
# შემოსავლების  დასახელება
2014 წლის 

ბიუჯეტი

1 სწავლის ქირა სწავლის დონეების მიხედვით 8,446,483

მ.შ.

ბაკალავრიატი 7,488,746

რეზიდენტურა და მაგისტრატურა 706,932

დოქტორანტურა 123,865

პროფესიული 13,189

მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამები და აბიტურიენტთა 

მოსამზადებელი კურსები
113,751

2 სწავლასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლები 331,629

მობილობით გათვალისწინებული გნსხვავებული კრედიტების გავლის 

საფასური
331,629

3 შემოსავლები სხვადასხვა დონის ბიუჯეტებიდან 4,144,781

მ.შ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელი (სუბსიდია) 1,590,480

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სასწავლო გრანტი 2,022,206

სსიპ ,,საგანამანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო"-ს 

დაფინანსება
532,096

გრანტები 965,664

მ.შ.

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 550,051

,,ტემპუსის" და სხვა  პროგრამის გრანტი 325,951

წინასწარ ჩარიცხული უცხოური გრანტები 89,662

4 შემოსავლები სხვადასხვა სახის ეკონომიკური საქმიანობიდან 798,072

მ.შ.

სსიპ ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"

2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების შესახებ



შემოსავლები მოკლევადიანი და გრძელვადიანი იჯარებიდან 62,143

საერთო საცხოვრებლის ქირის, ქსეროქსის და სხვა შემოსავლები 205,399

შემოსავლები საგამომცემლო საქმიანობიდან 11,537

საბანკო ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე პროცენტის დარიცხვა 518,993

5 საბანკო ანგარიშებზე არსებული ნაშთი (წინა წლის) 3,908,355

6  სტუდენტების დაბიტორული დავალიანება

სულ  შემოსავლები 18,594,984

# ხარჯების დასახელება
2014 წლის 

ბიუჯეტი

1 ხელაფასი 10,257,570

მ.შ.

წლიური ხელფასის ფონდი საშტატო განრიგის მიხედვით 7,799,313

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საათობრივი ანაზღაურება 926,992

 შტატგარეშე და დროებით დაქირავებულ სპეციალიტთა შრომის ანაზღაურება 412,535

 მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამების და აბიტურიენტთა 

მოსამზადებელი კურსების შრომის ანაზღაურება
61,126

გრანტის სახელფასო ფონდი 454,971

საპრემიო ფონდი 602,634

2 მივლინება 189,638

3 სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება 1,569,432

მ.შ. 0

ოფისის ხარჯები 830,348

სსიპ ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"

2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯების

მონაცემების შესახებ



წარმომადგენლობითი ხარჯები 107,682

სამედიცინო ხარჯები 313

სასწავლო და რბილი ინვენტარის და სხვა ინვენტარის შეძენის ხარჯები 58,027

ტრანსპორტის და ტექნიკის  ექსპლუატაციისა და მოვლა-შნახვის ხარჯები 65,682

უნივერსიტეტის შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები 358,675

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 148,704

4 არაფინანსური აქტივები 890,026

მ.შ. 0

ლიტერატურის შეძენა 71,495

კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა 205,175

რეაქტივები, ლაბორატორიული ან სხვა სასწავლო დანადგარების შეძენა 613,356

5 ემერიტუსი, სტიპენდია სასწავლო-სოციალური პროგრამა 508,499

მ.შ. 0

ემერიტუსი 329,991

სტიპენდია 178,509

სასწავლო-სოციალური პროგრამა 22,114

6 საგადახდო ხარჯები 186,264

7 გაუთვალისწინებელი ხარჯების ფონდი 0

8 საბანკო ანგარიშებზე არსებული ნაშთები 4,993,556

სულ ხარჯების ჯამი: 18,594,984


