
(ლარი)                

დასახელება კოდები თანხა

სულ შემოსულობები 69,467,144

ნაშთები პერიოდის დასაწყისში 5,733,859

SDSU- ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-„პროფესიული განათლება ეკონომიკის 

განვითარებაში“
1.4.2.3.3 1,163,499

საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის  სწავლების ხელშეწყობის  

პროგრამა ქვეპროგრამა „ცოდნის კარი“(პროგრამული კოდი 32 04 03 04)
1.4.2.3.2.9 900

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  განვითარების პროგრამა 1.3.3.1.2.2 740,206

სსიპ შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 1.3.3.1.2.1 698,205

საერთაშორისო გრანტები 74,354

სწავლის საფასური, სასწავლო გრანტის, პროგრამული და მიზნობრივი 

დაფინანსების გათვალისწინებით
1.4.2.3.2.9 2,816,360

შემოსავალი სახელშეკრულებო თემებიდან და ცენტრებიდან 1.4.2.3.2.9 211,335

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან 1.4.2.3.2.1 29,000

მიმდინარე  წლის შემოსულობები სულ 63,733,285

სწავლის საფასური  სასწავლო გრანტის, პროგრამული და მიზნობრივი 

დაფინანსების გათვალისწინებით
1.4.2.3.2.9 47,044,611

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) სტუდენტთა 

სწავლების ხელშეწყობა
1.4.2.3.2.9 26,000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება    მ.შ. 10,815,887

საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის  სწავლების ხელშეწყობის  

პროგრამა ქვეპროგრამა „ცოდნის კარი“(პროგრამული კოდი 32 04 03 04) 1.4.2.3.2.9 1,500

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს (32 04 02 03 02) 236,100

სამეცნიერო კვლევების  ხელშეწყობის პროგრამა (32 05 04 04 03) 4,977,065

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  განვითარების პროგრამა 

(პროგრამული კოდი 32 07 02 03) 
1.3.3.1.2.2 5,601,222

    კანცლერი                                                                                                                                   

                                     ქ. ქოქრაშვილი                                                                                        
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მათ შორის

მათ შორის



სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები    მ.შ. 917,043

სსიპ შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 1.3.3.1.2.1 732,892

საერთაშორისო გრანტები 184,151

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა  შემოსავლები 4,929,744

1.შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან 1.4.2.3.2.1 865,017

2. შემოსავალი დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან 1.4.1.1.5 217,000

3.შემოსავალი სახელშეკრულებო თემებიდან და ცენტრებიდან 1.4.2.3.2.9 2,313,864

4. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის 

განვითარებაში“
1.4.2.3.2.9 1,533,863

სულ ასიგნება 69,467,144

ხარჯები 2 59,609,201

შრომის ანაზღაურება 21 32,502,114

საქონელი და მომსახურება 22 22,657,750

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 12,723,052

მივლინება 222 1,026,260

ოფისის ხარჯები 223 5,279,573

წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 353,624

სამედიცინო ხარჯები 226 20,160

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 
227 144,290

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 
228 175,506

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 2,935,287

პროცენტები 24 91,875

გრანტები 26 39,000

სოციალური უზრუნველყოფა 27 191,000

სხვა ხარჯები 28 4,127,462

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 9,857,943

შენობა-ნაგებობები 3111 7,092,921

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 3112 2,547,807

სხვა ძირიტადი აქტივები 3113 217,215

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)


