
დანართი 1

(ლარი)                

დასახელება კოდები თანხა

სულ შემოსულობები 57,137,460

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში 0

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  განვითარების პროგრამა 1.3.3.1.2.2 6,232,130

პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამა „ამფეთქებელი“ 28,500

სწავლის საფასური  სასწავლო გრანტის, პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსების 

გათვალისწინებით
1.4.2.3.2.9 46,209,190

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები    მ.შ. 1,707,640

სსიპ შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტები
1.3.3.1.2.1 1,707,640

საერთაშორისო გრანტები 0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა  შემოსავლები 2,960,000

1.შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან 1.4.2.3.2.1 700,000

2. შემოსავალი დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან 1.4.1.1.5 60,000

3.შემოსავალი სახელშეკრულებო თემებიდან და ცენტრებიდან 1.4.2.3.2.9 1,800,000

4.მეიჯარეების მიერ გადახდილი კომუნალური ხარჯები 1.4.2.3.2.9 100,000

5. მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 

(ს.ს.საქართველოს ბანკი)
1.4.4.1 300,000

სულ ასიგნება 57,137,460

ხარჯები 2 48,842,957

შრომის ანაზღაურება 21 27,642,890

საქონელი და მომსახურება 22 17,118,283

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 12,775,122

მივლინება 222 457,445

ოფისის ხარჯები 223 2,214,908

წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 90,933

სამედიცინო ხარჯები 226 8,520

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 
227 67,900

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 
228 115,340

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 1,388,115

გრანტები 26 20,000

სოციალური უზრუნველყოფა 27 52,780

სხვა ხარჯები 28 4,009,004

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 8,294,503

ძირითადი აქტივები 7,423,043
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სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2021 წლის ნაერთი ბიუჯეტი

 2021  წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ნაერთი



შენობა-ნაგებობები 3111 6,281,430

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 3112 1,141,613

არაწარმოებული აქტივები 314 871,460

სულ ასიგნება 48,869,190

ხარჯები 2 47,320,535

შრომის ანაზღაურება 21 27,642,890

საქონელი და მომსახურება 22 16,416,341

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 12,475,916

მივლინება 222 224,000

ოფისის ხარჯები 223 2,164,405

წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 70,000

სამედიცინო ხარჯები 226 8,520

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 227 63,450

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 228
108,550

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 1,301,500

გრანტები 26 20,000

სოციალური უზრუნველყოფა 27 52,780

სხვა ხარჯები 28 3,188,524

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 1,548,655

ძირითადი აქტივები 678,195

შენობა-ნაგებობები 3111 49,300

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 3112 628,895

არაწარმოებული აქტივები 314 870,460

სულ ასიგნება 1,707,640

ხარჯები 2 1,393,922

შრომის ანაზღაურება 21 0

საქონელი და მომსახურება 22 673,442

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 270,706

მივლინება 222 233,445

ოფისის ხარჯები 223 50,503

წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 20,933

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 
227 4,450

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 
228 6,790

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 86,615

გრანტები 26 0

სოციალური უზრუნველყოფა 27 0

სხვა ხარჯები 28 720,480

1.სასწავლო(საფაკულტეტო), ადმინისტრირების,  სამეცნიერო -კვლევითი ღონისძიების ფარგლებში სწავლის 

საფასურიდან და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსულობებით  გაწეული გადასახდელები

2.სსიპ-შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული-სამეცნიერო გრანტები



არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 313,718

ძირითადი აქტივები 312,718

შენობა-ნაგებობები 3111 0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 3112 312,718

არაწარმოებული აქტივები 314 1,000

სულ ასიგნება 6,232,130

ხარჯები 2 0

შრომის ანაზღაურება 21 0

საქონელი და მომსახურება 22 0

გრანტები 26 0

სოციალური უზრუნველყოფა 27 0

სხვა ხარჯები 28 0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 6,232,130

ძირითადი აქტივები 6,232,130

შენობა-ნაგებობები 3111 6,232,130

სულ ასიგნება 300,000

ხარჯები 2 100,000

შრომის ანაზღაურება 21 0

საქონელი და მომსახურება 22 0

გრანტები 26 0

სოციალური უზრუნველყოფა 27 0

სხვა ხარჯები (სტუდენტების დაფინანსების მხარდაჭერა) 28 100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 200,000

ძირითადი აქტივები 200,000

შენობა-ნაგებობები 3111 0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 3112 200,000

სულ ასიგნება 28,500

ხარჯები 2 28,500

შრომის ანაზღაურება 21 0

საქონელი და მომსახურება 22 28,500

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 28,500

გრანტები 26 0

სოციალური უზრუნველყოფა 27 0

სხვა ხარჯები 28 0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 0

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 0

3. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4. ს.ს საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერის პროექტი

5. პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამა „ამფეთქებელი“


