
რ. თათეშვილი

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2020 წელი გეგმა  
2020 წელი 

შესრულება

შემოსავლები 5,293,277.60 5,024,143.1

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში 1,257,521.8 1,257,521.8

ნაშთი სავალუტე ანგარიშზე

სწავლის საფასური 3,704,400.0 3432878.74

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული პროგრამული დაფინანსება 97,950.00 97950

მ.შ. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 

მ.შ. სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 79,950.00 79950

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

პროექტის - "სიკვდილის ლხინი ასპინძაში" დაფინანსება
18,000.00 18000

მოდულური საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამის 

განხორციელება

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები 0.00

სამეცნიერო - კვლევითი გრანტები 16,390.5 16390.5

კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 217,015.3 219402.01

საერთაშორისო ირგანიზაციიდან მიღებული გრანტი 137,015.3 137015.31

2 სხვა შემოსავლები 80,000.0 82386.7

3

სულ ასიგნება 5095452.20 3,376,029.1

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 202

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 122

ხარჯები 4,613,347.80 3012633.93

შრომის ანაზღაურება 2,532,019 1691475.12

საქონელი და მომსახურება 1,621,928.8 1181968.05

გრანტები 0

სოციალური უზრუნველყოფა 20,000 1269.46

სხვა ხარჯები 439,400 137921.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 482,104.40 363,395.19

ვალდებულებების კლება

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



სულ ასიგნება 4,997,502.2 3282379.12

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 202

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა 122

ხარჯები 4,515,397.8 2918983.93

შრომის ანაზღაურება 2,532,019.0 1691475.12

საქონელი და მომსახურება 1,603,928.8 1168268.05

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 20,000.0 1269.46

სხვა ხარჯები 359,450.0 57971.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა 482,104.4 363395.19

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 79,950.0 79,950.0

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 79,950.0 79,950.0

შრომის ანაზღაურება 0.0

საქონელი და მომსახურება 0.0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა 0.0

სხვა ხარჯები 79,950.0 79950

არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0

ვალდებულებების კლება

სულ ასიგნება 18,000.0 13700

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა

შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები 18,000.0 13700

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება 18,000.0 13700

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

ნაშთი სავალუტე ანგარიშზე 2385.36

დაუბრუნდა ბიუჯეტს -21072.59

ნაშთი პერიოდის ბოლოს 197,825.40 1,629,426.7

"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


