
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

დასახელება სულ 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

 საერთაშორისო ფესტივალების და 

კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა
1 850 000 410 000 480 000 480 000 480 000

კულტურის სფეროში თავისუფალი 

ინიციატივების მხარდაჭერა
700 000 250 000 150 000 150 000 150 000

ხელოვანთა ხელშეწყობა 205 000 45 000 50 000 50 000 60 000

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი 14 351 800 3 251 800 3 500 000 3 800 000 3 800 000

 ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა
3 744 960 841 460 944 500 979 500 979 500

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 2 490 200 390 200 700 000 700 000 700 000

სულ პროგრამა 23 341 960 5 188 460 5 824 500 6 159 500 6 169 500

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა

პროგრამის ბიუჯეტი

გაზრდილია ქალაქის კულტურული აქტივობა

2018-2021 წწ

პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს:

1. საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

2. კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;

3. ხელოვანთა ხელშეწყობა;

4. ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი;

5. ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა;

6. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა;



2017 წელი 

(საბაზისო)
2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი

პროგრამის  ფარგლებში 

განხორციელებული 

საერთაშორისო კულტურული 

ღონისძიებების რაოდენობა

7 5 6 7 8
რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
მონიტორინგი

კულტურის  სფეროში 

პროგრამის  ფარგლებში 

განხორციელებული 

კულტურული აქტივობების 

რაოდენობა

32 40 38 42 45 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია  ქალაქის 

კულტურული 

აქტივობა

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი



05 02 01

2018 წელი

410 000

0

410 000სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

სხვა წყარო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:  

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება და საერთაშორისო კულტურული აქტივობების განვითარების 

ხელშეწყობა

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, ქალაქი, ფართო რეგიონული მასშტაბით, ეტაპობრივად ყალიბდება როგორც 

მნიშვნელოვანი ტურისტული და კულტურული ცენტრი. 

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია კულტურული ტურიზმის განვითარებაზე 

და ქალაქში კულტურული აქტივობების მრავალფეროვნებაზე. ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების 

განხორციელება ხელს უწყობს არა მხოლოდ ხელოვნების და  კულტურის პოპულარიზაციას, ქალაქისა და ქვეყნისა 

პოპულარიზაციას, არამედ  განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს კულტურული ტურიზმის განვითარებაში. აღნიშნულის 

საუკეთესო დასტური კი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული ფესტივალებია, რომლებიც უამრავ 

ადგილობრივ და უცხოელ მაყურებელსა და მსმენელს იზიდავს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა ფესტივალები,  რაც ხელს შეუწყობს  ხელოვანების შემოქმედებით 

ზრდას, რეგიონში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას და კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის 

გაზრდას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია;

1. კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი;

2. მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი;

3. საავტოტო კინოს  ბათუმის  XIII  საერთაშორისო ფესტივალი;

4.  ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა;

5. გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი.

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი - კლასიკური მუსიკის ვარსკლავების მონაწილეობით, 

ჩატარდება კონცერტები.  ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება  50-მდე ქართველი და უცხოელი კლასიკური 

მუსიკის შემსრულებელი, რომელთა მიერ შესრულდება  ცნობილი და პოპულარული ნაწარმოებები. ფესტივალის 

ფარგლებში განხორციელდება:  ფესტივალის მონაწილეთა სასტუმროთი და 3-ჯერადი კვებით მომსახურება, საკონცერტო 

დარბაზის  ყვავილებითა და  შესაფუთი მასალით გაფორმებ, ფოტო და ვიდეო გადაღება-მონტაჟი  და სხვა თანმდევი 

მომსახურება.

ღონისძიების ფარგლებში, ფესტივალის ორგანიზებაზე გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი, ხოლო ფესტივალში 

მონაწილე ქართველი მუსიკალური შემსრულებლების  შრომის ანაზღაურება განხორციელდება  მათთან გაფორმებული 

შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე.

ქვეპროგრამის აღწერა:



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

1 120 000 120 000

1 30 000 30 000

1 200 000 200 000

1 40 000 40 000

1 20 000 20 000

410 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x

x

დასახელება

პროდუქტები

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი

საავტოტო კინოს  ბათუმის  XIII  საერთაშორისო ფესტივალი - ჩატარდება საავტორო ფილმების ბათუმის XIII 

საერთაშორისო კინო-ფესტივალის  გახსნისა და დახურვის ცერემონიალი, გაიმართება კინოჩვენებები, მოწვეული იქნება 

50- მდე ცნობილი კინო-რეჟისორი და კრიტიკოსი. მოეწყობა ცნობილ რეჟისორთა მასტერკლასები.  განხორციელდება 

მონაწილეთა  სასტუმროთი  და კვებით უზრუნველყოფა,  საფესტივალო ფილმების ჩვენების უფლებებისა და სათანადო 

ლიცენზიების მოპოვება,  ფილმი-კოპიების ტრანსპორტირება,  ფესტივალის ვოლუნტერების კვებით მომსახურება, 

კინოთეატრის დარბაზის დაქირავება, ფესტივალის კატალოგისა და ფლაერების  დაბეჭედვა, კინოფესტივალის პრიზების 

დამზადება, ფილმების თარგმნა ქართულ ენაზე, სუბტიტრების მომზადება, ფილმების პროექცია სუბტიტრებით, 

ტექნიკური პერსონალისა და სამუშაო ჯგუფის ტრანსპორტით მომსახურება და სხვა თანმდევი მომსახურება.

მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი - ფესტივალის ფარგლებში, საწყის ეტაპზე, შეირჩევა დრამატურგები, 

რომლებიც დაწერენ მონო-პიესებს სპეციალურად მონო-ფესტივალისთვის. დრამატურგების მიერ დასახელდება 

რეჟისორები, რომლებიც თავის მხრივ  შეარჩევენ   მსახიობებს. პროექტის მონაწილეები იცხოვრებენ  პროექტის 

ორგანიზატორების  მიერ შერჩეულ მყუდრო და სამუშაოდ ხელსაყრელ გარემოში.

სპექტაკლების წინამოსამზადებელი  პერიოდი  განისაზღვრება  10 დღით, რის შემდეგაც  ბათუმის სხვადასხვა 

ალტერნატიულ სივრცეში, თანმიმდევრულად  ერთი კვირის განმავლობაში, დაიწყება სპექტაკლების ჩვენება.   ჩვენებები 

შედგება საჯარო სივრცეებში, რაც ხაზს გაუსვამს ალტერნტიული თეატრალური გარემოს აუცილებლობას და სიახლის 

ელემენტების შეტანას თანამედროვე თეატრალურ სამყაროში.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამა -

ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდება  ბავშვებისა და მოზარდებისათვის  გასართობი და შემეცნებითი ხასიათის 

კინოჩვენებები. პროგრამაში გათვალისწინებული  იქნება 15-მდე ქვეყნიდან არანაკლებ 20 ფილმის წარდგენა (2016-2017 

წლებში წარმოებული ნამუშევრები), მოეწყობა ახალგაზრდა ანიმატორების ფილმებისა და ანიმაციის ფილმწარმოების 

ინტერაქტიული პრეზენტაციები, დაიბეჭდება  ფესტივალის სასაჩუქრე კალენდრები და განხორციელდება  სხვა თანმდევი 

მომსახურება.

გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი - 

ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება სამი საფესტივალო კონცერტი, გამოიცემა სამეცნიერო სტატიებისაგან შემდგარი 

კრებული. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებს  ფოლკლორული (ავთენტური) ანსამბლები და საეკლესიო გუნდები  (5-

დე უცხოური და 10-დე  ქართული ანსამბლი). ფოლკლორული და საეკლესიო მუსიკის საშემსრულებლო 

პრობლემებისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 20 ქართველი და 5 

უცხოელი მეცნიერი,ფესტივალის უცხოელი მონაწილეებისათვის ორგანიზებული იქნება  ექსკურსიები, განხორციელდება 

სხვა თანმდევი მომსახურება.

ბათუმის ანიმაციური ფილმების X საერთაშორისო ფესტივალის 

არასაკონკურსო პროგრამა

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო 

ფესტივალი

გიორგი გარაყანიძის სახელობის ფოლკლორული და სასულიერო 

მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი

მონოპიესების საერთაშორისო ფესტივალი

საავტორო კინოს  ბათუმის  XIII  საერთაშორისო ფესტივალი



x

x

x

ბათუმის ანიმაციური ფილმების X 

საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო 

პროგრამა

საავტორო კინოს  ბათუმის  XIII  საერთაშორისო 

ფესტივალი

გიორგი გარაყანიძის სახელობის 

ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის 

ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ჩატარებულია საერთაშორისო ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები



მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ჩატარებულია 

საერთაშორისო 

ფესტივალები და 

კულტურული 

ღონისძიებები

საერთაშორისო 

ფესტივალების და 

კულტურული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა

5 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის განათლებისა  

და კულტურის 

განყოფილება

წელიწადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერია
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



05 02 02

2018 წელი

250 000

0

250 000

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურულ ღონისძიებებში საზოგადოების მონაწილეობისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   კულტურის სფეროში ორგანიზაციებიდან და ფიზიკური პირებიდან შემოსული პროექტების 

(თავისუფალი  ინიციატივები)  მხარდაჭერას.  კონკურსის წესით შეირჩევა საუკეთესო ინიციატივები,  რომელთა 

განხორციელება  ხელს შეუწყობს ხელოვნებისა  და კულტურის განვითარებას.

ქვეპროგრამა მხარს დაუჭერს ინოვაციურ, აქტუალურ და ანალიტიკურ პროექტებს. განსაკუთრებული ყურადღება 

დაეთმობა შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეებისა და ხელოვნების ახალი სახეობების მხარდაჭერას. აღნიშნული ხელს 

შეუწყობს ხელოვნების და ხელოვანთა თვითმყოფადობის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების უზრუნველყოფას, 

ასევე, ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების მეშვეობით, საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას 

და კულტურულ ღონისძიებებში მოქალაქეების მონაწილეობისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნას, ხელოვნებისა და 

კულტურის სფეროს მიმართ საზოგადოების ინტერესის გაზრდას.

 პროექტები უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს  2018 წლის განმავლობაში  და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიიდან მოთხოვნილი  თანხა არ უნდა აღემატებოდეს  10 000 ლარს.

ქვეპროგრამის აღწერა:

კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების  მიღება, მეორე ეტაპი - დოკუმენტების  განხილვა. 

დოკუმენტების  მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება.  დოკუმენტაცია  შემდეგ გადაეცემა 

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურს,  რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას 

განმცხადებლის  მიერ წარმოდგენილი  დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით  დადგენილ მოთხოვნებთან  შესაბამისობის 

თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება  დოკუმენტების  დეტალური განხილვა.

შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება  ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება  ის კონკურსანტი,  რომელიც მიიღებს 

მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს. ქულათა თანაბრად განაწილების  შემთხვევაში გადამწყვეტს  წარმოადგენს 

კომისიის თავმჯდომარის  პოზიცია.

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:  

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

25 10 000 250 000

250 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

კომისიის შექმნა 

და დებულების 

დამტკიცება

x

განაცხადების

მიღება
x x x x

განაცხადების

განხილვა x x x x

დაფინანსება x x x x

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

სულ ქვეპროგრამა  

დასახელება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება
პროდუქტები

კონკურსში გამარჯვებულ პირთა დაფინანსება

ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 25 პირის

დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის ბიუჯეტი არ ამოიწურება, შესაძლებელია ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების

დაცვით 25 პირზე მეტის  დაფინანსება.

კონკურსში გამარჯვებულ 

პირთა დაფინანსება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობის დამატებითი შესაძლებლობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში.

დამატებითი ინფორმაცია

განაცხადების მიღება იწარმოებს ყოველი თვის პირველი სამუშაო დღიდან თვის ბოლო სამუშაო დღის ჩათვლით 09 

საათიდან - 18 საათამდე, 2018 წლის საკონკურსო ბიუჯეტის ამოწურვამდე.

ქვეპროგრამაში   მონაწილეობის   მსურველმა    ქ.  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  მერიაში  განცხადებასთან   ერთად  უნდა 

წარმოადგინოს  შემდეგი დოკუმენტები:

ა) შევსებული განაცხადის ფორმა: ბ) ავტობიოგრაფია  (CV) - თუ განმცხადებელი  ფიზიკური პირია;

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი - თუ განმცხადებელი  ფიზიკური პირია, ხოლო თუ განმცახედებელი 

იურიდიული  პირია - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული  პირების რეესტრიდან,  დ) 

პორტფოლიო  (შემოქმედებითი მოღვაწეობის  ამსახველი აუდიო-ვიზუალური მასალა ასეთის არსებობის შენთხვევაში)  ე) 

სარეკომენდაციო წერილი, ვ) თანადაფინანსების შემთხვევაში - დამადასტურებელი საბუთი.

კომისია  შემოსულ  განაცხადებს   განიხილავს   და   მიღებული  გადაწყვეტილების  შესახებ  განმცხადებელს   აცნობებს 

განაცხადების  მიღების ვადის ამოწურვიდან  10 სამუშაო დღის ვადაში.

კონკურსის  ჩატარების  წესი  და  სხვა  დამატებითი   პირობები  განისაზღვრება   ქ.  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  მერის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

პროექტებში ჩართულ 

პირთა რაოდენობა
12500 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახურის 

განათლებისა  და 

კულტურის 

განყოფილება

წელიწადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

დაფინანსებულ პირთა 

(პროექტების) 

რაოდენობა

25 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახურის 

განათლებისა  და 

კულტურის 

განყოფილება

წელიწადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

უზრუნველყოფილ ია 

საზოგადოების 

ჩართულობის 

დამატებითი 

შესაძლებლობა ქალაქის 

კულტურულ 

ცხოვრებაში

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



05 02 03

2018 წელი

45 000

0

45 000

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქ. ბათუმში მოღვაწე შემოქმედთა საერთაშორისო და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში  მონაწილეობის 

ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:  

ხელოვანთა ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეროგრამა ხელს შეუწყობს ხელოვანთა პროფესიულ ზრდას, გამოცდილების გაღრმავებას, ქართული შესაძლებლობების 

საერთაშორისო მასშტაბით წარმოჩენას, ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის საზღვრებს გარეთ ხელოვანებს შორის კონტაქტების 

დამყარებას, ქართულ და უცხოურ სახელოვნებო საზოგადოებებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას.  

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია;

1) საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილე პირთა დაფინანსება. კერძოდ, იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა,  

რომლებიც მოღვაწეობენ ბათუმში და სურთ მონაწილეობის  მიიღება საერთაშორისო  კულტურულ ღონისძიებებში (მათ 

შორის კონკურსებში,  ფესტივალებსა  თუ გამოფენებში). ქვეპროგრამის  ფარგლებში ბენეფიციართა  შერჩევა 

განხორციელდება კონკურსის წესით.

კონკურსის შედეგად შერჩეული თითოეული ბენეფიციარი მიიღებს  ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 1 000 ლარისა, 

ერთჯერადი გასაცემლის სახით, მგზავრობის, ვიზის, დაზღვევის და ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის  დაწესებულ 

სარეგისტრაციო ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

2) გამოფენებისა და გასტროლების ორგანიზატორთა დაფინანსება. კერძოდ,  საქართველოს მასშტაბით ჯგუფური, თუ 

პერსონალური გამოფენებისა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებებისა და თეატრების გასტროლების ხელშეწყობა.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია თეატრალური და სახვითი ხელოვნების სფეროში მოღვაწე ნებისმიერ პირს. 

კონკურსში დაიშვება კონკურსანტის მიერ საკონკურსოდ წარმოდგენილი მხოლოდ 1 პროექტი. კონკურსში გამარჯვებული 

პირი დაფინანსდება არაუმეტეს 7000 (შვიდი ათასი) ლარით. პრიორიტეტი მიენიჭება ახალგაზრდა ხელოვანთა 

შემოქმედების წარმომჩენ პროექტებს. 



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

10 1000 10000

5 7 000 35 000

45 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

კომისიის შექმნა 

და დებულების 

დამტკიცება

X

განაცხადების 

მიღება
X X X X

განხილვა X X X X

დაფინანსება X X X X

 საერთაშორისო კულტურილ 

პროექტებში მონაწილეთა 

დაფინანსება

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება
პროდუქტები

გამოფენებისა და გასტროლების დაფინანსება 

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსი მოიცავს ორ ეტაპს: პირველი ეტაპი - დოკუმენტების  მიღება, მეორე 

ეტაპი - დოკუმენტების  განხილვა. დოკუმენტების  მიღებას აწარმოებს მერიის აპარატის საქმისწარმოების განყოფილება.  

დოკუმენტაცია  შემდეგ გადაეცემა მერიის განათლებისა,  კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურს,  

რომელიც წარუდგენს კომისიას ინფორმაციას  განმცხადებლის  მიერ წარმოდგენილი  დოკუმენტაციის ამ ქვეპროგრამით  

დადგენილ მოთხოვნებთან  შესაბამისობის  თაობაზე. კონკურსის მეორე ეტაპზე ხორციელდება დოკუმენტების  

დეტალური განხილვა და კონკურსანტებთან გასაუბრება.

კომისია  მიღებული გადაწყვეტილების  შესახებ განმცხადებელს  აცნობებს განაცხადების  მიღების ვადის ამოწურვიდან  20  

დღის ვადაში.

კონკურსში მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

ა) კულტურული ღოონისძიების მნიშვნელობის  შეფასება - მაქსიმალური  შეფასება - 5 ქულა; ბ) კონკურსანტის  

პროფესიულ/შემოქმედებითი შეფასება - მაქსიმალური  შეფასება - 5 ქულა;

გ) პროექტის აქტუალურობის  შეფასება - მაქსიმალური  შეფასება -5  ქულა;

შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება  ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება  ის კონკურსანტი,  რომელიც მიიღებს 

მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს.

დაფინანსების  მისაღებად განმცხადებელმა განცხადებასთან  ერთად უნდა წარმოადგინოს:

1. განაცხადი;

2.ავტობიოგრაფია  (CV) - თუ განმცხადებელი  ფიზიკური პირია;

3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი - თუ განმცხადებელი  ფიზიკური პირია, ხოლო თუ განმცახედებელი 

იურიდიული  პირია - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული  პირების რეესტრიდან;

4. მოქალაქის საცხოვრებელი  ადგილის რეგისტრაციის  დამადასტურებელი  დოკუმეტი - თუ განმცხადებელი ფიზიკური 

პირია;

5. შემოქმედებითი  მოღვაწეობის  ამსახველი აუდიო-ვიზუალური  მასალა CD სახით;

6. ოფიციალური  მოწვევა საერთაშორისო კულტურილ პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად;

7. სარეკომენდაციო წერილი ორგანიზაციისაგან  ან კერძო პირისგან.

კონკურსის  ჩატარების  წესი  და სხვა დამატებითი   პირობები  განისაზღვრება   ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის 

ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

 საერთაშორისო კულტურილ პროექტებში მონაწილეთა 

დაფინანსება



კომისიის შექმნა 

და დებულების 

დამტკიცება

X

განაცხადების 

მიღება
X X X X

განხილვა X X X X

დაფინანსება X X X X

ქვეპროგრამით  დასაფინანსებელ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს  საორიენტაციო  მაჩვენებელს.  თუ 15 პირის 

დაფინანსების შემდეგ, ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი არ ამოიწურება,  შესაძლებელია    ქვეპროგრამით  დადგენილი პირობების 

დაცვით 15 პირზე მეტის  დაფინანსება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

უზრუნველყოფილია შემოქმედთა საერთაშორისო და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის

შესაძლებლობა

დამატებითი ინფორმაცია

გამოფენებისა და 

გასტროლების დაფინანსება 



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

უზრუნველყოფილია   შემოქმედთა   

საერთაშორისო და ადგილობრივ 

კულტურულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობის შესაძლებლობა

დაფინანსებული 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

15 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერიის 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის 

განათლებისა  და 

კულტურის 

განყოფილება

წელიწადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



05 02 04

2018 წელი

3 154 900

96 900

3 251 800

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

285 7 792 2 220 800

1 995 700

45 8 122 365 500

10 9 180 91 800

66 6 536 431 400

6 6 240 37 440

20 5 772 115 440

შემოქმედებითი პერსონალი

ქორეოგრაფიული ანსამბლი

სიმებიანი კვარტეტი

დასახელება
პროდუქტები

მართვა-ადმინისტრირება

ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი

შრომის ანაზღაურება

სასულე ორკესტრი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების 

მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის 

ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. 

მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება 

(კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან 

და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.•  ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის 

განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.

მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და 

საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ბათუმის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის 

გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში.

შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტიუმების განახლება. 

ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების 

ორგანიზება

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



27 5 907 159 480

4 6 720 26 880

22 6 835 150 360

11 5 487 60 360

16 5 595 89 520

6 5 900 35 400

37 9 211 340 800

6 8 400 50 400

5 4 440 22 200

4 4 680 18 720

7 7 229 50 600

174 500

180 000

40 1 500 60 000

40 1 375 55 000

27 2 037 55 000

10 1 000 10 000

788 000

1 1 000 1 000

1 1 000 1 000

1 1 000 1 000

1 5 000 5 000

1 80 000 80 000

1 50 000 50 000

1 300 000 300 000

1 350 000 350 000

9 7 000 63 000

3 251 800

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

x x

x x x x

დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები

ქალაქისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა

 9 აპრილი - საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობისთვის 

დაღუპულთა მოხსენიების დღე;

 3 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

მართვა-ადმინისტრირება

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით 

კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღება 

ქალაქისა და ქვეყნის ღირშესანიშნავი თარიღების 

აღნიშვნა

ქორეოგრაფიული ანსამბლი (უკრაინა)  (მონაწილეთ რაოდენობა)

ქალთა კამერული გუნდი (ისრაელი)  (მონაწილეთ რაოდენობა)

ქორეოგრაფიული ანსამბლი (გერმანია) (მონაწილეთ რაოდენობა)

ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები

 საქართველოს მასშტაბით ღონისძიებებში მონაწილეობა (ღონისძიება)

23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის 

მებრძოლ გმირთა ხსოვნის დღის აღნიშვნა.                                                                                                                                                                    

 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება.

1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებები.

1-2 სექტემბერი - ბათუმობის ღონისძიებები

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ 

ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება 

ვოკალური ანსამბლი

სცენის ტექნიკური პერსონალი

 საზაფხულო თეატრი"

კახაბრის კლუბი

მეგობრობის სახლი

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

ჯგუფი „GEO PLANET“

ქალთა კამერული გუნდი

 ქორეოგრაფიული სტუდია

ჯაზ-ბიგ ბენდი

ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი



შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ჩატარებულია კულტურული ღონისძიებები, განხორციელებულია მუნიციპალური შემოქმედებითი კოლექტივების 

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

დამატებითი ინფორმაცია



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

კულტურის ცენტრთან არსებული 

კოლექტივების მონაწილეობით 

განხორციელებული კულტურული 

ღონისძიებების რაოდენობა

21 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მოიტორინგი

წლის განმავლობაში ქვეყნის შიგნით 

განხორციელებული გასტროლების 

რაოდენობა

10 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მოიტორინგი

წლის განმავლობაში ქვეყნის გარეთ 

განხორციელებული გასტროლების 

რაოდენობა

3 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მოიტორინგი

დიასპორებთან ერთად 

განხორციელებული ერთობლივი 

ღონისძიებების რაოდენობა

35 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მოიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ჩატარებულია კულტურული 

ღონისძიებები,  

განხორციელებულია 

მუნიციპალური 

შემოქმედებითი 

კოლექტივების 

საერთაშორისო და 

საქართველოს მასშტაბით 

კულტურულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობა.



05 02 05

2018 წელი

770 900

70 560

841 460

ქვეპროგრამის აღწერა:

საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება                                                                                                                                                                                                                 

• საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო 

წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;

• საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, 

მონაცემთა ბაზის შექმნა;

• საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და 

ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების 

ელექტრონული კატალოგები) შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დანერგვა და სრულყოფა,  კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

• საქართველოს და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

• მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, 

ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

• კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, 

სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის 

შექმნა და სრულყოფა;

• საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.

• ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების 

დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ბათუმში მოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ 

პიროვნებებთან შეხვედრები,  ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, 

ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები,  მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური 

ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები.

(ჩატარდება  75 კულტურულ–საგანმანათლებო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიება.                                                                                                                                                                                                                           

• ღონისძიებების ნუსხა და საკლუბო შეხვედრების ჩამონათვალი წარმოდგენილი იქნება ცალკე  დანართის სახით.

კულტურის განვითერების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.         

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

77 8 401 646 880

131 680

2 40 788

78 142

7 250

5 500

75 65,33 4 900

58 000

7000 1,43 10 000

2600 15 40 000

8 1 000 8 000

841 460

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

x x x x

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება

უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული  

საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები

დამატებითი ინფორმაცია

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-

ადმინისტრირება

კომპიუტერული  და ელექტრონული მოწყობილობები

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საოფისე-კომუნალური ხარჯები

მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

სხვა დანარჩენი ხარჯები

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული 

ღონისძიებები

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

   ჟურნალ-გაზეთების შეძენა

წიგნების  შეძენა

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-

ინფორმაციული ღონისძიებები

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების შეძენა                                                                                                                       ▪ 

წიგნები, ჟურნალ–გაზეთები, რუქები, აუდიო–ვიდეო და ფოტო მასალები.                                                                                                                                             

(ფონდი გაიზრდება  9600 ერთეულით)

დასახელება
პროდუქტები



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

 საბიბლიოთეკო  ფონდის 

რაოდენობის ზრდა
9600 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

კვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

რეგისტრირებულ 

მკითხველთა  რაოდენობა
7000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

კვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

  საბიბლიოთეკო ფონდის  

ბეჭდური გამოცემებით 

სარგებლობის  რაოდენობა

370000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

კვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

  საბიბლიოთეკო ფონდის  

ელექტრონული რესურსებით  

(აუდიო-ვედეო მასალა  და 

ინტერნეტი) სარგებლობის  

რაოდენობა

20000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

კვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

საბიბლიოთეკო  ფონდის 

ელექტრონული  

კატალოგების   რაოდენობის 

ზრდა                                 

100000 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

კვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

საბიბლიოთეკო  ფონდის 

წიგნების                                        

და ფოტოების გაციფრების   

რაოდენობის ზრდა                                 

500 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

კვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

ჩატარებული კულტურულ-

საგანმანათლებო  და  

სამეცნიერო– ინფორმაციული 

ღონისძიებები 

75 რაოდენობა

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

კვარტალურად

ა(ა)იპ  „აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქალაქ ბათუმის 

საჯარო ბიბლიოთეკა“

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

უზრუნველყოფილია 

ბილიოთეკის შეუფერხებელი 

ფუნქციონირება, გაზრდილია 

ბეჭდვითი და ელექტრონული  

საბიბლიოთეკო ფონდი,  

ჩატარებულია კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები



05 02 07

2018 წელი

390 200

0

390 200

რაოდენობა ერთ. ფასი სულ (ლარი)

1 382 500

7 700

390 200

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

დასახელება

ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის 

(კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის) 

რეაბილიტაცია 

შენობის სარეაბილიტაციო სამუშოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება

ქვეპროგრამის აღწერა:

სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელების გზით ხორციელდება ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული კულტურული ძეგლების დაცვა და შენარჩუნება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება
პროდუქტები

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობის (კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის) რეაბილიტაცია 

შენობის სარეაბილიტაციო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა

სხვა წყარო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:  

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი



შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

რეაბილიტირებულია ზუბალაშვილის ქ. N38-ში მდებარე შენობა (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი)

დამატებითი ინფორმაცია



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

რეაბილიტირებულია 

ზუბალაშვილის ქ. N38-

ში მდებარე შენობა 

(კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი)

რეაბილიტირებული 

შენობა
1 ერთეული

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია, არქიტექტურისა 

და ურბანული 

დაგეგმარების 

სამსახური

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია, არქიტექტურისა 

და ურბანული 

დაგეგმარების 

სამსახური

მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები - მემორიალების პროექტების შედგენა


