
სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო 

კონსერვატორია 

ფინანსური ანგარიში - 2017 წელი 



2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება 
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სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო კონსერვატორია 

საბიუჯეტო შემოსავლები (საკასო) 4 617 298 

დამტკიცებული ბიუჯეტი (იანვარი 2017) 4 254 000 

წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ზრდა 0 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი 62 665 

მიზნობდივი დაფინანსება (პროექტები) 300 633 
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92% 

0% 
1% 7% 

საბიუჯეტო შემოსავლების პროცენტული 

თანაფარდობა 2017 წ.  

დამტკიცებული ბიუჯეტი 

(იანვარი 2017) 

წლის განმავლობაში ბიუჯეტის 

ზრდა 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი 

მიზნობდივი დაფინანსება 

(პროექტები) 



წლის დასაწყისში დამტკიცებული 
სახელმწიფო ბიუჯეტის  დინამიკა წლების მიხედვით 

წელი ბიუჯეტი ცვლილება შენიშვნა 

2008 2 151 000     

2009 3 297 300 1 146 300   

2010 3 290 000 -7 300   

2011 3 300 000 10 000   

2012 3 400 000 100 000   

2013 3 595 600 195 600 8 თვის სახ. ფონდი 

2014 3 800 000 204 400 
105000 - 2014 წლის სახ. ფონდის ზრდა    99 
400 -  2013 წლის დახ. ფონდის ზრდა 

2015 3 900 000 100 000 
პანსიონის პროექტის მიზნობრივი 
დაფინანსების ბიუჯეტში გათვალისწინება 

2016 4 140 000 240 000 2016 წლის სახ. ფონდის ზრდა 9 თვე 

2017 4 254 000 114 000 
2016 წელს გაზრდილი შრომის 
ანაზღაურების 3 თვის შევსება 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 297 300 
3 290 000 3 300 000 

3 400 000 
3 595 600 

3 800 000 
3 900 000 

4 140 000 
4 254 000 

წლის დასაწყისში დამტკიცებული სახელმწიფო 

ბიუჯეტი წლების ჭრილში 
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63% 

30% 

6% 1% 

2017 წლის საკუთარი შემოსავლების 

პროცენტული თანაფარდობა 

სწავლის საფასური 

შემოსავალი რეალიზაციიდან და 

მომსახურებიდან. 

სხვა შემოსავლები (ერასმუსი, სავ. 

სხვაობა) 

გრანტები (რუსთაველის ფონდი) 



საბიუჯეტო 

შემოსავლები 

84% 

საკუთარი 

შემოსავლები 

16% 

2017 წლის კონსოლიდირებული საკასო 

შემოსავლები 



2017 წლის კონსოლიდირებული საკასო შემოსავლები 

სულ შემოსავლები (საკასო) 5 503 336 

სახელმწ. ბიუჯეტი 4 254 000 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი 62 665 

მიზნობდივი დაფინანსება (პროექტები) 300 633 

სწავლის საფასური 559 474 

შემოსავალი რეალიზაციიდან და მომსახურებიდან 267 073 

გრანტები (რუსთაველის ფონდი) 3 700 

სხვა შემოსავლები (ერასმუსი, სავ.სახვ.) 55 792 



77% 

1% 

6% 

10% 
5% 

0% 1% 

2017 წლის კონსოლიდირებული საკასო 

შემოსავლების პროცენტული თანაფარდობა 

სახელმწ. ბიუჯეტი 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი 

მიზნობდივი დაფინანსება 

(პროექტები) 

სწავლის საფასური 

შემოსავალი რეალიზაციიდან და 

მომსახურებიდან 

გრანტები (რუსთაველის ფონდი) 

სხვა შემოსავლები (ერასმუსი, 

სავ.სახვ.) 



2017 წლის საკუთარი საკასო ხარჯები 
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საკუთარი ხარჯები (საკასო) 820 255 

შრომის ანაზღაურება 264 417 

პრემია 21 210 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ. (პროექტები) 59 737 

ოფისის ხარჯი 146 275 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 68 207 

სასწავლო სტიპენდიის ხარჯი 20 150 

სხვა  დანარჩენ საქონელი და მომსახურება 6 744 

გადასახადები 51 295 

სხვა  მიმდინარე ხარჯი 106 230 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 75 990 
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32% 

3% 

7% 

18% 

8% 

3% 

1% 

6% 

13% 

9% 

2017 წლის საკუთარი საკასო ხარჯების 

პროცენტული თანაფარდობა 
შრომის ანაზღაურება 

პრემია 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ. 

(პროექტები) 

ოფისის ხარჯი 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 

სასწავლო სტიპენდიის ხარჯი 

სხვა  დანარჩენ საქონელი და 

მომსახურება 

გადასახადები 

სხვა  მიმდინარე ხარჯი 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 



2017 წლის საბიუჯეტო საკასო ხარჯები 
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საბიუჯეტო ხარჯები (საკასო) 4 554 633 

შრომის ანაზღაურება 3 381 296 

პრემია 181 354 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ. (პროექტები) 272 629 

ოფისის ხარჯები  259 994 

წარმომადგენლობითი ხარჯი 126 063 

სასწავლო სტიპენდიის ხარჯი 105 000 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (აუდიტორული მომსახურება) 4 800 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი (კვება ღონისძიებების ფარგლებში) 45 164 

 კულტურული ღონისძიების ხარჯები (მათ შორის მიზნობრივი საპროექტო 
დაფინანსება) 

139505 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 828 
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2017 წლის საბიუჯეტო საკასო ხარჯების პროცენტული თანაფარდობა 

74% 

4% 

6% 
6% 

3% 
2% 0% 1% 3% 1% 

შრომის ანაზღაურება 

პრემია 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ. (პროექტები) 

ოფისის ხარჯები  

წარმომადგენლობითი ხარჯი 

სასწავლო სტიპენდიის ხარჯი 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (აუდიტორული მომსახურება) 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი (კვება ღონისძიებების ფარგლებში) 

 კულტურული ღონისძიების ხარჯები (მათ შორის მიზნობრივი საპროექტო დაფინანსება) 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 



2017 წლის კონსოლიდირებული საკასო ხარჯები 
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კონსოლიდირებული საკასო ხარჯები 5 374 888 

შრომის ანაზღაურება 3 645 713 

პრემია 202 564 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ.  332 366 

ოფისის ხარჯები  406 269 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 194 270 

სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 125 150 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება  11 544 

გადასახადები 51 295 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი 151 394 

კულტურული ღონისძიებების ხარჯი 139 505 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 818 
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2017 წლის კონსოლიდირებული საკასო ხარჯების პროცენტული 

თანაფარდობა 

შრომის ანაზღაურება 

პრემია 

შტატგარეშე მომუშ. ანაზ.  

ოფისის ხარჯები  

წარმომადგენლობითი ხარჯები 

სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი 

სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება  

გადასახადები 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი 

კულტურული ღონისძიებების 

ხარჯი 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 



2017 წელს განხორციელებული პროექტები 
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1 1 მაისი, ორშაბათი, 18:00 - ფესტივალის საზეიმო გახნსა და გალა-კონცერტი 

2 2 მაისი,  სამშაბათი, 19:00 - ქართული ტრადიციული მუსიკის კონცერტი 

3 4 მაისი, ხუთშაბათი, 19:00 - ვანდა და ლეო შიუკაშვილების კლასის კონცერტი 

4 6 მაისი, შაბათი, 19:00 - სიმფონიური და საგუნდო მუსიკის კონცერტი 

5 7 მაისი, კვირა, 19:00 - საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი - ელისაბედ ლეონსკაია 

6 10 მაისი, ოთხშაბათი, 19:00 - დავით და ნოდარ ანდღულაძეების კლასის კონცერტი 

7 11 მაისი, ხუთშაბათი, 15:00 და 19:00  - ქართული მუსიკის 100 წელი - კონცერტი - მარათონი 

8 
13 მაისი, შაბათი, 16:00 და 19:00  - მუსიკალური მარათონი - სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ლაურეატებისა 
და საზღვარგარეთ დიდი წარმატებით მოღვაწე კურსდამთავრებულების მონაწილეობით.  

9 
14 მაისი, კვირა, 16:00 და 19:00   - მუსიკალური მარათონი - სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ლაურეატებისა 
და საზღვარგარეთ დიდი წარმატებით მოღვაწე კურსდამთავრებულების მონაწილეობით.  

10 16 მაისი, სამშაბათი, 19:00 - ჯაზის საღამო 

11 20 მაისი, შაბათი, 19:00 - ნოდარ გაბუნიას კლასის კონცერტი 

12 21 მაისი, კვირა, 19:00   სიმფონიური და საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი 

13 26 მაისი, პარასკევი, 18:00 - საქართველოს სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრი - „კონსერვატორიის საიუბილეო 
გალა-კონცერტი მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი“. 

14 28 მაისი, კვირა, 19:00   - თენგიზ ამირეჯიბის კლასის კონცერტი 

15  31 მაისი, ოთხშაბათი, 19:00   - ვოკალური მუსიკის საღამო 

16 
3 ნოემბერი, 19:00სთ - საიუბილეო გალა კონცერტი სადაც კონსერვატორიის აღზრდილი, მსოფლიო საოპერო 
სცენებისვარსკვლავები კონსერვატორიის სტუდენტებთან ერთად წარსდგნენ მსმენელის წინაშე; 

17 6 ნოემბერი, 19:00სთ დონიცეტი - „სიყვარულის ნექტარი“; 

18  12 ნოემბერი, 19:00სთ  ვერდი „ტრავიატა“. 

19 
 7 -8  აპრილს კონსერვატორიაში გაიმართა თბილისის მე-2 საერთაშორისო მუსიკოლოგიური კონცერენცია 
"მუსიკოლოგიის გამოწვევები და პერსპექტივები". 

20 
11 მაისს, 13:00სთ-ზე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში საიუბილეო ღონისძიებების 
ფარგლებში კონსერვატორიის ბიბლიოთეკაში დაცული უნიკალური გამოცემების გამოფენა გაიმართა. 



2017 წელს განხორციელებული პროექტები 
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21 5 – 9 სექტემბერს, კონსერვატორიაში ეთნომუსიკოლოგიის ევროპული სემინარი ESEM 2017 გაიმართა; სემინარში 
მონაწილეობა 51-მა მეცნიერმა ( მათ შორის , 8 ქართველი) მსოფლიოს 19 ქვეყნიდან ( მათ შორის, საქართველოდან) მიიღო. 

22 
21-24 სექტემბერს კონსერვატორიამ AEC-ის საერთაშორისო ურთიერთობათა ხელმძღვანელების (კონსერვატორიების, 
მუსიკის აკადემიების და ჰოჰშულეების ევროპული ასოციაცია) ყოველწლიურ შეხვედრას უმასპინძლა, სადაც 250 
სტუმარმა მსოფლიოს  57 სახელმწიფოდან მოიყარა თავი. 

23 
21-22 ნოემბერს გაიმართა კონფერენცია თემაზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ერთსაუკუნოვანი გზა: 
ისტორია და თანამედროვეობა“. 

24 
5 დეკემბერი, 19:00სთ - Bravo Maestro! - მარინე იაშვილის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო 

25 7 დეკემბერი, 20:00სთ - ჯაზის საღამო - ანტონიო ფარაოს კვარტეტი 

26 10 დეკემბერი, 19:00სთ - ვოკალური მუსიკის საღამო - დანიელა კაპიელო (სოპრანო), დარიო დი ვიეტრი (ტენორი) 

27 12 დეკემბერი, 19:00სთ - ფოლკლორული მუსიკის საღამო - ანსამბლი „შავნაბადა“ 

28 16 დეკემბერი, 19:00სთ - სავიოლინო მუსიკის საღამო - გიდონ კრემერი  

29 18 დეკემბერი, 19:00სთ - საორგანო მუსიკის კონცერტი - რუდოლფ ლუტცი  

30 19 დეკემბერი, 19:00სთ - საფორტეპიანო მუსიკის საღამო - ბორის ბერეზოვსკი 

31 21 დეკემბერი, 19:00სთ - საკვარტეტო მუსიკის საღამო - ბოროდინის სახელობის სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტი 

32 23 დეკემბერი, 19:00სთ - საფორტეპიანო მუსიკის საღამო - ევგენი კისინი 

33 25 დეკემბერი, 19:00სთ - Bravo Maestro! სულხან ნასიძის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო 

34 
28 დეკემბერი, 19:00სთ - კონსერვატორიის საიუბილეო წლის გაცილება მონაწილეობენ კონსერვატორიის პროფესორ-
მასწავლებლები 


