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ა (ა) იპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტის 

ბიუჯეტის პროექტი 2013 წლისათვის 

N დასახელება კოდი წლიური 
გეგმა 

 მიმდინარე წლის შემოსავალი  3188646 
 სულ ასიგნებები  2703440 
 ხარჯები სულ  2558711 
 მ.შ.   

1 შრომის ანაზღაურება 21 1824744 
 ხელფასი 211 1779 840 
 წოდებრივი სარგო 2112  
 პრემია 2113 30 000 
 დანამატი 2114 14904 

2 საქონელი და მომსახურება 22 481196 
I შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 210 329 

II მივლინებები 222 40 000 
III ოფისის ხარჯები 223 192367 

 საკანცელარიო ხარჯები 2231 10577 
 კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და 

განახლების ხარჯები 
2232 0 

 ნორმატიული აქტების,საცნობარო და 
სპეც.ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების 
შეძენისა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები 

2233 2500 

 საოფისე ტექნიკის, საოფისე ინვენტარის 
შეძენის დდა დამონტაჟების ხარჯები 

2234-2235 76760 

 ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების, 
(სამეურნეო საქონელი), რეცხვის ქიმწმენდის და 
სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯები 

2236-2237 2500 

 შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე 
ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯები 

2238 99030 

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

2239 700 

 კავშირგაბმულობის და სატელევიზიო 
მომსახურების ხარჯები 

22310 300 

 საფოსტო   მომსახურების ხარჯები 22311  
 ინტერნეტის მომსახურების ხარჯები 22310  
 ელექტროენერგიის ხარჯი 223121  
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 წყლის ხარჯი 223122  
 ბუნებრივი აირის ხარჯი 223123  
 შენობა-ნაგებობებისა და მათი მიმდებარე 

ტერიტორიების მოვლა-დასუფთავების 
ხარჯები 

223126  

IV წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 0 
 მიღების და ღონისძიებების ხარჯები  0 
 სუვენირების ხარჯები  0 
 საექსკურსიო და კულტურულ-სანახაობითი 

ღონისძიებების ხარჯები 
 0 

 სატრანსპორო მომსახურების და მგზავრობის 
ხარჯები 

 0 

 სასტუმროს მომსახურების ხარჯები  0 
V კვების ხარჯები 225 0 
 სპორტული შეკრებებისა და შეჯიბრების 

მონაწილეთა კვების ხარჯები 
 

 0 

VI სამედიცინო ხარჯები 226 0 
 მედიკამენტების შეძენის ხარჯები  0 
 სამედიცინო დანიშნულების მასალებისა და 

ინსტრუმენტების შეძენის ხარჯები 
 0 

 სამედიცინო დეზინფექცია-დერატიზაციის და 
სამედიცინო ნარჩენების უტილიზაციის 
ხარჯები 

 0 

 საერთო ხასიათის სამედიცინო 
მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები 
(შემოწმება-მკურნალობა და სხვ.) 

 0 

VII რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის 
ხარჯები 

227 2000 

 უნიფორმის შეძენის ხარჯები  1000 
 ხალიჩების გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების 

შეძენისა და შენახვის ხარჯები 
 1000 

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

228 19000 

 საწვავ-საპოხი მასალის შეძენის ხარჯები 2281 11970 
 მიმდინარე რემონტის, ექსპლუატაციისა და 

მოვლა-შენახვის,სათადარიგო 
ნაწილების,ინსტრუმენტებისა და 
ხელსაწყოების შეძენის ხარჯები 

2282-2283-2285 3030 

 ტრანსპორტის დაქირავების (გადაყვანა-
გადაზიდვის)ხარჯები 

2284 4000 

IX სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 17 500 
 ბანკის მომსახურების ხარჯები 22101 0 
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 ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯები 22103 0 
 კადრების მომზადება- გადამზადებასთან, 

კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 
დაკავშ. ხარჯები 

22104 3000 

 რეკლამის ხარჯები (ფირნიშები, ბანერები) 22105 4500 
 

 სესიების,კონფერენციების, 
ყრილობების,სემინარების და სხვა სამუშაო 
შეხვედრების ორგანიზაციის 

22106 2500 

 საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და 
თარგმნის მომსახურების ხარჯები 

22107 0 

 აუდიტორიული მომსახურების ხარჯები 22108 0 
 შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯები 221010 0 
 იჯარასთან და ქირასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 
221011 0 

 კულტურული,სპორტული,საგანმანათლებლო 
და საგამოფენო ღონისძ.(საწევრო) ხარჯები 

221012 0 

 ორდენების, სიგელების, სუვენირების, 
მედლების, დროშებისა და სხვა ფასიანი 
საჩუქრების შეძენის ხაერჯები 

221014 0 

 სამეცნიერო ხარჯები 221014  
 სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 
221014 3000 

 სასწავლო მიზნით საჭირო ნივთებისა და 
მასალების შეძენის ხარჯები (დიპლომები) 

221014   

 სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის 
ხარჯები 

221014  1500 

 ექპედიციისა და საველე პირობებში 
შესრულებული სამუშაოების ხარჯები 

221014  0 

 ტექნიკური და შრომის უსაფრთხოების 
დაცვასთან დაკავშირებული ხარჯები 

221014  0 

 ტენდერის ხარჯები 221014  0 
 შენობა-ნაგებობების,სახანძრო დაცვის 

მომსახურების ხარჯები 
221014  0 

 შენობის პასპორტიზაციასთან დაკავშირებული 
ხარჯები 

221014  0 

 ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული 
ხარჯები 

221014  0 

 საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული სხვა 
დანარჩენი ხარჯები,რომლებიც არ 
კლასიფიცირდება საქონელსა და მომსახურების 
სხვა დანარცენ მუხლებში 

221014 3000 

3 სუბსიდიები 25 252771 



4 
 

4 
 

სოციალური უზრუნველყოფა 27  

 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური 
დახმარება 

273  

 დამქირავებლის მიერ სამსახურიდან დათხოვის 
კომპენსაცია 

273  

5 სხვა  ხარჯები 28 0 
X სხვადასხვა  ხარჯები 282 0 
XI სხვადასხვა მიმდინარე  ხარჯები 2821 0 

 ქონების გადასახადი 28215  
 მიწის გადასახადი 28215  
 ქონების დაზღვევის  გადასახადი 28212;28213;28214  
 პერსონალის დაზღვევის ხარჯები 28215  
 მოგების გადასახადი 28215  
 დღგ-ს გადასახადი 28215  
 სასამართლოებისა და კვაზი-სამართლებრივი 

ორგანოების გადაწყვეტილებებით 
დაკისრებული საურავები და საჯარიმო 
სანქციები;მოსაკრებლები 

28211-282116  

 სტიპენდიები 28219  
 სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები 282118  
 სხვადასხვა კაპიტალური  ხარჯები 2822 0 

1 არაფინანსური აქტივები და მათზე 
ოპერაციების კლასიფიკაცია 

31 144729 

l ძირითადი  აქტივები 311 144729 
 შენობა-ნაგებობების კაპ.შეკეთება 3111 0 
 სხვა შენობა-ნაგებობები 31111  

II მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 3112 130039 
 სატრანსპორტო საშუალებები 31121 0 

 სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილების შეძენა 311211;311213  
  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 31122 130039 
 კომპიუტერული მოწყობილობების შეძენა 311223 66420 
 ელექტრო მოწყობილობები, 

რადიო,სატელევიზიო და საკომუნიკაციო 
აპარატურა,ოპტიკური ხელსაწყოები, ავეჯი 

311221-311229 61619 

 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, 
რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 
(წიგნები) 

3112220 2 000 

IIl სხვა  ძირითადი  აქტივები 3113 14690 
 კულტივირებული აქტივები 31131 0 
 არამატერიალური  ძირითადი  აქტივები 31132 14690 
 კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფა 311322 14690 
 სხვა  არამატერიალური  ძირითადი  აქტივები 311323  
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lV მატერიალური მარაგები 312 0 
 ნედლეული და მასალები: შემდგომი 

რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი 
31221-31224  

V არაწარმოებული აქტივები 314 0 
2 ფინანსური აქტივები 32 0 
3 ვალდებულებები 33 0 
 სხვა კრედიტორული დავალიანებები   
 ჯამი  2703440 
 შემოსავლების გადამეტება ხარჯებზე  485206 

 

 

 

 

ფაკულტეტის მენეჯერი                                                           ფაკულტეტის დეკანი 

 გ. გოლეთიანი                                                                                ო.  გელაშვილი 

 


