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სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობით საბჭოზე                                 ოქმი  #   8     29 მაისი          2018 წელი

წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი:                                    მ. ღარიბაშვილი

დასახელება 2018

შემოსავლები 3,883,854.5

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში 752,307.3

მ.შ.რუსთაველის ფონდი 105,806.0

მიზნობრივი გრანტი (საერთაშორისო პროექტებიდან) 35,907.4

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 35,000.0

საკუთარი შემოსავლები (მ.შ სწავლის საფასური) 575,593.9

                             2018 წლის შემოსავალი 3,131,547.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია(სწავლის საფასური) 2,785,000.0

სახელმწიფო სასწავლო სტიპრენდიები სტუდენტებს 65,500.0

მიზნობრივი გრანტი 179,647.2

მ.შ. საერთაშორისო 106,173.2

3. სამეცნიერო კვლევითი გრანტი(რუსთაველის ფონდი). 73,474.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი დაფინანსება 36,400.00

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 65,000.0

       კაპიტალიზაცია 15,000.0

       შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 50,000.0

სულ ასიგნება 3871987

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 194

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 143

ხარჯები 3,871,987

შრომის ანაზღაურება 1,847,676.0

ხელფასები 1,847,676.0

ხელფასები ფულადი ფორმით 1,847,676.0

თანამდებობრივი სარგო 0.0

წოდებრივი სარგო 0.0

პრემია 0.0

დანამატი 0.0

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)

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

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.



ჰონორარი 0.0

კომპენსაცია 0.0

ხელფასები სასაქონლო ფორმით 0.0

სოციალური შენატანები 0.0

საქონელი და მომსახურება 1,369,550.0

მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 827,000.0

მივლინება 23,500.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით 17,000.0

მივლინება ქვეყნის გარეთ 6,500.0

ოფისის ხარჯები 261,750.0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა 27,900.0

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, 

საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
14,000.0

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 4,900.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების 

შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი 

საქმიანობის) ხარჯები

9,000.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი 17,000.0

კომპიუტერული ტექნიკა 2,500.0

პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 3,500.0

კომპიუტერის აქსესუარები 2,500.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 4,500.0

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა 1,000.0

ტელეფონის, ფაქსის აპარატი 500.0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა 1,500.0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან 

დაკავშირებული ხარჯი
1,000.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 4,950.0

საოფისე ავეჯი 4,000.0

რბილი ავეჯი 950.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი
2,900.0

ბეჭედი-შტამპი 200.0

საათი 100.0

სურათი და სურათის ჩარჩო 100.0

სხვა საოფისე ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი 2,500.0

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა 5,000.0

სამეურნეო საქონელის შესყიდვის ხარჯი. 8,500.0



შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი 5,000.0

კავშირგაბმულობის და ინტერნეტის  ხარჯი. 32,000.0

საფოსტო მომსახურების ხარჯი 1,500.0

კომუნალური ხარჯი 133,000.0

მათ შორის:

ელექტროენერგიის ხარჯი 24,000.0

წყლის ხარჯი 2,000.0

ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი(გათბობის მიზნით) 95,000.0

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 8,000.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი 1,000.0

შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი 3,000.0

გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი 3,000.0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 4,000.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები 17,000.0

სამედიცინო ხარჯები 1,500.0

მედიკამენტის და სხვა სამკურნალო საშუალების შეძენის ხარჯი 1,000.0

სამედიცინო დეზინფექცია-დერატიზაციის ხარჯი 500.0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 
3,500.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 34,500.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი 18,000.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი 3,000.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა 3,000.0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი 6,000.0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

არაკლასიფიცირებული ხარჯები
4,500.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 200,800.0

მათ შორის:

ბანკის მომსახურების ხარჯი 300.0

ექსპერტიზის და შემოწმებების ხარჯი 5,000.0

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯი
5,000.0

რეკლამის ხარჯი 3,500.0

სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების 

ორგანიზების ხარჯი
15,000.0

სასწავლო მიზნით გაწეული ხარჯი(ავტორიზაციის და პროგრამების აკრედიტაცია და 

რეგისტრაცია).
65,000.0

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკასთან დაკავშირებული ხარჯი 6,000.0



აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი 4,900.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი 600.0

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი 1,500.0

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები 15,000.0

კვლევების და განვითარების ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით გაწეული ხარჯი 35,000.0

სამეცნიერო ხარჯი 25,000.0

სერთიფიკაციასთან დაკავშირებული ხარჯი 5,000.0

ტენდერის ხარჯი 1,500.0

ტექნიკური და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ხარჯი 1,500.0

ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯი 1,000.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი, რომელიც არ 

არის კლასიფიცირებული
10,000.0

გრანტები 321,361.0

სამეცნიერო კვლევითი გრანტები(რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 179,280.0

 მ.შ. ძირითადი პერსონალის საგრანტო დაფინანსება 93,600.0

მ.შ. საქონელი და მომსახურება 64,778.0

მ.შ ზედნადები ხარჯები 15,402.0

მ.შ. ძირითადი აქტივები 5,500.0

საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში მიღებული გრანტები 142,081.0

სოციალური უზრუნველყოფა 5,000.0

სოციალური დახმარება 5,000.0

ფულადი ფორმით

სხვა ხარჯები 152,000.0

სხვადასხვა ხარჯები 152,000.0

 მიმდინარე ხარჯები 152,000.0

სავადო ბიუჯეტს:ქონებიდან,მოგებიდან,მიწის; 70,000.0

სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 65,500.0

სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი 1,500.0

საკომისიოები 0.0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი(სტუდენტთა 

თვითმმართველობა)
15,000.0

 კაპიტალური ხარჯები 0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 176,400.0

ძირითადი აქტივები 176,400.0

შენობა ნაგებობები 45,000.0

არასაცხოვრებელი შენობები 40,000.0

ელექტრო გადამცემი ხაზები 5,000.0

სატრანსპორტო საშუალებები 0.0



სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 131,400.0

კომპიუტერი 55,000.0

მ.შ.საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 35,000.0

პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები 5,000.0

უწყვეტი კვების წყარო 0.0

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 

(მ.შ.წიგნები და საბიბლიოთეკო რესურსები ).
71,400.0

მ.შ.წ ინფრაწითელი სპექტომეტრი (პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ 

გამოყოფილი დაფინანსება)
36,400.0

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 11,867.5

  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი :                                  / მ.მაისურაძე/                   


