
                                                          ვამტკიცებ:                                                                                                                               

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი წარმომადგელობითი საბჭოს სპიკერი :                    

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
2018

საკუთარი სახსრები

შემოსავლები 3,535,652.0

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში 545,875.0

მ.შ მიმდინარე ანგარიშები ბანკში 545,875.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება 504,535.0

 მ.შ სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 30,000.0

მ.შ მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსება 390,400.0

მ.შ მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსება 48,785.0

სარეზერვო ფონდი 35,350.0

გრანტები 238,492.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 

გრანტები-(გაერო)
17,030.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 

გრანტები-სტარი, ერასმუსი
160,962.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 

გრანტები-(გაერო)
60,500.0

სხვა სახელმწიფო ერთეულიდან მიღებული გრანტები 250,000.0

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან 

(ინფრასტრუქტურა)
250,000.0

შემოსავალი საკუთრებიდან 1,996,750.0

პროცენტი 15,000.0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული თანხები 15,000.0

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია (სწავლის 

ქირა)
1,971,750.0

მ.შ უმაღლეს საგანმანათლებლებლო დაწესებულებებში 

სწავლის საფასური
1,230,750.0

მ.შ საგანმანათლებლო დაწესებულებების  მიერ 

სასწავლო გრანტის (ვაუჩერული დაფინანსება) სახით 

მიღებული შემოსავალი

741,000.0

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.0

ნებაყობილობითი ტრანსფერები გრანტების გარდა 0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 10,000.0

დამტკიცებული



სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 10,000.0

სულ ასიგნება                   3,535,652.00 

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 0

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 0

ხარჯები 2,886,674

შრომის ანაზღაურება 864,760

ხელფასები 864,760

ხელფასები ფულადი ფორმით 864,760

თანამდებობრივი სარგო 864,760

მ.შ ადმინისტრაცია და სხვა პერსონალი 401,160

მ.შ აკადემიური პერსონალი 293,600

პრემია 100,000

დანამატი 70,000

საქონელი და მომსახურება 1,424,380

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 935,000

შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო 850,000

შტატგარეშე მომუშავეთა  პრემია 85,000

მივლინება 37,000

მივლინება ქვეყნის შიგნით 22,000

მივლინება ქვეყნის გარეთ 15,000

ოფისის ხარჯები 24,265

წარმომადგენლობითი ხარჯები 15,100

კვების ხარჯები 0

სამედიცინო ხარჯი 5,000

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად 

ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 
13,000

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
26,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 395,015

მ.შ პროფესიულ მასწავლებელთა ტრენინგის ხარჯები 4,000

მ.შ სტუდენტურიო ღონისძიების ხარჯები 37,850

მ.შ კონფერენციები/ტრენინგები პროფესორთა 10,000

მ.შ საჯარო ლექციები 6,000

მ.შ სამეცნიერო ხარჯები (კვლევა, გამომცემლობა) 10,000

მ.შ სსწავლო მასალის ხარჯი 90,000

სუბსიდია 504,534

გრანტები 1,000

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,000

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)

მხარჯავი დაწესებულება (დასახელება)

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)

მხარჯავი დაწესებულება (დასახელება)



სოციალური უზრუნველყოფა 8,000

სოციალური დახმარება 8,000

სხვა ხარჯები 85,000

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 85,000

მ.შ ღონისძიების ხარჯი 20,000

მ.შ ქონების გადსახადი 10,000

მ.შ მოგების გადასახადი 15,000

  მ.შ სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 30,000

მ.შ სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების 

ხარჯები
10,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა 644,688.0

ძირითადი აქტივები 644,688.0

ვალდებულებების კლება 4,290

სხვა კრედიტორული დავალიანებები 4,290




