
    

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ––––    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის    

                                                                                                                                        წარმომადგენლობითი სწარმომადგენლობითი სწარმომადგენლობითი სწარმომადგენლობითი საბჭოაბჭოაბჭოაბჭო    

    

    
ქ. ბათუმი                                                                                                                    29 დეკემბერი,  2011  წელი  

  

    

გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება        №№№№    4444    
    

    ბათუმის ბათუმის ბათუმის ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიიიისსსს        

2012201220122012    წლის წლის წლის წლის ბიუჯეტის პროექტისბიუჯეტის პროექტისბიუჯეტის პროექტისბიუჯეტის პროექტის    განხილვის განხილვის განხილვის განხილვის     შესახებშესახებშესახებშესახებ    

    

         ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლების, ,,უმა-

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 18-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 

უნივერსიტეტის წესდების მე-17 მუხლისა და აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 

დეკემბრის №104 დადგენილების   საფუძველზე    

 

 წარმომადგენლობითმა  საბჭომ გადაწყვიტა:  

 

        1. მოწონებულ იქნას ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 2012 

წლის ბიუჯეტის პროექტი,  თანახმად დანართისა. 

 

        2.  გადაწყვეტილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

    

    

    

წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი        

                    საბჭოს საბჭოს საბჭოს საბჭოს სპიკერისპიკერისპიკერისპიკერი                                                                                                                                                                                                                            თთთთ. . . . მემემემეიშვილიიშვილიიშვილიიშვილი    
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი    საბჭოსაბჭოსაბჭოსაბჭოსსსს  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2011 2011 2011 2011 წლის 29 დეკემბრის წლის 29 დეკემბრის წლის 29 დეკემბრის წლის 29 დეკემბრის №№№№    4444    დადგენილების  დადგენილების  დადგენილების  დადგენილების      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

დანართიდანართიდანართიდანართი    

    
 სსიპსსიპსსიპსსიპ ბათუმისბათუმისბათუმისბათუმის ხელოვნებისხელოვნებისხელოვნებისხელოვნების სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო უნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტის                                                                   

2012 წლისწლისწლისწლის ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი 
   

სსსს უუუუ ლლლლ   შშშშ ეეეე მმმმ ოოოო სსსს აააა ვვვვ ლლლლ ეეეე ბბბბ იიიი 1363135,00 
სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო ბიუჯეტიდანბიუჯეტიდანბიუჯეტიდანბიუჯეტიდან 930000,00 

კულტურისკულტურისკულტურისკულტურის სამინისტროსამინისტროსამინისტროსამინისტრო 180000,00 
მაგისტრანტებისმაგისტრანტებისმაგისტრანტებისმაგისტრანტების პროგრამულიპროგრამულიპროგრამულიპროგრამული გრანტიგრანტიგრანტიგრანტი   
აჭარისაჭარისაჭარისაჭარის აააა.რრრრ. 750000,00 

სპეცსპეცსპეცსპეც სახსრებისახსრებისახსრებისახსრები 433135,00 
მათ შორის: სწავლის საფასური 349059,00 

                   იჯარა 28116,00 

                   არსებული საბანკო ნაშთი 01.01.2012 წლისთვის  52000,00 

                   სხვა შემოსავლები 3960,00 

სსსს უუუუ ლლლლ    გგგგ აააა სსსს აააა ვვვვ ლლლლ ეეეე ბბბბ იიიი  1363135,00 
სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო ბიუჯეტიდანბიუჯეტიდანბიუჯეტიდანბიუჯეტიდან 930000,00 

ხელფასიხელფასიხელფასიხელფასი 922800,00 
მათ შორის: ადმინისტრაციული პერსონალი 445800,00 

                      აკადემიური პერსონალი 316920,00 

                      დამხმარე აკადემიური პერსონალი 61850,00 

                      საათობრივი 98230,00 

სტიპენდიასტიპენდიასტიპენდიასტიპენდია 7200,00 

სპეცსპეცსპეცსპეც სახსრებისახსრებისახსრებისახსრები 433135,00 
ხელფასიხელფასიხელფასიხელფასი 185579,00 

 შტატგარშეშტატგარშეშტატგარშეშტატგარშე მომუშავეთამომუშავეთამომუშავეთამომუშავეთა ანაზღაურებაანაზღაურებაანაზღაურებაანაზღაურება 6000,00 

საქონელისაქონელისაქონელისაქონელი დადადადა მომსახურებმომსახურებმომსახურებმომსახურებაააა 173576,00 

                   მივლინება ქვეყნის შიგნით 9000,00 

                   მივლინება ქვეყნის გარეთ 24000,00 

                   წარმომადგენლობითი ხარჯები 11000,00 

                   ტრანსპორტისა ტექნიკის ექსპლუატაციის ხარჯები 17200,00 

                   ოფისის ხარჯები 112376,00 

არაფინანსურიარაფინანსურიარაფინანსურიარაფინანსური აქტივებიაქტივებიაქტივებიაქტივები 39380,00 

სტუდენტთასტუდენტთასტუდენტთასტუდენტთა თვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობის 5000,00 

ვალდებულებებივალდებულებებივალდებულებებივალდებულებები 23600,00 

 

 

 

სწორია: 


