
სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დასახელება 2014

შემოსავლები 3 715 095,0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში 607 000,0

მ.შ.უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა(ბიბლიოთეკა) 4 642,0

მ.შ.პროექტის სწავლის ინოვაციური ორიენტირები(ზამთრის სკოლა). 32 340,0
სწავლის საფასური 2 677 372,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება 78 450,0
სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 78 450,0
გრანტები 291 073,0

მ.შ. საერთაშორისო ორგანიზაციებს(doiT-27800;qasede-78334;sutoma-28473; 134 607,0

მ.შ.სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები(რუსთაველის ფონდი-ეპისტოლე;მცირე ენების 
ბედი გლობალიზაციის პირობებში.

76 466,0

მ.შ.,,ბომაპი,, 80 000,0

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 61 200,0
1.იჯარა  (ბუფეტი-210;მაღაზია-210); 4 200,0
2.კაპიტალიზაცია 22 000,0
3.არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 35 000,0
4.მ.შ.შემოსავალი საცდელი ნაკვეთიდან. 14 000,0
5.შემოსავალი ინტენსიურის ლექციებიდან. 21 000,0
6 0,0

სულ ასიგნება 3462380
შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 201
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 195
ხარჯები 3 288 380

შრომის ანაზღაურება 1 609 140,0
ხელფასები 1 609 140,0

ხელფასები ფულადი ფორმით 1 609 140,0
თანამდებობრივი სარგო 1 609 140,0
წოდებრივი სარგო 0,0
პრემია 0,0
დანამატი 0,0
ჰონორარი 0,0
კომპენსაცია 0,0

ხელფასები სასაქონლო ფორმით 0,0
სოციალური შენატანები 0,0

საქონელი და მომსახურება 899 062,0
მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 549 056,0
   მ.შ.საათობრივები 0,0
   დისერტაციის დაცვაზე 8 000,0
   ხელშეკრულებით 541 056,0
მივლინება 20 000,0

 მივლინება ქვეყნის შიგნით 12 000,0
 მივლინება ქვეყნის გარეთ 8 000,0

ოფისის ხარჯები 309 770,0

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 
ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

12 000,0

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 0,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-
გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო 
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

17 000,0

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)

მხარჯავი დაწესებულება (დასახელება)ი.გოგებაშვილის სახ.თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.



მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი 0,0

ტელევიზორი 0,0
მაცივარი 0,0
კომპიუტერული ტექნიკა 0,0
ასლგადამღები 0,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 7 000,0
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 0,0
მობილური ტელეფონი 0,0
ტელეფონის, ფაქსის აპარატი 1 000,0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 0,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / 
დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4 000,0
საოფისე ავეჯი 0,0
რბილი ავეჯი 0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 
დაკავშირებული ხარჯი

0,0

ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი 0,0
სამეურნეო საქონელის შესყიდვის ხარჯი. 5 126,0
შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის 
ხარჯი

0,0

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, 
ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

6 000,0

კავშირგაბმულობის და ინტერნეტის  ხარჯი. 27 792,0
საფოსტო მომსახურების ხარჯი 2 426,0
კომუნალური ხარჯი 140 000,0
მათ შორის:

ელექტროენერგიის ხარჯი 17 000,0
წყლის ხარჯი 0,0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი(გათბობის მიზნით) 110 000,0
კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 9 000,0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე 
გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

0,0

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების 
ხარჯი

4 000,0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
წარმომადგენლობითი ხარჯები 20 480,0
კვების ხარჯები 0,0
სამედიცინო ხარჯები 1 000,0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 
ხარჯები 

4 000,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 16 000,0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 0,0
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 0,0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 0,0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 5 000,0

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი 0,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 
არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0
ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 2 000,0
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და 
სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

458,0

რეკლამის ხარჯი 3 135,0
სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების 
ორგანიზების ხარჯი

10 000,0

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი 0,0

აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 4 000,0
საარქივო მომსახურების ხარჯი 0,0
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 0,0



ბინის ქირა 0,0
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების 
ხარჯები

10 000,0

მაუწყებლობის ხარჯები 0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 11 355,0

გრანტები 347 456,0
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 134 607,0

მიმდინარე(ბომაპი) 105 707,0
სამეცნიერო კვლევითი გრანტები 78 406,0

მიმდინარე 0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 11 000,0

სოციალური დახმარება 0,0
ფულადი ფორმით 0,0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 11 000,0
ფულადი ფორმით 11 000,0

სხვა ხარჯები 644 692,0
სხვადასხვა ხარჯები 644 692,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 470 692,0
მ.შ.პროგრამების აკრედიტაცია და რეგისტრაცია 26 500,0
სამეცნიერო პროგრამები 202 760,0
სავადო ბიუჯეტს:ქონებიდან,მოგებიდან,მიწის; 99 000,0

 სწავლის ინოვაციური ორიენტირები(ზამთრის სკოლა). 32 340,0
სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 78 450,0
სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 0,0

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა(ბიბლიოთეკა) 4 642,0

საკომისიოები 0,0
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი(სტუდენტთა 
თვითმმართველობა)

27 000,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 174 000,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 174 000,0

ძირითადი აქტივები 174 000,0
შენობა ნაგებობები 100 000,0

საცხოვრებელი შენობები 0,0
არასაცხოვრებელი შენობები 100 000,0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზები 0,0
მილსადენები 0,0
სხვა შენობა-ნაგებობები 0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  (მ.შ.წიგნები) 20 000,0
სატრანსპორტო საშუალებები 0,0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი 0,0
მსუბუქი ავტომობილი 0,0
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები 0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 0,0
ტელევიზორი 0,0
მაცივარი 0,0
კომპიუტერი 50 000,0
მობილური ტელეფონი 0,0
პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 0,0
უწყვეტი კვების წყარო 4 000,0
ფოტოაპარატი 0,0
ვიდეო-აუდიო აპარატურა 0,0
ტელეფონის, ფაქსის აპარატი 0,0



სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები 0,0
ოპტიკური ხელსაწყო 0,0
ავეჯი 0,0
რბილი ავეჯი 0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,0

სხვა ძირითადი აქტივები 0,0
არამატერიალური ძირითადი აქტივები 0,0

ლიცენზიები 0,0
სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები 0,0

ვალდებულებების კლება 0,0
საშინაო 0,0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0,0
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 223 979,0

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი :                                             / პ.გოცირიძე/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


