
(ლარი)

დასახელება კოდები თანხა

სულ შემოსულობები 53,910,914

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში (ეკონომიკური საქმიანობა) 1.4.2.3.2.9 174,205

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში (რაგბის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა) 1.3.3.1.2.1 20,000

სწავლის საფასური 1.4.2.3.2.9 49,348,983

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება    მ.შ. 1,500
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტებისდა ახალგაზრდების წახალისების
პროგრამა  ქვეპროგრამა „ცოდნის კარი“ (პროგრამული კოდი 32 04 02 04) 1.4.2.3.2.9 1,500

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები    მ.შ. 1,447,514

სსიპ შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 1.3.3.1.2.1 1,132,060

საერთაშორისო გრანტები 315,454

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები 3,092,917

1.იჯარა 1.4.2.3.2.1 692,712

2.დეპოზიტი 1.4.1.1.5 250,000

3.შემოსავალი სახელშეკრულებო თემებიდან და ცენტრებიდან 1.4.2.3.2.9 2,150,205

სულ ასიგნება 53,910,914

ხარჯები 2 51,687,300

შრომის ანაზღაურება 21 30,684,998

ხელფასები ფულადი ფორმით 2111 30,684,998
თანამდებობრივი სარგო 21111 27,592,177

პრემია 21113 2,262,377

დანამატი 21114 830,444
საქონელი და მომსახურება 22 17,909,268
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 10,551,466

მხარჯავი დაწესებულება-სსip saqarTvelos teqnikuri universiteti

კანცლერი

ქ. ქოქრაშვილი

        „    28  “ დეკემბერი 2016 წელი

სსip saqarTvelos teqnikuri universiteti ს 2017 წლის ბიუჯეტი

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)



მივლინება 222 676,300

ოფისის ხარჯები 223 5,299,936

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

2231 119,611

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 2232 20,690
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-
გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

2233 142,595

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

2234-2235 582,350

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

2236-2237 141,253

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 2238 1,312,912

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

2239 127,700

კავშირგაბმულობის  და სატელევიზიო მომსახურების ხარჯი 22310 115,530
ინტერნეტის ხარჯი 22310 130,375
საფოსტო მომსახურების ხარჯი 22311 11,000
ელექტროენერგიის ხარჯი 223121 1,110,250
წყლის ხარჯი 223122 681,870
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 223123 803,800
წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 197,380

მიღებების  და  ღონისძიებების  ხარჯები 197,380
კვების ხარჯები 225 0
სამედიცინო ხარჯები 226 26,470

სამედიცინო  დანიშნულების მასალების, ინსტრუმენტების შეძენის ხარჯები 16,470

სამედიცინო დეზინფექცია-დერატიზაციის და სამედიცინო უტილიზაც.ხარჯები 9,000

საერთო ხასიათის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული  ხარჯები 1,000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 227 92,808

უნიფორმის შეძენის ხარჯები 46,780

რბილი ინვენტარის, ხალიჩების, გზამკვლევის და ფარდა-ჟალუზების შეძენის ხარჯები 46,028

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 228 99,040

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 2281 62,567
მიმდინარე რემონტის, ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის, სათადარიგო ნაწილების,
მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების  შეძენის ხარჯი 2282-2283-

2285 26,673

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 2284 9,800



სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 965,868

ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 22103 6,000
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და
სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

22104 29,000

რეკლამის ხარჯი 22105 54,000
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების
ორგანიზების ხარჯი

22106 56,694

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 22107 13,780

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები 221012 252,353

სამეცნიერო ხარჯები 221014 240,914
ორდენების, სიგელების, სუვენირების, მედლების, დროშისა და სხვა ფასიანი
საჩუქრების შეძენის ხარჯები

221014 61,920

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკასთან დაკავშირებული ხარჯები 221014 66,725

სასწავლო  მიზნით  საჭირო ნივთებისა და მასალების  შეძენის ხარჯები 221014 63,582

სტანდარტიზაციისა და სერთიფიკაციის  ხარჯები 221014 2,500
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯები, რომლებიც არ

კლასიფიცირდება „საქონლისა და მომსახურების“ დანარჩენ მუხლებში 221014 118,400
სუბსიდიები 25 0
გრანტები 26 26,000

მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2621 26,000

სოციალური უზრუნველყოფა 27 459,000

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 2731 459,000
სხვა ხარჯები 28 2,608,034
სხვადასხვა ხარჯები 282 2,608,034
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2821 2,608,034
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით
დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი

28211 21,000

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 28214 5,800
სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 282113 1,500
ქონების გადასახადი 282115 565,000
მიწის გადასახადი 28215 61,965
მოგების გადასახადი 282115 250,000
დღგ-ს გადასახადი 282115 410,746
მოსაკრებლები 282116 64,909
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯები 282118 1,227,114
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 2822 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 2,223,614

ZiriTadi aqtivebi 311 2,216,614
არასაცხოვრებელი შენობები 31112 159,291
სხვა შენობა-ნაგებობები 311111 22,000



manqana-danadgarebi da inventari 3112 1,871,323

sxva manqana-danadgarebi da inventari 31122 1,871,323

კომპიუტერული მოწყობილობების შეძენა 311223 455,200
ელ. მოწყობილობები; რადიო, სატელევიზიო და საკომუნიკაციო აპარატურა;
ოპტიკური ხელსაწყოები, ავეჯი

311221-
3112219 421,816

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 3112220 994,307

sxva ZiriTadi aqtivebi 3113 164,000
aramaterialuri ZiriTadi aqtivebi 31132 164,000

ლიცენზიები და კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფა
311321;
311322 70,500

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები 311322 93,500

მატერიალური მარაგები 312 7,000ნედლეული და მასალები რომლებიც ინახება წარმოების პროცესში გამოსაყენებელი
რესურსების სახით.

31221 7,000

ფასეულობები 313 0

arawarmoebuli aqtivebi 314 0
finansuri aqtivebi

32 0

valdebulebebiს კლება 33 0


