
    

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    

წარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითიწარმომადგენლობითი    საბჭოსაბჭოსაბჭოსაბჭო    
    

    
ქ. ბათუმი                                                                                                                      2012  წლის 28 დეკემბერი  

  

    

    

გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება        №№№№    1111    
    

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

2013 2013 2013 2013     წლის წლის წლის წლის ბიუჯეტის ბიუჯეტის ბიუჯეტის ბიუჯეტის დამტკიცებისდამტკიცებისდამტკიცებისდამტკიცების        შესახებშესახებშესახებშესახებ    

    

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

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 18-ე მუხლის პირველი 

პუნქტისა და აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილების 

საფუძველზე    

 

 წარმომადგენლობითმა  საბჭომ  გადაწყვიტა:  

 

1.  დამტკიცდეს  ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 2013 
     წლის ბიუჯეტი,  თანახმად დანართისა. 

 

 

        2. გადაწყვეტილება  ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

    

    

წარმომადგენლობით  საბჭოს  

                  სპიკერი                                                                          თ. მეიშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                სსიპსსიპსსიპსსიპ----ბათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლობათუმის ხელოვნების სასწავლო    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის წარმოწარმოწარმოწარმომმმმადგენლობითიადგენლობითიადგენლობითიადგენლობითი    საბჭოსსაბჭოსსაბჭოსსაბჭოს  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2012 2012 2012 2012 წლის 28წლის 28წლის 28წლის 28    დეკემბრის დეკემბრის დეკემბრის დეკემბრის №№№№    1111    გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების        

                                                                                                                                                          დანართი 

 
 

სსიპსსიპსსიპსსიპ ბათუმისბათუმისბათუმისბათუმის ხელოვნებისხელოვნებისხელოვნებისხელოვნების სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო უნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტისუნივერსიტეტის                                       
2013333 წლისწლისწლისწლის ბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტიბიუჯეტი 

სსსს უუუუ ლლლლ   შშშშ ეეეე მმმმ ოოოო სსსს აააა ვვვვ ლლლლ ეეეე ბბბბ იიიი 1111    416416416416    246.00246.00246.00246.00    

სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო ბიუჯეტიდანბიუჯეტიდანბიუჯეტიდანბიუჯეტიდან 930000,00 
კულტურისკულტურისკულტურისკულტურის სამინისტროსამინისტროსამინისტროსამინისტრო 180000,00 
აჭარისაჭარისაჭარისაჭარის აააა.რრრრ. 750000,00 

სპეცსპეცსპეცსპეც სახსრებისახსრებისახსრებისახსრები 486486486486    246.00246.00246.00246.00    
მათ შორის: სწავლის საფასური 425 000 

                   არსებული საბანკო ნაშთი 2012  წლის 01 დეკემბრისთვის 57 286 

                   სხვა შემოსავლები 3960,00 

სსსს უუუუ ლლლლ    გგგგ აააა სსსს აააა ვვვვ ლლლლ ეეეე ბბბბ იიიი  1111    416416416416    246.00246.00246.00246.00 
სახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფოსახელმწიფო ბიუჯეტიდანბიუჯეტიდანბიუჯეტიდანბიუჯეტიდან 930000,00 

ხელფასიხელფასიხელფასიხელფასი 922    800,00 
მათ შორის: საშტატო განრიგის მიხედვით 755 300 

                      საათობრივი 167 500 

სტიპენდიასტიპენდიასტიპენდიასტიპენდია 7    200    

სპეცსპეცსპეცსპეც სახსრებისახსრებისახსრებისახსრები 486 246486 246486 246486 246    
ხელფასიხელფასიხელფასიხელფასი 206 520206 520206 520206 520    

 შტატგარშეშტატგარშეშტატგარშეშტატგარშე მომუშავეთამომუშავეთამომუშავეთამომუშავეთა ანაზღაურებაანაზღაურებაანაზღაურებაანაზღაურება 6    000    

სტიპენდიასტიპენდიასტიპენდიასტიპენდია    6 0006 0006 0006 000    

საქონელისაქონელისაქონელისაქონელი დადადადა მომსახურებმომსახურებმომსახურებმომსახურებაააა 194 226194 226194 226194 226    

                   მივლინება ქვეყნის შიგნით 8500 

                   მივლინება ქვეყნის გარეთ 28 000 

                   წარმომადგენლობითი ხარჯები 9 300 

                   ტრანსპორტისა ტექნიკის ექსპლუატაციის ხარჯები 18 150 

                   ოფისის ხარჯები 88 876 

                     სხვა დანარჩენი 41 400 

არაფინანსურიარაფინანსურიარაფინანსურიარაფინანსური აქტივებიაქტივებიაქტივებიაქტივები 10 00010 00010 00010 000    

სტუდენტთასტუდენტთასტუდენტთასტუდენტთა თვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობისთვითმმართველობის 5    000    

ვალდებულებებივალდებულებებივალდებულებებივალდებულებები 58 50058 50058 50058 500    

 

 

 

სწორია: 


