
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

წ ა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ო ბ ი თ ი   ს ა ბ ჭ ო 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  №07-01/28     

                   ქ. ბათუმი                                                                         16 აგვისტო, 2019 წელი  

 ბსუ-ში 2019 წლის 13 სექტემბერს ჩასატარებელი მეორე ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენციის „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის 

ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევების“ ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე  

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, ბსუ–ს წესდების მე–

10 მუხლის, ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოხსენებითი ბარათისა  

(N875148, 01.07.2019) და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე 

წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გადაწყვიტა: 

1. დამტკიცდეს 2019 წლის 13 სექტემბერს ბსუ-ში ჩასატარებელი მეორე ეროვნული 

სამეცნიერო კონფერენციის „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის 

ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევების“ ბიუჯეტი დანართი 1-ის შესაბამისად. 

2. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს კონფერენციის სათანადო 

ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა, ხოლო საზოგადოებასთან  ურთიერთობის 

სამსახურს - სათანადოდ გაშუქება. 

3. დაევალოს  მატერიალური  რესურსების  მართვის  დეპარტამენტს კონფერენციის 

ჩატარებისათვის აუცილებელი სივრცის გამოყოფა/რეზერვირება (კონტროლი აღნიშნულის 

განხორციელებაზე განახორციელოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატის უფროსმა). 

4. ეთხოვოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ამ გადაწყვეტილების შესასრულებლად 

შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

5. გადაწყვეტილება  გასაცნობად და აღსასრულებლად დაეგზავნოს ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელს, რექტორის მოადგილეებს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს,  

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტს, საზოგადოებასთან  ურთიერთობის სამსახურს, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს, 

მატერიალური  რესურსების  მართვის  დეპარტამენტს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 

აპარატს და ვლადიმერ ღლონტს. 



6. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

    პროფესორი                                                           დ. ბარათაშვილი 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,ბსუ-ში 2019 წლის 13 სექტემბერს ჩასატარებელი მეორე ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენციის „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის 

ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევების“ ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“  ბსუ-

ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2019 წლის 16 აგვისტოს N07-01/29 გადაწყვეტილების 

დანართი 1    

2019 წლის 13 სექტემბერს ბსუ-ში ჩასატარებელი მეორე ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენციის „ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის 

ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევების“ ბიუჯეტი 

 

N კატეგორია 

  
ერთეულის 

ღირებულება, 

ლარი 

ჯამური 

სავარაუდო 

ღირებულება, 

ლარი 

ერთეულის 

რაოდენობა 

1. 

სასტუმრო 
საცხოვრებელი ფართის დაქირავება ქ. 

ბათუმში ორი ღამით (10 მონაწილის 

დაბინავება) 

10 150 3000 

2. 
ტრანსპორტირება 

არ საჭიროებს 
  - 

3. 

კვება 
კონფერენციის მუშაობის პროცესში 50 

მონაწილეზე ლანჩისა და კოფე–ბრეიკის 

ორგანიზება 

1 20 1000 

4. 
კვება 

კონფერენციის 50 მონაწილეთათვის 

საზეიმო ვახშამის მოწყობა 

1 2000 2000 

5. 

კონფერენციის  მასალების  ბეჭდვა 

კონფერენციის პროგრამის მომზადება და 

დაბეჭდვა. კონფერენციის მონაწილეთა 

ბეიჯებისა და სერტიფიკატების 

დაბეჭდვა. 

60 15 900 

6. 
კონფერენციის  მასალების  ბეჭდვა 

კონფერენციის მონაწილეთა შრომების 

კრებულის მომზადება და გამოცემა 

50 20 1000 

7. 

სხვა საქონელი და მომსახურება 
კონფერენციის მონაწილეთათვის 

სასაჩუქრე პაკეტის მომზადება 

(ბლოკნოტი, კალამი, მეხსიერების ჩიპი, 

სარეკლამო ბუკლეტები აჭარაზე, 

ბათუმზე) 

60 20 1200 

8. 
სხვა საქონელი და მომსახურება 

კონფერენციის ორ ენოვანი ბანერის 

დამზადება 
2 450 900 

  ჯამი     10 000 

 

 



 

 


