
 

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  № 07-01/52 

ქ. ბათუმი                                                                     17 სექტემბერი, 2021წ 

,,ბსუ-ს  2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი 

საბჭოს 2020 წლის 18 დეკემბრის N07-01/102 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე  

 „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-18 მუხლის, წესდების მე–10 

მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ’’ ბსუ-ს ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის 2021 წლის 25 ივნისის N01-10/45 ბრძანების, ,,ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო 

სააგენტოში (AUF) ყოველწლიური საწევრო შენატანის განხორციელების თაობაზე“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 17 სექტემბრის N07-01/46 გადაწყვეტილების და  

წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე წარმომადგენლობითმა საბჭომ 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 

1. ,,ბსუ-ს 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 

2020 წლის 18 დეკემბრის N07-01/102 გადაწყვეტილებაში შევიდეს ცვლილება, კერძოდ, 

,,ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოში (AUF) ყოველწლიური საწევრო შენატანის 

განხორციელების მიზნით შეიცვალოს ბსუ-ს 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი და 131-ე 

გრაფაში - ,,გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს“- ხარჯი განისაზღვროს 2 500 ლარით. ამ 

ცვლილებისა და ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მ/შ-ის 2021 წლის 25 ივნისის N01-

10/45 ბრძანებით განხორცილებული ცვლილების გათვალისწინებით ბსუ-ს 2021 წლის 

ბიუჯეტი (2020 წლის 18 დეკემბრის N07-01/102 გადაწყვეტილების დანართი 1-ის დანართი 

1.1./დანართი 1.2.) საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი 1). 

2. წინამდებარე გადაწყვეტილება და კორექტირებული ბიუჯეტი განთავსდეს ბსუ-ს 

ვებგვერდზე. 

3. გადაწყვეტილება  დაეგზავნოს რექტორს, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ბსუ-ს ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს, რექტორის აპარატს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს, 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -                                                                                                 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

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



ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს, სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო 

ურთიერთობათა დეპარტამენტს და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურს. 

4. გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

5. გადაწყვეტილება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (ქ. ბათუმი, 

ზუბალაშვილის ქ. № 30.) მისი გამოცემის დღიდან ერთი თვის ვადაში. 

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი, 

                           პროფესორი                                 დავით ბარათაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2021 წლის 17 სექტემბრის 

№07-01/52 გადაწყვეტილების  

დანართი 1  

 

ბსუ-ს 2021 წლის  ბიუჯეტი (კორექტირებული) 

 

 
№ 

 
დასახელება 

ბიუჯეტი კორექტ. 
კორექტ. 

ბიუჯეტი 

ლარი ლარი ლარი 

1 I. შემოსავლები 21,825,600  21,825,600 

2 გადასახადები    
3 სოციალური შენატანები    
4 გრანტები 1,300,000  1,300,000 

5 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტები 750,000  750,000 

6 უცხოური გრანტები 550,000  550,000 

7 სხვა სამეცნიერო პროექტები და გრანტები    
8 სხვა შემოსავლები 20,525,600  20,525,600 

9 სწავლის ქირა სწავლის დონეების/სახეების  მიხედვით 14,250,000  14,250,000 

10 ბაკალავრიატი 13,000,000  13,000,000 

11 რეზიდენტურა  და მაგისტრატურა 1,100,000  1,100,000 

12 დოქტორანტურა 100,000  100,000 

13 მოკლევადიანი  საგანმანათლებლო  პროგრამები და აბიტურიენტთა 

მოსამზადებელი კურსები 

50,000  50,000 

14 სწავლასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლები 100,000  100,000 

15 
მობილობით გათვალისწინებული განსხვავებული  კრედიტების გავლის 

საფასური 

100,000  100,000 

16 შემოსავლები  სხვადასხვა დონის ბიუჯეტებიდან 5,805,600  5,805,600 

17 აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკური  ბიუჯეტის გადასახდელი       (გრანტი) 1,119,300  1,119,300 

18 საქართველოს  განათლებისა  და მეცნიერების სამინისტროს  სასწავლო   გრანტი 4,500,000  4,500,000 

19 საქართველოს  განათლებისა  და მეცნიერების სამინისტროს  სტიპენდია 186,300  186,300 

20 შემოსავლები  სხვადასხვა სახის ეკონომიკური  საქმიანობიდან 370,000  370,000 

21 შემოსავლები  მოკლევადიანი  და გრძელვადიანი  იჯარებიდან 20,000  20,000 

22 
შემოსავლები  საგამომცემლო  საქმიანობიდან,  საერთო საცხოვრებლის  ქირის, 

ქსეროქსის და გაწეული სხვა მომსახურების  საფასური 

 

50,000 

 
 

50,000 
23 საბანკო ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე პროცენტის დარიცხვა 300,000  300,000 

24 II. ხარჯები 20,408,640 132,500 20,541,140 

25 შრომის ანაზღაურება 12,260,140  12,260,140 

26 ხელფასები 12,260,140  12,260,140 

27 ხელფასები ფულადი ფორმით 12,260,140  12,260,140 

28 თანამდებობრივი სარგო 12,160,140  12,160,140 

29 წოდებრივი სარგო    
30 პრემია 50,000  50,000 

31 დანამატი 50,000  50,000 

32 ჰონორარი    
33 კომპენსაცია    
34 ხელფასები სასაქონლო ფორმით    
35 სოციალური შენატანები    
36 საქონელი და მომსახურება 5,821,500 80,000 5,901,500 

37 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3,840,000  3,840,000 

38 
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის,  შტატგარეშე და დროებით 

დაქირავებულ  სპეციალისტთა  შრომის ანაზღაურება 

 

3,790,000  
 

3,790,000 

39 
მოკლევადიანი  საგანმანათლებლო პროგრამების და აბიტურიენტთა 

მოსამზადებელი კურსების შრომის ანაზღაურება 

 

50,000  
 

50,000 

40 მივლინება 260,000  260,000 

41 მივლინება ქვეყნის შიგნით 80,000  80,000 

42 მივლინება ქვეყნის გარეთ 180,000  180,000 

43 ოფისის ხარჯები 970,000  970,000 



44 

საკანცელარიო,  საწერ-სახაზავი  ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 

ბიულეტენების, საკანცელარიო  წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 

25,000  25,000 

45 კომპიუტერული  პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 30,000  30,000 

46 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ- 

გაზეთების შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 

საქმიანობის) ხარჯი 

 

70,000 

  

70,000 
47 მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი 125,000  125,000 

48 ტელევიზორი    
49 მაცივარი    
50 კომპიუტერული  ტექნიკა 10,000  10,000 

51 ასლგადამღები 10,000  10,000 

52 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 40,000  40,000 

53 ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 10,000  10,000 

54 მობილური ტელეფონი    
55 ტელეფონის, ფაქსის აპარატი    
56 მუსიკალური ინსტრუმენტი    
57 გამათბობელი და გამაგრილებელი  ტექნიკა 5,000  5,000 

58 
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და      დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან 

დაკავშირებული  ხარჯი 

50,000  50,000 

59 საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 35,000  35,000 

60 საოფისე ავეჯი 20,000  20,000 

61 რბილი ავეჯი    
62 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული  ხარჯი 

 

15,000  
 

15,000 

63 

ოფისისათვის  საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი(სამეურნეო 

საქონელი, კარის საკეტები, საღებავები, შლანგი, ნიჩაბი, ონკანი, ვენტილი, 

ელექტრო საქონელი, ელ.ჩამრთველი,  ნათურა,  და ა.შ.) 

 
50,000 

  
50,000 

64 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული  საგნების შეძენის ხარჯი 30,000  30,000 

65 
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების  მიმდინარე რემონტის 

ხარჯი 

5,000  5,000 

66 
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, 

ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი 

35,000  35,000 

67 კავშირგაბმულობის ხარჯი 165,000  165,000 

68 საფოსტო მომსახურების  ხარჯი 15,000  15,000 

69 კომუნალური  ხარჯი 385,000  385,000 

70 ელექტროენერგიის ხარჯი 180,000  180,000 

71 წყლის ხარჯი 100,000  100,000 

72 ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი 100,000  100,000 

73 კანალიზაციისა  და ასინილიზაციის  ხარჯი    
74 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის,  ასევე 

გენერატორის  საწვავის  შეძენის ხარჯი 
   

75 
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების 

მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 

 

5,000  
 

5,000 

76 ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული    
77 წარმომადგენლობითი ხარჯები 40,000  40,000 

78 კვების ხარჯები    
79 სამედიცინო  ხარჯები 35,000  35,000 

80 
რბილი ინვენტარისა  და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 

 

35,000  
 

35,000 

81 
 

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის  ხარჯები 
 

150,000  
 

150,000 

82 საწვავ/საპოხი  მასალების შეძენის ხარჯი 65,000  65,000 

83 მიმდინარე რემონტის ხარჯი 55,000  55,000 

84 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის  და სათადარიგო  ნაწილების შეძენის ხარჯი 10,000  10,000 

85 ტრანსპორტის  დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 20,000  20,000 

86 მცირეფასიანი  ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების  შეძენა შენახვის ხარჯი    
87 

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის  და მოვლა-შენახვის 

არაკლასიფიცირებული ხარჯები 

   

88 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 491,500 80,000 571,500 

89 ბანკის მომსახურების ხარჯი    
90 დიპლომატიური  დაწესებულებების  შენახვისა და ატაშატის ხარჯი    
91 ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 500  500 



 

 

92 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის  ამაღლებასა და 

სტაჟირებასთან დაკავშირებული  ხარჯი 

20,000 80,000 100,000 

93 რეკლამის ხარჯი 10,000  10,000 
 

94 

სესიების, კონფერენციების,  ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო 

შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 

   

95 საკონსულტაციო,  სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 5,000  5,000 

96 აუდიტორული  მომსახურების ხარჯი 100,000  100,000 

97 საარქივო მომსახურების ხარჯი 1,000  1,000 

98 შენობა-ნაგებობების  დაცვის ხარჯი 130,000  130,000 

99 ბინის ქირა    
 

100 

კულტურული,  სპორტული, საგანმანათლებლო  და საგამოფენო ღონისძიებების 

ხარჯები 

10,000  10,000 

101 მაუწყებლობის ხარჯები    
102 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 215,000  215,000 

103 სასწავლო პრაქტიკა, სამედიცინო ფართის იჯარა 40,000  40,000 

104 დიპლომების დამზადება 15,000  15,000 

105 სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნების საფასური 5,000  5,000 

106 ლაბორატორიული  ჭურჭელი და რეაქტივები 50,000  50,000 

107 საჯარო რეესტრი, სერთიფიკატი,  ცნობები, სააღსრულებლო  და სხვ.    
108 საწევრო: ბიბლიოთეკის და სხვ. 5,000  5,000 

109 სხვა 100,000  100,000 

110 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება*    
111 პროცენტი    
112 საგარეო ვალდებულებებზე    
113 ორმხრივ კრედიტორებზე    
114 მრავალმხრივ  კრედიტორებზე    
115 კომერციულ ორგანიზაციებზე    
116 სხვა საგარეო ვალდებულებებზე    
117 საშინაო ერთეულებზე  გარდა სახელმწიფო  ერთეულებისა    
118 სახელმწიფო  ერთეულებიდან  აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე    
119 სუბსიდიები    
120 სახელმწიფო  საწარმოებს    
121 კერძო საწარმოებს    
122 სხვა სექტორებს 550,000  550,000 

123 სხვა სექტორებს -სხვა დანარჩენი    
124 სხვა სექტორებს- მივლინება ქვეყნის შიგნით 50,000  50,000 

125 სხვა სექტორებს -მივლინება ქვეყნის გარეთ 100,000  100,000 

126 სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი 

სარგო 

400,000  400,000 

127 გრანტები 0 52,500 52,500 

128 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა  მთავრობებს 0 5,000 5,000 

129 მიმდინარე  5,000 5,000 

130 კაპიტალური    
131 გრანტები საერთაშორისო  ორგანიზაციებს 0 2,500 2,500 

132 მიმდინარე  2,500 2,500 

133 კაპიტალური    
134 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო  ერთეულებს 0 45,000 45,000 

135 მიმდინარე    
136 კაპიტალური  45,000 45,000 

137 სოციალური უზრუნველყოფა 410,000  410,000 

138 სოციალური დაზღვევა 310,000  310,000 

139 ფულადი ფორმით 310,000  310,000 

140 სასაქონლო ფორმით    
141 სოციალური დახმარება 0  0 

142 ფულადი ფორმით    
143 სასაქონლო ფორმით    
144 დამქირავებლის  მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 100,000  100,000 

145 ფულადი ფორმით 100,000  100,000 

146 სასაქონლო ფორმით    



 

147 სხვა ხარჯები 1,367,000  1,367,000 

148 ქონებასთან დაკავშირებული  ხარჯები, გარდა პროცენტისა    
149 სხვადასხვა ხარჯები 1,367,000  1,367,000 

150 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,367,000  1,367,000 

151 სასამართლოებისა     და     სხვა     კვაზი-სასამართლო    ორგანოების     გადაწყვეტილებით 

დაკისრებული  სააღსრულებო ხარჯი 

   

152 შენობა-ნაგებობის  დაზღვევის ხარჯი    
153 დანადგარების დაზღვევის ხარჯი    
154 სატრანსპორტო  საშუალებების დაზღვევის ხარჯი    
155 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი    
156 დაზღვევის სხვა ხარჯები    
157 მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი    
158 სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი    
159 სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი    
160 პრეზიდენტის სახელობის გრანტების ხარჯი    
161 პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი    
162 პრეზიდენტის სახელობის სამეცნიერო გრანტების ხარჯი    
163 სხვა სახელობის სტიპენდიებისა  და გრანტების ხარჯი 340,000  340,000 

164 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი    
165 გადასახადები  (გარდა  საშემომოსავლო  და საქონლის ღირებულებაში  აღრიცხული  დღგ- 

ის) 

240,000  240,000 

166 მოსაკრებლები 3,000  3,000 

167 საკომისიოები    
168 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი 784,000  784,000 

169 მათ შორის:    სტუდენტთა  სპორტულ და სხვა ღონისძიებებზე  მივლინება (მ.შ. უცხოეთში 

სასწავლო პრაქტიკა-80  000) 

100,000  100,000 

170 რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის ხელფასი 350,000  350,000 

171 ემერიტუსი 234,000  234,000 

172 სხვა ხარჯები 100,000  100,000 

173 სხვადასხვა კაპიტალური  ხარჯები    
174 III. საოპერაციო  სალდო 1,416,960 -132,500 1,284,460 

175 IV. არაფინანსური  აქტივების ცვლილება 1,270,000 0 1,270,000 

176 ზრდა 1,270,000  1,270,000 

177 ძირითადი აქტივები 1,270,000  1,270,000 

178 შენობა-ნაგებობები 500,000  500,000 

179 საცხოვრებელი  შენობები    
180 არასაცხოვრებელი შენობები 500,000  500,000 

181 საგზაო მაგისტრალები    
182 ქუჩები    
183 გზები    
184 ხიდები    
185 გვირაბები    
186 საკანალიზაციო  და წყლის მომარაგების სისტემები    
187 ელექტროგადამცემი ხაზები    
188 მილსადენები    
189 სხვა შენობა-ნაგებობები    
190 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 720,000  720,000 

191 სატრანსპორტო  საშუალებები 0  0 

192 სატვირთო ავტომობილი    
193 მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი    
194 მსუბუქი ავტომობილი    
195 ტრაქტორები,  კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა    
196 ბულდოზერები  და სხვა დანარჩენი სპეციალური  ტექნიკა    
197 სხვა სატრანსპორტო  საშუალებები    
198 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 720,000  720,000 

199 ტელევიზორი    
200 მაცივარი    
201 კომპიუტერი 200,000  200,000 

202 მობილური ტელეფონი    
203 პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 50,000  50,000 



 

204 უწყვეტი კვების წყარო    
205 ხმის ჩამწერი აპარატურა    
206 ფოტოაპარატი    
207 ვიდეო-აუდიო  აპარატური (ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები) 10,000  10,000 

208 ტელეფონის, ფაქსის აპარატი    
209 მუსიკალური ინსტრუმენტი    
210 სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები 50,000  50,000 

211 ოპტიკური ხელსაწყო (მ.შ. პროექტორები) 20,000  20,000 

212 ავეჯი 20,000  20,000 

213 რბილი ავეჯი    
214 მაჯის და სხვა ტიპის საათი    
215 სპორტული საქონელი    
216 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 370,000  370,000 

217 ლაბორატორიები 50,000  50,000 

218 წიგნები 20,000  20,000 

219 სხვა 300,000  300,000 

220 სხვა ძირითადი აქტივები 50,000  50,000 

221 კულტივირებული  აქტივები    
222 არამატერიალური  ძირითადი აქტივები    
223 ლიცენზიები    
224 სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები (აკრედიტაცია) 50,000  50,000 

225 მატერიალური  მარაგები    
226 ფასეულობები    
227 არაწარმოებული აქტივები    
228 კლება    
229 V. მთლიანი სალდო 146,960.00 -132,500.00 14,460.00 

230 VI. ფინანსური  აქტივების ცვლილება 146,960.00 -132,500.00 14,460.00 

231 ზრდა 146,960.00 0.00 146,960.00 

232 ვალუტა და დეპოზიტები 146,960.00 0.00 146,960.00 

233 სესხები    
234 აქციები და სხვა კაპიტალი    
235 კლება 0 132,500 132,500 

236 ვალუტა და დეპოზიტები 0 132,500 132,500 

237 სესხები    
238 აქციები და სხვა კაპიტალი    
239 VII. ვალდებულებების ცვლილება 0 0 0 

240 ზრდა 0 0 0 

241 საგარეო    
242 საშინაო    
243 კლება 0 0 0 

244 საგარეო    
245 საშინაო    
246 VIII. ბალანსი 0  0 

 

 

 

 

 

 


