
(ლარი)                

დასახელება კოდები თანხა

სულ შემოსულობები 55,200,402

სწავლის საფასური  სასწავლო გრანტის, პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსების 

გათვალისწინებით
1.4.2.3.2.9 47,139,815

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება    მ.შ. 5,105,320

სამეცნიერო კვლევების  ხელშეწყობის პროგრამა (32 05 04 04 03) 5,105,320

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები    მ.შ. 345,267

სსიპ შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 1.3.3.1.2.1 345,267

საერთაშორისო გრანტები 0

კანონმდებლობით ნებადართული სხვა  შემოსავლები 2,610,000

1.შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან 1.4.2.3.2.1 790,000

2. შემოსავალი დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან 1.4.1.1.5 100,000

3.შემოსავალი სახელშეკრულებო თემებიდან და ცენტრებიდან 1.4.2.3.2.9 1,600,000

4. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი „საქართველო“ 1.4.2.3.2.9 120,000

სულ ასიგნება 55,200,402

ხარჯები 2 54,171,068

შრომის ანაზღაურება 21 32,416,655

საქონელი და მომსახურება 22 17,813,412

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 11,188,166

მივლინება 222 788,566

ოფისის ხარჯები 223 4,550,421

წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 165,580

კვების ხარჯები 225 0

სამედიცინო ხარჯები 226 11,170
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 
227 67,660

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 
228 152,850

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 888,999

პროცენტები 24 0

სუბსიდიები 25 0

გრანტები 26 36,500

სსip saqarTvelos teqnikuri universitetiს 2019 წლის ბიუჯეტი

მათ შორის

 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ნაერთი



სოციალური უზრუნველყოფა 27 225,000

სხვა ხარჯები 28 3,679,501

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 1,029,334

ძირითადი აქტივები 311 1,011,734

შენობა-ნაგებობები 3111 92,858
manqana-danadgarebi da inventari 3112 812,463
sxva ZiriTadi aqtivebi 3113 106,413
მატერიალური მარაგები 312 17,600
finansuri aqtivebi 32 0

სულ ასიგნება 49,749,815

ხარჯები 2 48,730,181

შრომის ანაზღაურება 21 28,097,595

საქონელი და მომსახურება 22 16,871,525

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 11,029,935

მივლინება 222 497,880

ოფისის ხარჯები 223 4,253,341

წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 141,500

კვების ხარჯები 225 0

სამედიცინო ხარჯები 226 11,070
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 227 62,960

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 228
80,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 794,839

პროცენტები 24 0

სუბსიდიები 25 0

გრანტები 26 36,500

სოციალური უზრუნველყოფა 27 225,000

სხვა ხარჯები 28 3,499,561

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 1,019,634

ძირითადი აქტივები 311 1,002,034

შენობა-ნაგებობები 3111 92,858

manqana-danadgarebi da inventari 3112 803,163

sxva ZiriTadi aqtivebi 3113 106,013

მატერიალური მარაგები 312 17,600

finansuri aqtivebi 32 0

სულ ასიგნება 345,267

ხარჯები 2 335,567

შრომის ანაზღაურება 21 0

საქონელი და მომსახურება 22 167,647

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 58,231

მივლინება 222 59,076

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

სწავლის საფასურიდან და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსულობებით  გაწეული ხარჯები

2.სამეცნიერო -კვლევითი  გრანტების  დაფინანსება



ოფისის ხარჯები 223 18,950

წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 10,580

კვების ხარჯები 225 0

სამედიცინო ხარჯები 226 0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 
227 0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 
228 0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 20,810

პროცენტები 24 0

სუბსიდიები 25 0

გრანტები 26 0

სოციალური უზრუნველყოფა 27 0

სხვა ხარჯები 28 167,920

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 9,700

ძირითადი აქტივები 311 9,700

შენობა-ნაგებობები 3111 0

manqana-danadgarebi da inventari 3112 9,300

sxva ZiriTadi aqtivebi 3113 400

მატერიალური მარაგები 312 0

finansuri aqtivebi 32 0

სულ ასიგნება 5,105,320

ხარჯები 2 5,105,320

შრომის ანაზღაურება 21 4,319,060

საქონელი და მომსახურება 22 774,240

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 221 100,000

მივლინება 222 231,610

ოფისის ხარჯები 223 278,130

წარმომადგენლობითი ხარჯები 224 13,500

კვების ხარჯები 225 0

სამედიცინო ხარჯები 226 100
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 227
4,700

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 228
72,850

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2210 73,350

პროცენტები 24 0

სუბსიდიები 25 0

გრანტები 26 0

სოციალური უზრუნველყოფა 27 0

სხვა ხარჯები 28 12,020

არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 0

ძირითადი აქტივები 311 0

შენობა-ნაგებობები 3111 0

manqana-danadgarebi da inventari 3112 0

3.სამეცნიერო კვლევების  ხელშეწყობის პროგრამა (სახ. ბიუჯეტი)



sxva ZiriTadi aqtivebi 3113 0

მატერიალური მარაგები 312 0

finansuri aqtivebi 32 0

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 0




