
სსიპ ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"  

2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ  
 

N დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა   

1 I. შემოსავლები 15338823 

2 გადასახადები   

3 სოციალური შენატანები   

4 გრანტები 980558 

5 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 843237 

6 ,,ტემპუსის" პროგრამის გრანტი 137321 

7 სხვა სამეცნიერო პროექტები და გრანტები 0 

8 სხვა შემოსავლები 14358266 

9 საწავლის ქირა სწავლის დონეების/სახეების მიხედვით  8301987 

10 ბაკალავრიატი 7109385 

11 რეზიდენტურა და მაგისტრატურა  778122 

12 დოქტორანტურა 127233 

13 პროფესიული 2775 

14 
მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამები და აბიტურიენტთა 

მოსამზადებელი კურსები 
92951 

15 სწავლასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლები 191520 

16 
მობილობით გათვალისწინებული გნსხვავებული კრედიტების გავლის 

საფასური 
191520 

17 შემოსავლები სხვადასხვა დონის ბიუჯეტებიდან 5494414 

18 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელი       

(სუბსიდია) 
1608611 

19 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სასწავლო   

გრანტი 
2868862 

20 სსიპ ,,საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის სააგენტო" 1016942 

21 შემოსავლები სხვადასხვა სახის ეკონომიკური საქმიანობიდან 561864 

22 შემოსავლები მოკლევადიანი და გრძელვადიანი იჯარებიდან 55096 

23 საერთო საცხოვრებლის ქირის, ქსეროქსის და სხვა შემოსავლები 87867 

24 შემოსავლები საგამომცემლო საქმიანობიდან 13120 

25 საბანკო ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე პროცენტის დარიცხვა 405781 

26     

27 II. ხარჯები 12934191 

28 შრომის ანაზღაურება 8504064 

29 ხელფასები ფულადი ფორმით  8504064 

30 თანამდებობრივი სარგო  7848711 

31 წოდებრივი სარგო    

32 პრემია  655353 

33 დანამატი    

34 ჰონორარი    

35 კომპენსაცია    

36 საქონელი და მომსახურება 4059855 

37 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  2491765 



38 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საათობრივი ანაზღაურება 898640 

39 
შტატგარეშე და დროებით დაქირავებულ სპეციალისტთა  შრომის  

ანაზღაურება 
512662 

40 
 მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამების და აბიტურიენტთა 

მოსამზადებელი კურსების შრომის ანაზღაურება 
40795 

41 გრანტის სახელფასო ფონდი 709667 

42 ემერიტუსი 330000 

43     მივლინება  197551 

44      ოფისის ხარჯები  943777 

45       მიმდინარე რემონტი   

46 წარმომადგენლობითი ხარჯები  73758 

47 კვების ხარჯები    

48 სამედიცინო ხარჯები  453 

49 
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები  
7424 

50 
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  
50789 

51 სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები    

52 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  294338 

53 პროცენტი   

54 სუბსიდიები   

55 გრანტები 1372 

56 სოციალური უზრუნველყოფა 26014 

57 სხვა ხარჯები 342886 

58 
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების 

გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი  
500 

59 სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი  256853 

60 
გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში 

აღრიცხული დღგ-ის)  
59403 

61 მოსაკრებლები  2325 

62 საკომისიოები    

63 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  23805 

64     

65 III. საოპერაციო სალდო 2404632 

66     

67 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2705113 

68 ზრდა  2705113 

69 შენობა-ნაგებობები  2089765 

70 კაპიტალური რემონტი 2089765 

71 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  609848 

72 ლიტერატურა (საბიბლიოთეკო) 46118 

73 კომპიუტერული ტექნიკა 227757 

74 ლაბორატორიული ან სხვა სასწავლო დანადგარები 108331 

75 სამედიცინო აპარატურა   



 

 

 

 

 

76 ავეჯი 7899 

77 სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის (მინი ტრაქტორი) შეძენა 2220 

78 კონდენციონერები 139993 

79         სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი  77529 

80 სხვა ძირითადი აქტივები 5500 

81 არამატერიალური ძირითადი აქტივები (აკრედიტაციის საფასური) 5500 

82     

83 კლება   

84     

85 V. მთლიანი სალდო -300481 

86     

87 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -313501 

88 ზრდა 4680055 

89 ვალუტა და დეპოზიტები 4680055 

90 სესხები   

91 აქციები და სხვა კაპიტალი   

92 კლება 4993556 

93 ვალუტა და დეპოზიტები 4993556 

94 სესხები   

95 აქციები და სხვა კაპიტალი   

96     

97 VII. ვალდებულებების ცვლილება -13020 

98 ზრდა   

99 საგარეო   

100 საშინაო   

101 კლება 13020 

102 საგარეო   

103 საშინაო 13020 

104     

105 VIII. ბალანსი   


