
,,დამტკიცებული" 

სპიკერი                                          ნ. გელდიაშვილი

ლარი

3,611,709.2
435,456.3

       

მ.შ. (ეკონომიკური საქმიანობიდან (სწავლის საფასური, სასწავლო 

გრანტი, პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსება და 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები და სხვა)

363,778.01

 მ.შ. რუსთაველი სამეცნიერო ფონდი 27,674.46
მ.შ.საერთაშორისო გრანტები  BOMUP 4,305.61
                                                CASEDE 5,985.12

159.77

14,184.68

19,368.62

3,176,252.88

მ.შ. (ეკონომიკური საქმიანობიდან (სწავლის საფასური, სასწავლო 

გრანტი, პროგრამული და მიზნობრივი დაფინანსება და 

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები და სხვა)

3,042,462.0

მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება 13,500.0

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 13,500.00

მ.შ. გრანტები 120,290.88

მ.შ.სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები(რუსთაველის ფონდი-მცირე 

ენების ბედი გლობალიზაციის პირობებში.ეპისტოლე-VI-VII ტომი.
99,700.00

მ.შ. საერთაშორისო ორგანიზაციები 20,590.88

20,590.88

0.00

0.00

0.00

0.00

3,573,490

3,573,490

2,047,428.0

ხელფასები 2,047,428.0

1,038,800.0

 მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 561,000.0

მ.შ. მივლინება 20,000.0

 მ.შ. ოფისის ხარჯები 338,300.0

მ.შ. წარმომადგენლობითი ხარჯები 18,000.0

 მ.შ. კვების ხარჯები 0.0

მ.შ. სამედიცინო ხარჯები 500.0

მ.შ. რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად   

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
4,000.0

მ.შ. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და   

მოვლა-შენახვის ხარჯები 
27,000.0

  მ.შ. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70,000.0

10,000.0

ხარჯები

შრომის ანაზღაურება

   საქონელი და მომსახურება

სოციალური უზრუნველყოფა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

                              DOIT

                               axali

2015 წლის შემოსავლები

მ.შ. BOMUP

მ.შ. DOIT

მ.შ. SUTOMA

მ.შ. CASEDE 

მ.შ. LEGUE

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)

სულ ასიგნება

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

                                  SUTOMA

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი 
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დასახელება

სულ შემოსავლები ნაშთის ჩათვლით

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 13,500.0

163,500.0

სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 13,500.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი 

მიმდინარე ხარჯი(სტუდენტთა თვითმმართველობა)
27,000.0

სხვა ხარჯები (გადასახდელები ბიუჯეტში) 123,000.0

115,000.0

115,000.0

115,000.0

შენობა ნაგებობები 50,000.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  (მ.შ.წიგნები) 15,000.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 50,000.0

74,324.49

მ.შ BOMUP 24,896.5

 მ.შ CASEDE 5,985.1

 მ.შ SUTOMA 159.77

 მ.შ DOIT 23,914.49

მ.შ  axali 19,368.62

124,438.0

ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან - ამირანიანი ახლებური 

ხედვა" იანვარი-აპრილი
10,288.0

ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში (1921-

1950)
10,250.0

ვოდევილევი
4,200.0

                             მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 22,938.0

                             მ.შ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,800.0

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები(რუსთაველის ფონდი-,,მცირე 

ენების ბედი გლობალიზაციის პირობებში"; ,,ეპისტოლე")
99,700.0

38,218.7

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი :                                             / პ.გოცირიძე/                   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ძირითადი აქტივები

საერთაშორისო გრანტები

სამეცნიერო პროგრამების დაფინანსება (უნივერსიტეტის შემოსავლებიდან)

ნაშთი პერიოდის ბოლოს

სხვა ხარჯები

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები


