
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დასახელება სულ 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 232 000 232 000

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების 

მხარდაჭერა
1 450 000 300 000 350 000 400 000 400 000

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური 

განვითარების ხელშეწყობა
210 000 50 000 50 000 55 000 55 000

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა 11 338 500 4 838 500 1 800 000 2 200 000 2 500 000

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" 373 100 373 100

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი 150 000 150 000

სულ პროგრამა 13 753 600 5 943 600 2 200 000 2 655 000 2 955 000

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2019-2022 წლები

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული 

მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია ქალაქის, როგორც რეგიონული მნიშვნელობის სპორტული ცენტრის 

დამკვიდრება, რაც თანხვედრაში მოდის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრიორიტეტებთან. რეგიონული 

სპორტული ცენტრის ფორმირება დაკავშირებულია ქალაქში მასობრივი და პროფესიული სპორტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან, ადგილობრივი სამოყვარულო და პროფესიული სპორტული გაერთიანებების 

განვითარებასთან და, რაც მთავარია, ქალაქის მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასთან.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით   უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის 

ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული 

გაერთიანებების განვითარებას. 

 პროგრამით დასახული მიზნების მისაღწევად განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობა;

- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა;

- ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ  ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

პროგრამის ბიუჯეტი



საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია ბათუმელი

სპორტსმენების სპორტული მიღწევები



გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2018 წელი 

(საბაზისო)
2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

სამოყვარულო

სპორტულ

აქტივობებში

ჩართულ პირთა

რაოდენობა

1550 1600 1650 1700 1800 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

მუნიციპალურ 

სპორტულ 

ღონისძიებებში 

ჩართულ 

მოზარდთა 

რაოდენობა

4500 4550 4600 4650 4800 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

მუნიციპალურ 

სპორტულ 

კლუბებში 

მოღვაწე 

ადგილობრივი 

სპოტსმენების %- 

ლი წილი

0,65 0,67 0,7 0,72 0,75 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

უზრუნველყოფილია  

საზოგადოების  

ჩართულობა  სპორტის  

სხვადასხვა  სახეობებში,  

გაუმჯობესებულია  

ბათუმელი 

სპორტსმენების 

სპორტული მიღწევები



მუნიციპალური 

კლუბების მიერ 

ეროვნულ 

ჩემპიონატებში 

დაკავებული 

საპრიზო 

ადგილების 

რაოდენობა

2 3 3 3 3 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

პროგრამის 

ფარგლებში 

მხარდაჭერილი 

სპორტსმენების 

მიღწევების 

რაოდენობა 

საერთაშორისო 

სპორტულ 

აქტივობებში.

9 10 11 12 12 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური 

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

უზრუნველყოფილია  

საზოგადოების  

ჩართულობა  სპორტის  

სხვადასხვა  სახეობებში,  

გაუმჯობესებულია  

ბათუმელი 

სპორტსმენების 

სპორტული მიღწევები



05 01 01

2019 წელი

232 000

0

232 000

მასობრივი სპორტი აერთიანებს ყველა პირს, რომელიც დაკავებულია ნებისმიერი სპორტული/ფიზიკური

აქტივობის ორგანიზებული ან არაოგანიზებული ფორმით, განურჩევლად რასისა, სქესობრივი ორიენტაციისა, სოციალური 

მდგომარეობისა, რელიგიური მრწამსისა და ფიზიკური შესაძლებლობისა. მასობრივი სპორტის განვითარება ხელს უწყობს 

მოსახლეობის ფიზიკური გაჯანსაღებისა და ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაციას. მასობრივი 

სპორტი პირდაპირ კავშირშია და წარმოადგენს საფუძველს მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარებისა; გარდა ამისა, 

მასობრივი სპორტის განვითარება იძლევა შედეგს მრავალი მიმართულებით, მათ შორის:

-დანაშაულის პრევენცია, ბავშვებისა და ახალგაზრდების ენერგიის და აგრესიულობის მოქცევა ჯანსაღი

სპორტული შეჯიბრების კალაპოტში. თავისუფალი დროის ორგანიზებული ხარჯვა;.

-დაავადებათა პრევენცია, ფიზიკური აქტიურობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებით, მასობრივ სპორტში 

აქტიური ჩართულობით დაავადებათა პრევენციისა და მოსახლეობის გაჯანსაღების საფუძვლების შექმნა.მასობრივი 

სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება ჩვენ ქალაქში სხვადასხვა მიმართულებით იძლევა რეგრესს და ზრდის სპორტით 

დაინტრესებული ადამიანების რაოდენობას; პრიორიტეტად მივიჩნევთ ღონისძიებაში ჩართული სპორტსმენების 

რაოდენობის  მაქსიმალურად და სისტემატიურად ზრდას; ძირითად სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს ბავშვები 

სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის, რომლებიც არ არიან ჩართული მაღალი მიღწევების სპორტულ კლუბებში, ასევე 

სტუდენტები, ახალგაზრდები, ვეტერანები და შშმპ; აღსანიშნავია ასევე რომ ჩვენს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები 

განხორციელდება შესაბამისი სპორტული ფედერაციების ჩართულობით, რაც აუცილებლად ნიშნავს ხარისხს, რომელიც 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია სპორტსმენთა დიდი რაოდენობის ჩართულობის კუთხით;

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ფიზიკური გაჯანსაღებისა და ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია;  დანაშაულის 

პრევენცია; დაავადებათა პრევენცია; წარმატებული სპორტსმენების წახალისება და მათი ჩართვა მაღალი მიღწევების 

სპორტში; 

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:



9. ველო გარბენი  - ღონისძიებაში მონაწილეობა შეეძლება ყველა მსურველს, გარბენი ჩატარდება ზღვისპირა ზოლის 

პლომინატზე გამოვლინდება გამარჯვებულებები რომლებიც დაჯილდოვდებიან სიგელებითა და ფასიანი ვაუჩერით. 

ღონისძიების მიზანია მოხალისეების აქტიური ჩართულობა  და ჯანსაღი ცხოვრების წესი.

1. ეზოს ფეხბურთი - ქალაქის ადმინისტრაციულ უბნებში ჩამოყალიბდება 10 საფეხბურთო გუნდი მოზარდ  ჭაბუკთა 

შორის და ორი საფეხბურთო გუნდი მოზარდ გოგონებს შორის, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს  2004-2009 წლებში 

დაბადებული მოზარდები , გუნდებს დაენიშნებათ მწვრთნელები, ვარჯიშები ჩატარდება  მინიმუმ სამი ვარჯიში კვირაში.   

2019 წლის 15 იანვრიდან  25 დეკემბრის მდგომარეობით ჩატარდება   საგაზაფხულო -საშემოდგომო ლიგა,  სადაც 

გამოვლინდება როგორც შეჯიბრის ასევე სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულებები. ისინი დაჯილდოვდებიან  

თასებით,მედლებით  და  ასევე გაემგზავრებიან ექსკურსიაზე. ტურნირი  ჩატარდება ადმინისტრაციული  უბნების 

ტერიტორიაზე.  ღონისძიება პროპაგანდას უწევს ჯანსაღი ცხოვრების წესს. 

2. ქუჩის კალათბურთი (Street ball)  - ღონისძიება ჩატარდება ორ ეტეპად საგაზაფხულო და საშემოდგომო ლიგა ტურნირის 

მთავარი მიზანია  მონაწილეების  აქტიური ჩართვა ღონისძიებაში.    ღონისძიება ითვალისწინებს გამოვლინდეს როგორც 

გამარჯვებული გუნდები ასევე სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულები მათ გადაეცემათ სხვადასხვა პრიზები და ასევე 

ფასიანი ვაუჩერები.   ღონისძიება პროპაგანდას უწევს ჯანსაღი ცხოვრების წესს.

3. ვეტერანთა შორის სპორტული  თამაშები   - ღონისძიება ჩატარდება ორ ეტაპად, გამოვლინდება გამარჯვებულები  

ნარდში, შაშში, დარტსში და მაგიდის ჩოგბურთში, როგორც მამაკაცებში ასევე მანდილოსნებში, დაჯილდოვდებიან 

სიგელებით, თასებით და ფასიანი ვაუჩერებით.

8. მძლეოსნური გარბენი - ღონისძიება ჩატარდება ერთ ეტაპად .მონაწილეობის მიღება შეეძლება ყველა 

მოხალისეს.გამოვლინდება გამარჯვებულები როგორც მანდილოსნებში ასევე მამაკაცებში. ჯილდო გადაეცემათ როგორც 

გამარჯვებულებს ასევევ მონაწილეთა შორის ყველაზე უხუცესს და ყველაზე ახალგაზრდა.ღონისძიების მიზანია 

მოხალისეების აქტიური ჩართულობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი.

დასახელება
პროდუქტები

4. სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის -  ღონისძიებაში მონაწილეობას 

იღებს 100 მდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი, ღონისძიება ჩატარდება ერთ ეტაპად.  ღონისძიება 

ითვალისწინებს შეჯიბრს  ამპუტანტთა ფეხბურთში, სმენა დაქვეითებულთა ფეხბურთში, შაში, ნარდი, დარტსი და 

მკლავჭიდი. გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, სიგელებით, მედლებით და ფასიანი ვაუჩერებით.ღონისძიების 

მიზანია ამ ადამიანების ინტეგრირება საზოგადოებაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესი.

5. აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა - ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებს 40-დე ბავშვი. 

ჩატარდება  აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა ფესტივალი სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სხვადასხვა 

ქალაქებიდან.  მონაწილე სპორტსმენებს გადაეცემა წამახალისებელი საჩუქრები. ღონისძიების მიზანია ამ ბავშვების  

ინტეგრირება საზოგადოებაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესი.

6. სასკოლო ოლიმპიადა -  ღონისძიება ჩატარდება ორ ეტაპად: ფეხბურთი, კალათბურთი, ფრენბურთი, მაგიდის 

ჩოგბურთი, მძლეოსნობა და მხიარული თამაშები (საგაზაფხულო-საშემოდგომო ლიგა). მონაწილეობას მიიღებს ქ.ბათუმის 

ყველა საჯარო და კერძო სკოლა, ჯამში ჩართული იქნება 2000-მდე მოზარდი. გამარჯვებული გუნდები  მიიღებენ 

მონაწილეობას  საქართველოს სასკოლო ოლიმპიადის  ჩემპიონატში. ღონისძიების მიზანია ბავშვების  აქტიური 

ჩართულობა  და ჯანსაღი ცხოვრების წესი.

7.  ქვიშის სპორტის სახეობების ფესტივალი -  6 სახეობა (ფეხბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, ხელბურთი, ფუტვოლეი, 

ჭიდაობა) - გამომდინარე ჩვენი ქალაქის ტურისტული სტატუსისა და ასევე  სპორტული ტურიზმის განვითარების 

პრიორიტეტული პოლიტიკისა, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ქვიშის სპორტის სახეობების განვითარების ახალ საფეხურზე 

გადასვლა. ეს პირველ რიგში დაგვეხმარება ქვიშის სპორტული ინფრასტრუქტურის ათვისებასა და განვითარებაში და ასევე 

სპორტული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაში; ქვიშის სახეობები ზაფხულის სეზონურ სპორტის სახეობებად 

ითვლება, რაც პირდაპირ კავშირშია სპორტული ტურირზმის განვითარებაში. მისი ძირითადი მიზანია: სპორტული 

შეხვერდების, გართობის და აქტიური დასვენების უზრუნველყოფა; შეხვედრების დროს მუსიკალური გახმოვანება და 

სახალისო კომენტარები დამატებით ხიბლს აძლევს მატჩებს და იზიდავს დიდი რაოდენობით მაყურებელს და 

განსაკუთრებით ტურისტებს; ქვიშის სახეობათა ფესტივალი გაიმართება ყველაზე განვითარებულ და გავრცელებულ 6 

სახეობაში - ქვიშის ფეხბურთი,ქვიშის რაგბი, ქვიშის ფრენბურთი,ქვიშის ჭიდაობა, ქვიშის ხელბურთი და ქვიშის 

ფრენბურთი ფეხით; ფესტივალი გაიმართება ბათუმის ქვიშის მოედნებზე, შეხვედრები გაიმართება ერთდროულად 

სხვადასხვა სპორტის სახეობების მონაცველობით; ფესტივალის მაღალ დონეზე ორგანიზებაში ჩაერთვება შესაბამისი 

სპორტული სახეობების ფედერაციები; აღსანიშნავია რომ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება შეეძლება ყველა მსურველს, 

მათ შორის ტურისტებს; საერთო ჯამში ჩატარდება 100-ზე მეტი შეხვედრა და სავარაუდოდ, ფესტივალში მონაწილეობას 

მიიღებს 500-ზე მეტი სპორტსმენი;



განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

86 400

ლარი 14 4 393 61 500

რაოდენობა 536 21 11 500

1 700

11 700

რაოდენობა 14 000

რაოდენობა 6 000

რაოდენობა 16 000

25 100

რაოდენობა 70 000

6 500

8 000

232 000
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X

X
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Street ball ტურნირი 

საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა

ვეტერანთა შორის სპორტული  თამაშები

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 

შორის 

აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა 

საფეხბურთო სკოლა

ეზოს ფეხბურთი

აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა 

საფეხბურთო სკოლა

ეზოს ფეხბურთი

Street ball ტურნირი 

საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა

ვეტერანთა შორის სპორტული  თამაშები

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 

შორის 

მწვრთნელების და კოორდინატორების 

ხელფასი

სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა 

ღონისძიების ორგანიზება

საპრიზო ფონდი

სულ ქვეპროგრამა  

მძლეოსნური გარბენი

დასახელება

სასკოლო ოლიმპიადა

მძლეოსნური გარბენი

ველო გარბენი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

სასკოლო ოლიმპიადა

#REF!

დამატებითი ინფორმაცია

ველო გარბენი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

უზრუნველყოფილია მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა 



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ჩატარებული 

სპორტული 

აქტივობების 

რაოდენობა

1950 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

სპორტულ 

აქტივებებში ჩართულ 

პირთა რაოდენობა

1200 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

დასაქმებული 

მწვრთნელების 

რაოდენობა

17 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

 სამოყვარულო 

გუნდების (ეზოს, 

საუბნო, 

სამოყვარულო) 

რაოდენობა

66 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

უზრუნველყოფილია 

მასობრივ სპორტში 

საზოგადოების 

ჩართულობა 
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300 000

0

300 000

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)
დასახელება

პროდუქტები

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებისა 

და სპორტსმენების სპორტული ოსტატობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა. საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების 

მეშვეობით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და ქალაქის პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ბათუმის, როგორც ტურისტული ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია ისეთი სახის სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, 

რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტების მოზიდვასა და ტურიზმის განვითარებას. ამავდროულად ქალაქში გააქტიურდება 

სპორტული ცხოვრება, განვითარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობა. 

ბათუმი სპორტული ტრადიციებითაა მდიდარი და ქალაქს უმაღლესი დონის შეჯიბრებების მიღების ბრწყინვალე 

გამოცდილება აქვს: განვლილ წლებში ბათუმში გაიმართა ევროპის პირველი ჩემპიონატი ქალთა შორის ჭადრაკში, 

მშვილდოსნობაში ევროპის თასის ფინალური ეტაპი ახალგაზრდებს შორის, მსოფლიო  ჩემპიონატი ჭიდაობა ქვიშაზე, 

ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი  ქვიშის ხელბურთში. ქალაქში ყოველწიურად ტარდება მსოფლიო საერთაშორისო 

ორგანიზაციების ეგიდით  სხვადასხვა სპორტული ტურნირები. 

2018 წელს ბათუმში საჭადრაკო სამყაროში უმნიშვნელოვანესი და ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება -  საჭადრაკო 

ოლიმპიადა ჩატარდა, რომელშიც FIDE-ს წევრი 189 ქვეყნის ვაჟთა და ქალთა ნაკრებმა ითამაშა და მასში 4000-მდე 

მოჭადრაკემ და სხვა ოფიციალურმა  პირმა მიიღო მონაწილეობა. 

2018 წლის ივლისში ACES Europe-მა (ევროპის დედაქალაქებისა და ქალაქების სპორტის ფედერაციამ) ბათუმს 2019 წლის 

ევროპის სპორტის ქალაქის სტატუსი მიანიჭა. მიღებული სტატუსი ადასტურებს, რომ ბათუმი ეტაპობრივად ყალიბდება 

როგორც მნიშვნელოვანი სპორტული ცენტრი.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ზრუნავს რათა გაზარდოს ბათუმის, როგორც საერთაშორისო სპორტული 

ღონისძიებების მასპინძელი ქალაქის ცნობადობა და როლი როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო მასშტაბით, რაც თავის 

მხრივ ხელს შეუწყობს სპორტული ტურიზმის, როგორც ქალაქის ერთ - ერთი მაპროფილებელი მიმართულების 

განვითარებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კონკურსის წესით შერჩეული საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების 

მხარდაჭერა. ქვეპროგრამა ხელს უწყობს  სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციას, სპორტზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდას, ქალაქის ცნობადობის ამაღლებას,  სპორტული ტურიზმის განვითარებას,  ადგილობრივი სპორტსმენების 

კვალიფიკაციის ზრდას, მათი რეიტინგული მონაცემების ამაღლებას და სხვ. 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



რაოდენობა 6 50 000 300 000

300 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ სპორტულ ღონისძიებათა რაოდენობა და ერთეულის ფასი წარმოადგენს საორიენტაციო

მაჩვენებელს.  

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

1. ხელშეწყობილია საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები და ადგილობრივ სპორტსმენების პროფესიული

განვითარება.

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ჩატარებული 

საერთაშორისო 

სპორტული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა

6 რაოდენობა

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ტურნირებში 

მონაწილე უცხოელი 

სპორტსმენების 

რაოდენობა

(არანაკლებ)

500 რაოდენობა

 განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ტურნირებში 

მონაწილე 

ადგილობრივი 

სპორტსმენების 

რაოდენობა

(არანაკლებ)

700 რაოდენობა

 განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ხელშეწყობილია 

საერთაშორისო 

სპორტული 

ღონისძიებები და 

ადგილობრივ 

სპორტსმენების 

პროფესიული

განვითარება.
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სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის მიზანია ბათუმელი სპორტსმენების/ბათუმში მოქმედი სპორტული გუნდების  ოსტატობის ამაღლების 

ხელშეწყობა, წარმატებული სპოტრსმენების/სპორტული გუნდების  წახალისება.

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების  პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის მნივნელობანია 

მათი სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, ურთიერთობების დამყარება, 

ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარება.

ქვეროგრამა ხელს შეუწყობს ბათუმელ სპორტსმენების/მწვრთნელების პროფესიულ ზრდას, გამოცდილების გაღრმავებას, 

ქართული სპორტის სხვადასხვა სახეობების საერთაშორისო მასშტაბით წარმოჩენას, ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის საზღვრებს 

გარეთ სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს შორის კონტაქტების დამყარებას, სპორტსმენებისა და   მწვრთნელების დაფასებასა 

და სტიმულირებას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია;

1. ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა - ქვეპროგრამის ფარგლებში, სხვადასხვა მაღალი 

დონის ტურნირებში  მონაწილეობის მისაღებად, ფინანსურ  დახმარებას მიიღებენ  წარმატებული ბათუმელი 

სპორტსმენები, მწვრთნელები. კონკურსანტთა შერჩევა განხორციელდება  დებულებით განსაზღვრული  კრიტერიუმების 

მიხედვით. კონკურსის შედეგად შერჩეული თითოეული ბენეფიციარი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას ერთჯერადი 

გასაცემლის სახით, არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარისა, რომელიც ითვალისწინებს:  ტურნირში მონაწილეობისა და  

სპორტული  ეკიპირების  საფასურს; სასტუმრო; მგზავრობის; ვიზისა და დაზღვევის ხარჯებს.          

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, კონკურსანტმა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს 

შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განაცხადი და სააპლიკაციო ფორმა;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) რეკომენდაცია საქართველოს ეროვნული ფედერაციიდან ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფედერაციიდან;

ე) ინფორმაცია სპორტსმენის არსებული რეიტინგის შესახებ;

ვ) ოფიციალური მიწვევის ან/და მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ზ) ინფორმაცია საერთაშორისო ტურნირის შესახებ;

თ) CV.

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

კაცი 5 3 000 15 000

ცალი 1 15 000 15 000

კაცი 40 500 20 000

50 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X

X X X

X X X

დამატებითი ინფორმაცია

ღონისძიებაში „ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა“ გათვალისწინებულ პირთა რაოდენობა 

წარმოადგენს  საორიენტაციო  მაჩვენებელს.  თუ ღონისძიების  ბიუჯეტი არ ამოიწურება,        შესაძლებელია ქვეპროგრამით 

დადგენილი პირობების დაცვით 5 სპორტსმენზე/მწვრთნელზე მეტის დაფინანსება.

3. ჯილდო სპორტული მიღწევებისა და დამსახურებებისათვის -  ღონისძიება ითვალისწინებს   აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სპორტული ფედერაციის  ან  ქ. ბათუმის მუნიციპალური სპორტული კლუბების წარდგინების საფუძველზე,   

ქ. ბათუმის მუნიციპალური სპორტული კლუბების/გუნდების, მწვრთნელებისა და   სპორტსმენების  მიერ,   ოლიმპიურ, 

მსოფლიო, ევროპის, უმაღლესი  კატეგორიის  საერთაშორისო  ტურნირზე  თუ  ეროვნული  ჩემპიონატში,   მიმდინარე წელს 

მიღწეული  მაღალი სპორტული შედეგების - საპრიზო ადგილების მოპოვებისათვის,  დაჯილდოებას (ფულად  ჯილდოს  

ერთჯერადი გასაცემელის სახით).

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

მხარდაჭერილი და სტიმულირებულია წარმატებული და პერსპექტიული ბათუმელი სპორტსმენები/ბათუმში მოქმედი

სპორტული გუნდები და მათი მწვრთნელები 

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების 

ფინანსური მხარდაჭერა

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ 

სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ 

მოღვაწეებთან

ჯილდო სპორტული მიღწევებისა და 

დამსახურებებისათვის

დასახელება
პროდუქტები

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების 

ფინანსური მხარდაჭერა

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ 

სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ 

მოღვაწეებთან

ჯილდო სპორტული მიღწევებისა და 

დამსახურებებისათვის

დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შესრულებული დოკუმენტი უნდა იყოს ნათარგმნი 

და ნოტარიულად დამოწმებული.

თუ განმცხადებელი არასრულწლოვანია, საქმის წარმოება განხორციელდება კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით, 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება შეიძლება გაეწიოს განმცხადებლის პირად მწვრთნელს, რომელიც ასევე 

მონაწილეობას ღებულობს აღნიშნულ ტურნირში. მწვრთნელმა დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში, ასევე, უნდა 

წარმოადგინოს ამ მუხლით დადგენილი დოკუმენტაცია.                                                                                                                                                                                 

2. წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან. - 

ღონისძიების ფარგლებში, წლის ბოლოს მოეწყობა წარმატებული სპორტსმენების/სპორტული გუნდებისა და სპორტის 

დამსახურებული მოღვაწეების საზეიმო მიღება და  დაჯილდოება სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით. მიზნობრივ 

ჯგუფებს წარმოადგენენ - პირები, ვინც  განსაკუთრებული ღვაწლი გაწიეს სპორტის პოპულარიზაციისათვის, ასევე,  

მუნიციპალური სპორტული კლუბები/გუნდები, სპორტსმენები და მწვრთნელები,  რომლებმაც მიაღწიეს  მაღალ სპორტულ  

მიღწევებს, წარმატებებს,  როგორც ქვეყნის, ასევე, მის ფარგლებს გარეთ  და თავიანთი წვლილი შეიტანეს  რეგიონის/ქვეყნის 

აღიარებაში, წარმოჩენაში. ნომინანტთა გამოვლენის წესი განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

საერთაშორისო სპორტულ 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობის მიზნით 

დაფინანსებულ 

სპორსტმენთა რაოდენობა

5 რაოდენობა

განათლების, კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის პროგრამების 

მართვის განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

წლის ბოლოსათვის 

დაჯილდოებული 

წარმატებული 

სპორტსმენებისა და 

სპორტის დამსახურებულ 

მოღვაწეთა რაოდენობა

(არანაკლებ)

10 რაოდენობა

განათლების, კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის პროგრამების 

მართვის განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

წლის განმავლობაში 

მაღალი სპორტული 

წარმატების 

მიღწევისათვის 

სპორტსმენების 

დაჯილდოება

40 რაოდენობა

განათლების, კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის პროგრამების 

მართვის განყოფილება

კვარტალში ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მხარდაჭერილი და 

სტიმულირებულია  

წარმატებული და 

პერსპექტიული 

ბათუმელი 

სპორტსმენები და მათი 

მწვრთნელები 



05 01 04

2019 წელი

4 838 500

0

4 838 500

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

3 876 510

332 500

1. მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა

საფეხბურთო კლუბის ,,ბათუმი დინამოს" 

განვითარების ხელშეწყობა 

დასახელება
პროდუქტები

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა, 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მაღალი მიღწევების სპორტის, სამწვრთნელო-საშეჯიბრო საქმიანობის 

მხარდაჭერა, ბათუმელ სპორტსმენტთა განვითარების ხელშეწყობა, რაც მიმართულია სპორტმენთა მიერ სპორტულ 

შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე.

ქვეპროგრამის მიზნის მისაღწევად გათვალისწინებულია: 

1. მაღალი მიღწევების სპორტის ხელშეწყობა -  ღონისძიების ფარგლებში სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და 

შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით ხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, სპორტის სხვადასხვა 

სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა, სპორტსმენთა 

ეკიპირებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და სპორტული მივლინებების განხორციელება. მათთვის პირობების შექმნა 

სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარებისათვის. მუნიციპალური კლუბების საერთაშორისო 

ოფიციალურ ღონისძიებებზე, საწევროების გადახდას, შესაბამის დონეზე მსაჯებისა და მწვრთნელების მომზადებასა და 

მათი სხვადასხვა სასწავლო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სემინარებსა და კურსებში მონაწილეობას, რაც  ხელს უწყობს 

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის 

შეჯიბრებებზე ბათუმის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლებას და მათ მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას.

2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითრების ხელშეწყობა - ღონისძიება ითვალისწინებს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 

ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის 

ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობას, სპორტული რეზერვისა და მაღალი 

კლასის სპორტსმენების მომზადებას. 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



45 000

287 500

2 400 700

222 340

2 168 360

რაოდენობა 1 10 000

111 100

690 210

342 000

961 990

რაოდენობა 450 443 100

რაოდენობა 400 260 000

რაოდენობა 31 8 000

რაოდენობა 14 9 790

30 155 100

რაოდენობა 141 86 000

4 838 500

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ბავშვთა 

ჯგუფების განვითარების 

ხელშეწყობა(ბავშვთა რაოდენობა)

საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი 2010"  

ბავშვთა ჯგუფების  განვითარების 

ხელშეწყობა(ბავშვთა რაოდენობა)

ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა 

(ბავშვთა რაოდენობა)

ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ძირითადი 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ქვიშის რაგბში საერთაშორისო ტურნირის 

ორგანიზება

საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმის" 

განვითარების ხელშეწყობა

ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ძირითადი 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" ბავშვთა 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა 

(ბავშვთა რაოდენობა)

2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების 

ხელშეწყობა

საფეხბურთო კლუბის - ,,ბათუმი დინამო" 

ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის განვითარების 

ხელშეწყობა (ბავშვთა რაოდენობა)

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის 

მოვლა-პატრონობა 

საპლაჟო ფეხბურთის განვითარების 

ხელშეწყობა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

1. მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა

2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების 

ხელშეწყობა

სარაგბო კლუბის ,,ბათუმის" განვითარების 

ხელშეწყობა

სარაგბო სტადიონის მოვლა-პატრონობა

ძირიდათი ჯგუფების განვითარების 

ხელშეწყობა



დამატებითი ინფორმაცია

ხელშეწყობილია მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)
მოგროვების მეთოდი

მუნიციპალურ  საკლუბო 

გუნდებში მოღვაწე 

პროფესიონალი 

სპორტსმენების რაოდენობა

79 რაოდენობა

განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

წელიწადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახური

მონიტორინგი

მუნიციპალური  საკლუბო 

გუნდების  ასაკობრივ 

ჯგუფებში ბავშვთა 

რაოდენობა

1294 რაოდენობა

განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

წელიწადში 

ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ხელშეწყობილია 

მუნიციპალური 

სპორტული კლუბებისა 

და მათ ბაზაზე 

არსებული ასაკობრივი 

ჯგუფების განვითარება



05 01 05

2019 წელი

358 100

15 000

373 100

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

214 600

6 9 600 57 600

7 5 357 37 500

35 170

28 830

30 900

მართვა და ადმინისტრირება

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება

ძირითადი შტატგარეშე კლუბის წევრების 

შრომის ანაზღაურება

მოწვეული კლუბის წევრების შრომის 

ანაზღაურება

მოწვეული სპეციალური მწვრთნელების 

შრომის ანაზღაურება

დასახელება
პროდუქტები

ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების 

მწვრთნელების  შრომის ანაზღაურება

 კლუბის დიდოსტატი და წარმატებული ნორჩი წევრების ფინანსური მხარდაჭერა, ყოველთვიური ხელფასის სახით და 

ტურნირის წინ ინდივიდუალური მომზადება. ძირითადი და სპეციალური მწვრთნელებით უზრუნველყოფა. საწვრთნო 

ბაზის სრულყოფა.  საჭადრაკო კლუბი ნონას გუნდის დიდოსტატებით დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო 

ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება (ქალთა და ახალგაზრდული). • შიდა ტურნირების ორგანიეზება.  საერთაშოერისო 

ნორმიანი ტურნირის ტრადიციად ჩამოყალიბება, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვთარება.  გაცვლითი პროგრამები, 

შეკრებები, მასტერ-კლასები, ერთდროული თამაშის სეანსები. საერთაშორისო საკლუბო ტურნირებში კლუბი ნონას 

სახელით მონაწილეობა. მეგობრული მატჩები ლაივ დაფებით.

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჭადრაკის ფართო მასებში პოპულარიზაცია-აგიტაცია, განვითარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  "საჭადრაკო კლუბი 

ნონა"-ს ბაზაზე  დიდოსტატი და ნორჩი წევრებისთვის ხელშეწყობა, დაოსტატებისთვის საუკეთესო გარემოს შექმნა,  

ინდივიდუალური პროგრამებით  უზრუნველყოფა. ზრუნვა მათი პროფესიული წინსვლისთვის. ფინანსური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



24 600

155 500

1 000

56 500

12 000

1 86 000

3 000

3 000

373 100

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

სპორტული ინვენტარი

პროფესიონალიზმის ხელშეწყობა/ზრდა.

დამატებითი ინფორმაცია

საჭადრაკო კლუბის წევრები და ასაკობრივი ჯგუფები მონაწილოებას ღებულობენ ეროვნულ და საერთაშორისო

ტურნირებში

მზარდი რაოდენობა

მზარდი მისაწვდომობა (ფართო მასებში)

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

საჭადრაკო კლუბის მიერ ორგანიზებულია საერთაშოიროსო და ადგილობრივი ტურნირები

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

მართვა და ადმინისტრირება

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

საერთაშორისო ნორმიანი ტურნირის 

ორგანიზება

შიგა სატურნირო მივლინებები

საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში 

მივლინებები და გაცვლითი პროგრამები

ადგილზე სპორტული ღონისძიებების 

ორგანიზება;

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი 

ხარჯები

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

რაოდენობა ბავშვი წლის ბოლოს კლუბის მენეჯერი

საზოგადოებრივ 

ფენათა, ასაკის 

მრავალფეროვნება

წლოვანება/ოჯახური 

მდგომარეობა
შევსებული ანკეტები ყოველდღე კლუბის მენეჯერი

საიტზე მომატებული 

ვიზიტორი

მომხმარებელთ 

რაოდენობა

კლუბის ოფიციალური 

ვებ-გვერდის 

მონაცემები

ყოველდღე კლუბის მენეჯერი

ტელევიზია/ პრესა
გამოქვეყნებული 

მასალა, გადაცემა

პროგრამა, გაზეთი 

ჟურნალი, ჩანაწერი
პერიოდულად კლუბის მენეჯერი

მრავალფეროვნება/სხვა

დასხვაობა

ღონისძიების 

სხვადასხვაობა

ორგანიზებული 

პროგრამის ანგარიში

სატუნირო ცხრილები/ 

ჩატარების სისტემა
კლუბის მენეჯერი

სხვა ორგანიზაციების 

ჩართულობა
მზარდი დაინტერესება რაოდენობა

ანგარიში/პრიზების 

გამოყოფა
3 თვეში ერთხელ კლუბის მენეჯერი

სტიმული/ ხალისის 

ზრდა
მოზარდის მოტივი

რაოდენობ/ათვისების 

ხარისხი

ყოველდღიური 

მეცადინეობა
კლუბის მენეჯერი

არეალის 

გაზრდა/საერთაშორის

ო პროგრამები

საერთაშორისო 

ორგანზაციების 

ჩართულობა

რაოდენობა ანგარიში, ცხრილები 3 თვეში ერთხელ კლუბის მენეჯერი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ჭადრაკის 

პოპულარიზაციის 

ზრდა. მასობრიობის 

მისაწვდომობის ზრდა. 

ცნობადობის ზრდა

ახალ პროგრამებში 

ჩართულობა. 

საწვრთნო პროცესის 

გამრავალფეროვნება



05 01 06

2019 წელი

150 000

0

150 000

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

რაოდენობა 5 10 980 54 900

რაოდენობა 3 10 250 30 750

რაოდენობა 10 1 000 10 000

ლარი 28 000

23 550

2 800

150 000

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დასახელება
პროდუქტები

ადმინისტრაციის ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება

კვების ხარჯი

სხვა დანარჩენი  საქონელი და მომსახურება

სხვა ხარჯები

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

სპორტულ შეჯიბრებებში 

მონაწილეობა(მივლინება)

2019 წლისათვის კლუბი გეგმავს შემდეგ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღებას:                                                                           1. 

ეროვნულ შეჯიბრებებში მონაწილეობას;                                                                                                                                            

2.კავკასიის ლიგის თასის გათმაშებაში მონაწილეობის მიღებას;                                                                                                        3. 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გამართულ შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღებას;                                                                   4. 

უკრაინის რესპუბლიკაში  გამართულ შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღებას;                                                                                  

კლუბის მიზანია ზემოთ აღნიშნულ შეჯიბრებებში საპრიზო ადგილების დაკავება.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ა) მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და მათთვის მასობრივ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების შემუშავება 

და ჩატარება; 

ბ) სპორტის პოპულარული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნება და მათი პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო 

თუ ადგილობრივი ტურნირების ჩატარება; 

გ) საცხენოსნო სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია და ქალაქის გადაქცევა სპორტული ტურიზმის ქალაქად; 

დ) ცხენოსნობის განვითარება აჭარაში ,შეჯიბრებებში მზარდი შედეგების მიღება

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

საცხენოსნო სპორტის განვითარება



1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

დამატებითი ინფორმაცია

სხვა ხარჯები

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ხელშეწყობილია საცხენოსნო სპორტის განვითარება და უზრუნველყოფილია საცხენოსნო კლუბის მონაწილეობა

ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებში

სხვა დანარჩენი  საქონელი და მომსახურება

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ადმინისტრაციის ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

სპორტულ შეჯიბრებებში 

მონაწილეობა(მივლინება)

კვების ხარჯი



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

კლუბის მიერ 

შემუშავებული და 

დამტკიცებული 

ორგანიზაციული 

განვითარების 

საშუალოვადიანი (4 

წლიანი) გეგმა

1 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო კლუბი
წელიწადში ორჯერ

ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო კლუბი
მონიტორინგი

კლუბის ბაზაზე 

არსებული ცხენების 

რაოდენობა

12 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო კლუბი
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო კლუბი

საერთაშორისო და 

ადგილობრივი 

ტურნირების 

რაოდენობა, რომელშიც 

კლუბმა მიიღო 

მონაწილეობა

10 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო კლუბი
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო კლუბი
მონიტორინგი

კლუბის ბაზაზე 

საცხენოსნო სპორტში 

ჩართული ბავშვების 

რაოდენობა 

10 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო კლუბი
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო კლუბი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ხელშეწყობილია 

საცხენოსნო სპორტის 

განვითარება და 

უზრუნველყოფილია 

საცხენოსნო კლუბის 

მონაწილეობა 

ადგილობრივ და 

საერთაშორისო 

ტურნირებში


