარჩენ

ხარჯებში,

რომლებიც

არ

კლასიფიცირდება „საქონლისა და მომსახურების“ დანარჩენ მუხლებში“, 3 990 ლარი – „სხვა
ხარჯების“ მუხლის „მოგების გადასახადის“ პუნქტში, ხოლო 2 550 ლარი – „სხვადასხვა
მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯების“ პუნქტში და 6 000 ლარი –
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი,
რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ პუნქტში.
10. დიზაინის საერთაშორისო სკოლის 2017 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი
მცირდება 2 250 ლარით, რაც გამოწვეულია სტუდენტთა კონტინგენტის შემცირებით

და

ნაცვლად გათვალისწინებული 444740 ლარისა განისაზღვრა 442 490 ლარით. შესაბამისად, 2
250

ლარით შემცირებას ექვემდებარება

გადასახდელები, კერძოდ, „არაფინანსური

აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის
კლასიფიცირებული“ პუნქტი;
ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:
10.1. „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა მანქანა-დანადგარები და
ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ პუნქტიდან 20 790 ლარი და ამავე
მუხლის „სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების“ პუნქტიდან 255 ლარი, სულ 21 045
ლარი

გადატანილ

იქნეს

„შტატგარეშე

მომუშავეთა

ანაზღაურების“

მუხლის

„თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტში;
10.2. „მივლინების“ ხარჯებიდან − 10 245 ლარი, „მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის,
საოფისე

ინვენტარის

შეძენა, დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯიდან“ − 1 975 ლარი,

„ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯიდან“ − 1 000 ლარი, სულ 13 220 ლარი გადატანილ
იქნეს „სხვა ხარჯების“ მუხლის „სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე
ხარჯების“ პუნქტში, სტუდენტების სასწავლო მივლინებისათვის.
10.3. „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა არამატერიალური ძირითადი
აქტივების“

პუნქტიდან 245 ლარი გადატანილ იქნეს

„სხვა ხარჯების“ მუხლის

„მოსაკრებლების“ პუნქტში, ხოლო 500 ლარი − „წყლის ხარჯში.
11. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი
მცირდება 476 100 ლარით, რაც გამოწვეულია სტუდენტთა კონტინგენტის შემცირებით და
ფაკულტეტის

განსაკარგი შემოსავალი ნაცვლად გათვალისწინებული 8 192 601 ლარისა,

განისაზღვრა 7 716 501 ლარით, შესაბამისად, 476 100 ლარით შემცირებას ექვემდებარება
გადასახდელები, კერძოდ:
- „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“

პუნქტი შემცირდეს

219133 ლარით; „პრემიის“ პუნქტი −100 000 ლარით;
-

„საკანცელარიო,

საწერ-სახაზავი

ქაღალდის,

საბუღალტრო

ბლანკების,

ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ − 1 880
ლარით;
- „კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი“ − 2 205 ლარით;
- „ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალგაზეთების

შეძენა

და

ამავე

მიზნებთან

დაკავშირებული

საგამომცემლო-სასტამბო

(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები“ − 5 000 ლარით;
- „მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა, დამონტაჟების/
დემონტაჟის ხარჯი“ − 30 758 ლარით;
- „შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის
ხარჯი“ − 63 612 ლარით;
- „კავშირგაბმულობის და სატელევიზიო მომსახურების ხარჯი“ − 2 000 ლარით;
- „ინტერნეტის ხარჯი“ − 4 440 ლარით;
-

„კადრების

მომზადება-გადამზადებასთან,

კვალიფიკაციის

ამაღლებასა

და

სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი“ − 1 760 ლარით;
-

„სესიების,

კონფერენციების,

ყრილობების,

სემინარების

და

სხვა

სამუშაო

შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი“ − 5 000 ლარით;
- „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „არასაცხოვრებელი შენობების“ პუნქტი
− 10 000 ლარით;
- „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა მანქანა-დანადგარები და
ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ − 4 500 ლარით;
- „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „ლიცენზიები და კომპიუტერების
პროგრამული უზრუნველყოფის“ პუნქტი − 20 000 ლარით;
- „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა არამატერიალური ძირითადი
აქტივების“ პუნქტი − 5 812 ლარით.
ასევე, განხორციელდეს ცვლილებები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის,
კერძოდ:
11.1. „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის

„თანამდებობრივი სარგოს“

პუნქტიდან

450 000 ლარი გადატანილ იქნეს „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის

„თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტში, 230 ლარი − „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“
მუხლის „პრემიის“ პუნქტში, 456 ლარი − „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის
„დანამატის“ პუნქტში, 154 ლარი − „ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების, რეცხვის,
ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯში“, 300 ლარი − „ელექტროენერგიის
ხარჯში“, 44 570 ლარი − „წყლის ხარჯში“, 2 800 ლარი − „მივლინების“ მუხლში, 2 000 ლარი −
„რბილი ინვენტარის, ხალიჩების, გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების შეძენის ხარჯებში“,
1 755 ლარი − „სამეცნიერო ხარჯებში“, 330 ლარი − „სასწავლო მიზნით საჭირო ნივთებისა და
მასალების

შეძენის ხარჯებში“, 5 615 ლარი − „საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ

დანარჩენ ხარჯებში, რომლებიც არ კლასიფიცირდება „საქონლისა და მომსახურების“
დანარჩენ მუხლებში“, 12 487

ლარი – „სხვა ხარჯების“ მუხლის „მოგების გადასახადის“

პუნქტში, 2 000 ლარი - „მოსაკრებლების“ პუნქტში, 58 655 ლარი – „სხვადასხვა მიმდინარე
ხარჯების

სხვა

დანარჩენი

ასანაზღაურებლად,

6 100

ლარი

მიმდინარე
–

ხარჯების“

„არაფინანსური

პუნქტში

აქტივების

ემერიტუსების

ზრდის“

მუხლის

„კომპიუტერული მოწყობილობების შეძენის“ პუნქტში.
12. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნირებათა
ფაკულტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალსწინებული განსაკარგი შემოსავალი რჩება
უცვლელი

და

განსაზღვრულია

3 152 836

ლარით.

განხორციელდა

ცვლილებები

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის, კერძოდ:
12.1 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის

„პრემიის“ პუნქტიდან − 17 201 ლარი,

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტიდან −
391 646 ლარი, ხოლო „პრემიის“ პუნქტიდან − 16 403 ლარი, „ნორმატიული აქტების,
საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან
დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯებიდან“ − 5 109
ლარი, „მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის,

საოფისე

ინვენტარის

შეძენა, დამონტაჟების/

დემონტაჟის ხარჯიდან“ − 14 303 ლარი, „ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების,
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯიდან“ − 8 177 ლარი, „საოფისე
ტექნიკის,

ინვენტარის,

მანქანა-დანადგარების

მოვლა-შენახვის,

ექსპლუატაციისა

და

მიმდინარე რემონტის ხარჯიდან“ − 5 000 ლარი, „რბილი ინვენტარის, ხალიჩების,
გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების შეძენის ხარჯებიდან“ − 3 068 ლარი, „რეკლამის“
ხარჯიდან − 2 410 ლარი, „კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო
ღონისძიებების ხარჯებიდან“ − 17 286 ლარი, „ორდენების, სიგელების, სუვენირების,
მედლების, დროშისა და სხვა ფასიანი საჩუქრების შეძენის ხარჯებიდან“ − 3 000 ლარი,
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „არასაცხოვრებელი შენობების“ პუნქტიდან −

19 350 ლარი, „კომპიუტერული მოწყობილობების შეძენის“ პუნქტიდან − 11 774 ლარი,
„ელექტრომოწყობილობების, რადიო, სატელევიზიო და საკომუნიკაციო აპარატურის,
ოპტიკური ხელსაწყოების, ავეჯის შეძენის“ პუნქტიდან − 20 050 ლარი“, „სხვა მანქანადანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ პუნქტიდან − 5 685
ლარი,

სულ

540 462

ლარი გადატანილ იქნეს „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის

„თანამდებობრივი სარგოს“

პუნქტში, საშტატო განრიგში შეტანილი ცვლილებების

გათვალისწინებით.
12.2 „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის

„დანამატის“ პუნქტიდან

5 064 ლარი

გადატანილ იქნეს „სხვა ხარჯების„ მუხლის „მოგების გადასახადის“ პუნქტში;
12.3 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „სხვა მანქანა-დანადგარები და
ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ პუნქტიდან 5 450 ლარი გადატანილ
იქნეს „საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯები, რომლებიც არ
კლასიფიცირდება „საქონლისა და მომსახურების“ დანარჩენ მუხლებში“, ხოლო 1 500 ლარი −
„შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯში“;
12.4 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის „კომპიუტერული მოწყობილობების
შეძენის“ პუნქტიდან“ 15 726 ლარი გადატანილ იქნეს „სხვა ხარჯების“ მუხლის „სხვადასხვა
მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯების“ პუნქტში.
სულ, სწავლის საფასურიდან მისაღები შემოსავალი
ნაცვლად გათვალისწინებული 49 965 115 ლარისა
შესაბამისად,

მცირდება

გადასახდელებიც

მცირდება 828 373 ლარით და

განისაზღვროს 49 136 742 ლარით.
ფაკულტეტებიდან

წარმოდგენილი

დაზუსტებული ბიუჯეტების ცვლილებების გათვალისწინებით.
13. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის ხარჯთაღრიცხვასა
და ნაერთ ბიუჯეტში „ელექტროენერგიის ხარჯიდან“ 200 ლარი გადატანილ იქნეს „წყლის
ხარჯში“;
14. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის ხარჯთაღრიცხვასა და ნაერთ ბიუჯეტში
„შრომის ანაზღაურების“ მუხლის, „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტიდან 3 527 ლარი
გადატანილ იქნეს იმავე მუხლის „პრემიის“ პუნქტში.
-„ელექტროენერგიის ხარჯიდან“ 800 ლარი გადატანილ იქნეს „საკანცელარიო, საწერსახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და
სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის პუნქტში“;
15. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ხარჯთაღრიცხვასა და
ნაერთ ბიუჯეტში „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტიდან
10 785 ლარი გადატანილ იქნეს იმავე მუხლის „პრემიის“ პუნქტში.

16.

ინსტიტუტ

ხარჯთაღრიცხვასა

ტალღას

და

ნაერთ

ბიუჯეტში

„შრომის

ანაზღაურების“ მუხლის “თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტიდან 1 750 ლარი გადატანილ
იქნეს იმავე მუხლის „პრემიის“ პუნქტში;
17. ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის
ხარჯთაღრიცხვასა და ნაერთ ბიუჯეტში „წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან“ − 5 000 ლარი
და „ბუნებრივი აირის ხარჯებიდან“ − 3 000 ლარი, სულ 8 000 ლარი გადატანილ იქნეს
„მივლინების“ მუხლში.
18.

ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის

ინსტიტუტის ხარჯთაღრიცხვასა და ნაერთ ბიუჯეტში „შენობა-ნაგებობების და მათი
მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯიდან “500 ლარი გადატანილ იქნეს
„სხვა

დანარჩენი

საქონელი

და

მომსახურების“

მუხლის

„ორდენების,

სიგელების,

სუვენირების, მედლების, დროშისა და სხვა ფასიანი საჩუქრების შეძენის ხარჯების“ პუნქტში,
ხოლო 500 ლარი − „წყლის ხარჯში“;
19. ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ხარჯთაღრიცხვასა
და

ნაერთ

ბიუჯეტში

„წყლის

ხარჯის“

პუნქტიდან

300

ლარი

გადატანილ

იქნეს

„ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის, ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის“ მუხლის
„მიმდინარე რემონტის, ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, სათადარიგო ნაწილების,
მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენის“ პუნქტში.
20. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის N217330

გრანტის

(ხელმძღვანელი გ. პეტრიაშვილი) ხარჯთაღრიცხვასა და ნაერთ ბიუჯეტში „საკანცელარიო,
საწერ-სახაზავი

ქაღალდის,

საბუღალტრო

ბლანკების,

ბიულეტენების,

საკანცელარიო

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის“ ხარჯებიდან − 1 345 ლარი, „სამეცნიერო
ხარჯებიდან“ − 350 ლარი, სულ 1 695 ლარი გადატანილ იქნეს „მცირეფასიანი საოფისე
ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის შეძენა, დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯში”.
21. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის NDI/16/4-140/14 გრანტის
(ხელმძღვანელი ნ. მღებრიშვილი) ხარჯთაღრიცხვასა და ნაერთ ბიუჯეტში „წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან“ 1 500 ლარი გადატანილ იქნეს „მივლინების“ მუხლში;
22. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის NFR/88/9-220/14 გრანტის
(ხელმძღვანელი ნ. დვალიშვილი) ხარჯთაღრიცხვასა და ნაერთ ბიუჯეტში „ნორმატიული
აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე
მიზნებთან

დაკავშირებული

საგამომცემლო-სასტამბო

(არაძირითადი

ხარჯებიდან“ 1 200 ლარი გადატანილ იქნეს „მივლინების“ მუხლში;

საქმიანობის)

23.

საერთაშორისო საგრანტო პროექტ

„TEMPUS“-ის

№544178 (ხელმძღვანელი ნ.

ჩაჩავა) ხარჯთაღრიცხვასა და ნაერთ ბიუჯეტში „საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და
თარგმნის მომსახურების ხარჯებიდან“ − 922 ლარი და „კულტურული, სპორტული,
საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯებიდან“ − 2 780 ლარი, სულ 3 702
ლარი გადატანილ იქნეს „ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,
ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯებში;
- „წარმომადგენლობითიხარჯებიდან“ − 490 ლარი და „საკონსულტაციო, სანოტარო,
თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯებიდან“ − 468

ლარი, სულ 958 ლარი

გადატანილ იქნეს „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის „თანამდებობრივი
სარგოს“ პუნქტში;
24. ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯთაღრიცხვასა და ნაერთ ბიუჯეტში იჯარიდან
შემოსავალი შემცირდა 10 262 ლარით და განისაზღვრა 682 450 ლარით, შესაბამისად,
შემცირებას

ექვემდებარება

„შტატგარეშე

მომუშავეთა

ანაზღაურების“

მუხლის

„თანამდებობრივი სარგოს“ პუნქტი.
სულ, ნაერთი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი მცირდება 838 635 ლარით და ნაცვლად
გათვალისწინებული 77 899 779 ლარისა, განისაზღვრა 77 061 144 ლარით.

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს
სპიკერი, პროფესორი

ჯემალ გახოკიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს
2017 წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომის
d a d g e n i l e b a
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

№3

წარმომადგენლობითი

საბჭოს

2017 წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომაზე სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა,
პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილმა წარმოადგინა საკითხი სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტების საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭო

ადგენს: სტუ-ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგში შეტანილ
იქნეს ცვლილებები, კერძოდ:
1.

ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი განისაზღვროს 22,5
საშტატო

ერთეულით,

ნაცვლად

22

საშტატო

ერთეულისა და, შესაბამისად,

სახელფასო ფონდით თვეში − 14 400 ლარი;
2. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი განისაზღვროს 30,5 საშტატო
ერთეულით და, შესაბამისად, სახელფასო ფონდით თვეში − 16 800 ლარი;
3. ნიკო

მუსხელიშვილის

სახელობის

გამოთვლითი

მათემატიკის

ინსტიტუტი

განისაზღვროს 52 საშტატო ერთეულით, ნაცვლად 53 საშტატო ერთეულისა და,
შესაბამისად, სახელფასო ფონდით თვეში − 31 933 ლარი;
4. მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი განისაზღვროს 15 საშტატო
ერთეულით და, შესაბამისად, სახელფასო ფონდით თვეში − 6 691 ლარი;
5. არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი განისაზღვროს 66,5
საშტატო ერთეულით და, შესაბამისად, სახელფასო ფონდით თვეში − 33 883 ლარი;
6. საშტატო განრიგი ამოქმედდეს

ზემოაღნიშნულ ინსტიტუტებში კონკურსების

ჩატარების შემდეგ.

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს
სპიკერი, პროფესორი

ჯემალ გახოკიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს
2017 წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომის
d a d g e n i l e b a

№4

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017
წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომაზე სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, პროფ.
ქეთევან ქოქრაშვილმა წარმოადგინა საკითხი სტუ-ის 2018 წლის ბიუჯეტის შედგენის
წესის დამტკიცების შესახებ.
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი

საბჭო

ადგენს: დამტკიცდეს სტუ-ის 2018 წლის ბიუჯეტის შედგენის წესი.

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს
სპიკერი, პროფესორი

ჯემალ გახოკიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს
2017 წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომის
d a d g e n i l e b a

№5

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017
წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომაზე სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, პროფ.
ქეთევან ქოქრაშვილმა წარმოადგინა საკითხი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოადგილის სამსახურებრივი ფუნქციების დაზუსტების შესახებ.
საქართველოს
ადგენს:

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი

საბჭო

დაზუსტდეს სტუ-ის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის

სამსახურებრივი ფუნქციები, კერძოდ:
1. მონაწილეობს

უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციის

ორგანიზაციულ

საკითხებში;
2. ხელს

აწერს

უნივერსიტეტის

ადამიანური

რესურსების

მართვის

დეპარტამენტის მიერ მომზადებულ ბრძანებათა პროექტებს;
3. დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრისა და მიზნობრიობის დადგენის
მიზნით მონაწილეობს უნივერსიტეტის სტუდენტთა სპორტულ და სხვა
სახის პროექტების განხილვაში და ახდენს მათ კოორდინაციას;
4. კოორდინაციას

უწევს

უნივერსიტეტის

დაცვისა

და

უსაფრთხოების

განყოფილების საქმიანობას;
5. ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის

დროებით

არყოფნის

შემთხვევაში

ასრულებს მის მოვალეობას.

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს
სპიკერი, პროფესორი

ჯემალ გახოკიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს
2017 წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომის
d a d g e n i l e b a

№6

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017
წლის

6

დეკემბრის

№36

სხდომაზე

სტუ-ის

საინჟინრო

ეკონომიკის,

მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ.
ივანე ჯაგოდნიშვილმა წარმოადგინა

საკითხი სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის,

მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე უცხო ენების
აკადემიური დეპარტამენტის შექმნის შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29
ნოემბრის დადგენილება №2660.
საქართველოს
ადგენს:

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი

საბჭო

სტუ-ის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შეიქმნას უცხო ენების აკადემიური დეპარტამენტი.

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს
სპიკერი, პროფესორი

ჯემალ გახოკიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს
2017 წლის 6 დეკემბრის №36 სხდომის
d a d g e n i l e b a

№7

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017
წლის

6 დეკემბრის №36 სხდომაზე სტუ-ის რექტორის მოადგილემ, პროფ. ზურაბ

გასიტაშვილმა წარმოადგინა საკითხი

საქართველოს ტექნიკურ

უნივერსიტეტთან

ავტომატიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი და საინჟინრო-ტექნიკური ცენტრის −
„ციფრული საზომი ხელსაწყოების“

შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების

შესახებ. აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 ნოემბრის დადგენილება №2662.
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი

საბჭო

ადგენს: საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან შეიქმნას თვითდაფინანსებითი
ავტომატიზაციის

სამეცნიერო-კვლევითი

და

საინჟინრო-ტექნიკური

ცენტრი

„ციფრული საზომი ხელსაწყოები“ და დამტკიცდეს მისი დებულება.

სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს
სპიკერი, პროფესორი

ჯემალ გახოკიძე

