
რ.თათეშვილი

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020 წელი 

შემოსავლები 5,232,085.19

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში 1,253,951.8

სწავლის საფასური 3,704,400.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება 71,850.00

მ.შ. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 0.00

მ.შ. სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 53,850.00

მ.შ" სსიპ "სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" 

პროექტის - "სიკვდილის ლხინი ასპინძაში" დაფინანსება
18,000.00

მოდულური საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამის 

განხორციელება
0

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები 0.00

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები 7,390.5

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 194,492.9

საერთაშორისო ირგანიზაციიდან მიღებული გრანტი 114,492.9

2 სხვა შემოსავლები 80,000.0

3

4

n

სულ ასიგნება 5037829.85

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 202

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 122

ხარჯები 4,563,301.4

შრომის ანაზღაურება 2,532,019

საქონელი და მომსახურება 1,605,482.4

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაწესებულების მთლიანი ასიგნება (გადასახდელები)

დადგენილება = ____                                                         

სსიპ    სამცხე-ჯავახეთის        სახელმწიფო           უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.:       

დამტკიცებულია:

სსიპ    სამცხე-ჯავახეთის        

სახელმწიფო   უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 

თავმჯდომარე,    პროფესორი:                 

ოქმი=  ____        ____       

________________                                    

ლ. ჩიბურდანიძე



გრანტები 0

სოციალური უზრუნველყოფა 20,000

სხვა ხარჯები 405,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა 474,528.42

ვალდებულებების კლება 0

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 194,255.34

სულ ასიგნება 4,965,979.9

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 202

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 122

ხარჯები 4,491,451.4

შრომის ანაზღაურება 2,532,019.0

საქონელი და მომსახურება 1,587,482.4

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 20,000.0

სხვა ხარჯები 351,950.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 474,528.4

ვალდებულებების კლება 0.0

ნაშთი წლის ბოლოს 194,255.34

სულ ასიგნება 53,850.0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 53,850.0

შრომის ანაზღაურება 0.0

საქონელი და მომსახურება 0.0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 0.0

სხვა ხარჯები 53,850.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 18,000.0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 18,000.0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 18,000.0

გრანტები

"კულტურის ხელშეწყობის" პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლების , 

მეცნირების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2027 

ბრძანებით დამტკიცებული "კულტურის ხელშეწყობის" პროგრამის ფარგლებში, სსიპ 

"სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" პროექტის - "სიკვდილის ლხინი 

ასპინძაში" დაფინანსება 

                    სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და 

აკადემიური პერსონალის ხარჯები

       სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სტუდენტების სახელმწიფო 

სტიპენდია



სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები 0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 0.00

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 0.0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0.0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00

ვალდებულებების კლება 0.0

სულ ასიგნება 0.0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 0.0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 0.0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0

ვალდებულებების კლება

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 194,255.34

მოდულური საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამის განხორციელება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების ქვეპროგრამა


