
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

ფოლკლორის ხელშეწყობა 940 800 940 800

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა 235 760 235 760

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა 416 900 416 900

ხელოვანთა ხელშეწყობა 57 500 57 500

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ 

ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
879 160 879 160

სულ პროგრამა 2 530 120 2 530 120 0 0 0

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

05 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

2019-2022 წლები

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა და ხელოვანთა მხარდაჭერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“  მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-

ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა. კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, პროგრამა ითვალისწინებს  შემდეგ ქვეპროგრამებს:

'- ფოლკლორის ხელშეწყობა;

'- თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა;

'- კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა;

'- ხელოვანთა ხელშეწყობა;

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

პროგრამის ბიუჯეტი

ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა და გაზრდილია ბათუმელ ხელოვანთა

ცნობადობა



გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2018 წელი 

(საბაზისო)
2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

პროგრამის  

ფარგლებში 

განხორციელებუ

ლი 

კულტურული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა

58 58 60 60 65
რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

ხელოვანები, 

რომლებიც 

მონაწილეობას 

მიიღებენ 

სხვადასხვა 

საერთაშორისო 

და ადგილობრივ 

კულტურულ 

ღონისძიებებში

15 15 15 20 20 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალი

ტეტის მერია

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

ხელშეწყობილია კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების საქმიანობა 

და გაზრდილია ბათუმელ 

ხელოვანთა ცნობადობა



05 04 01

2019 წელი

940 800

0

940 800

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

805 800

66 9 373 618 600

4 6 720 26 880

12 5 450 65 400
ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური 

ანსამბლი-ის შრომის ანაზღაურება

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბათუმში ქართული ხალხური ფოლკლორული ხელოვნების განვითარების 

ხელშეწყობა. ქართული ფოკლორი ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანია, ქართული მრავალხმიანობა იუნესკოს 

არამატერიალურ ძეგლადაა მიჩნეული.  უნიკალურობით გამოირჩევა აჭარის რეგიონის ქორეოგრაფია.   ბათუმის 

კულტურის ცენტრთან ამჟამად 3 ფოლკლორული ანსამბლი მოღვაწეობს - 1) ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი ბათუმი და ქორეოგრაფიული სტუდია, 2) ქალთა ვოკალური ანსამბლი, 3) ხალხური სიმღერის 

ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი. სამი ანსამბლი შედგება 97 მსახიობისგან, მუსიკოსისგან და ქორეოგრაფისგან. ანსამბლები 

მონაწილეობს ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ  მრავალ ღონისძიებაში,ყოველ წლიურად ანსამბლები 

ანახლებენ რეპერტუარს და მსახიობებს,  ამისათვის   ანსამბლებს ესაჭიროებათ მუდმივი განვითარება - ახალი 

კოსტიუმების შეკერვა და არსებულის განახლება; მუსიკოსებისთვის ინსტრუმენტების შეძენა; სარეპეტიციო დარბაზით 

უზრუნველყოფა და ქორეოგრაფიული და აკუსტიკური სტანდარტებისთვის დამაკმაყოფილებელი სამუშაო პირობების 

შექმნა; სარეკლამო მასალის შექმნა (ვიდეო რგოლი, სარეკლამო ბუკლეტები) და სარეკლამო კამპანიის განხორციელება. 2019 

წელს დაგეგმილია არანაკლებ 45 კონცერტის ჩატარება საქართველოს მასშტაბით და 2 გასტროლი საზღვარგარეთ. 

ფოლკლორის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქართული ხალხური ფოლკლორული ანსამბლების პოპულარიზაცია (როგორც ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გაერთ 

)განვითარება და მათი ხელშეწყობა.ფოლრკორის დარგში მომაშავე ადმაინების წახალისება მათი ნიჭის გამოვლენის 

მაქსიმალური ხელშეყობა და განვითარება. რეპერტუარისა და კოლექტივების შემადგენლობის განახლება და თანამედროვე 

სტანდარტებზე მორგება

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დასახელება
პროდუქტები

ფოლკლორის ხელშეწყობა

ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“ -ის 

შრომის ანაზღაურება

 ქორეოგრაფიული სტუდი-ის შრომის 

ანაზღაურება



17 5 584 94 920

10000

60 6000

12 4000

121000

45 2 688,89 121000

2 2000 4000

2 2000 4000

940 800

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x

x x

x x

ქალთა ვოკალური ანსამბლი-ის შრომის 

ანაზღაურება

სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ენვერ 

ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“, 

ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსაბლი)

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით 

კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღება 

ხალხური სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსაბლი)

ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“,

სულ ქვეპროგრამა  

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით 

კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღება 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ფოლკლორის ხელშეწყობა

სასცენო-საცეკვაო კოსტიუმების შეყიდვა (ენვერ 

ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო 

ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმი“, ხალხური 

სიმღერის ვაჟთა ვოკალური ანსაბლი)

ქორეოგრაფიული ანსამბლის გასტროლი 

პოლონეთი

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 

მუსიკალური ინტსრუმენტის (დოლის) შეძენა

დამატებითი ინფორმაცია

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

გაიზრდება ბათუმის კულტურის ცენტრში არსებული ქართული ხალხური ფოლკლორული ხელოვნების განვითარების

შემსრულებელი კოლექტივების საშემსრულებლო ხარისხი და ცნობადობა, შესაბამისად მოხდება სფეროს მხარდაჭერა და

პოპულარიზაცია. რაც გამოიწვევს კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ფესტივალსა თუ კონცერტში. შესაბამისად

გაიზრდება მათი საბაზრო ფასი და შესაძლებელი იქნება კომერციული კონცერტების ჩატარება.



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ჩატარებული 

კონცერტები 

საქართველოში

45 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
ყოველკვარტლური

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

ჩატარებული 

კონცერტები 

უცხოეთში

2 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
ყოველკვარტლური

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

გაიზრდება  ბათუმის კულტურის ცენტრში 

არსებული ქართული ხალხური 

ფოლკლორული ხელოვნების განვითარების 

შემსრულებელი კოლექტივების 

საშემსრულებლო ხარისხი და ცნობადობა, 

შესაბამისად მოხდება სფეროს მხარდაჭერა და 

პოპულარიზაცია. რაც გამოიწვევს 

კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა 

ფესტივალსა თუ კონცერტში. შესაბამისად 

გაიზრდება მათი საბაზრო ფასი და 

შესაძლებელი იქნება კომერციული 

კონცერტების ჩატარება.



05 04 02

2019 წელი

235 760

0

235 760

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

28 6 634 185 760

22 6 835 150 360

დასახელება
პროდუქტები

ჯაზ-ბიგ ბენდი

შრომის ანაზღაურება

ბათუმის კულტურის ცენტრთან ამჟამად 2 თანამედროვე მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლი მოღვაწეობს - 1) ბათუმის ჯაზ 

ბიგ ბენდი და ჯგუფი „GEO PLANET“. ორი ანსამბლი შედგება 28  მუსიკოსისგან. აღნიშნულ ანსამბლებს  მრავალ 

ღონისძიებასა, კონცერტსა თუ ფესტივალში აქვთ მიღებული მონაწილეობა. ყოველ წლიურად ანსამბლები ანახლებენ 

რეპერტუარს და მომღერლებს,  , ამისათვის   ანსამბლებს ესაჭიროებათ მუდმივი განვითარება მუსიკოსებისთვის 

ინსტრუმენტების შეძენა და ტექნიკური ბაზა; სარეპეტიციო დარბაზით უზრუნველყოფა და აკუსტიკური 

სტანდარტებისთვის დამაკმაყოფილებელი სამუშაო პირობების შექმნა; სარეკლამო მასალის შექმნა (ვიდეო რგოლი, 

სარეკლამო ბუკლეტები) და სარეკლამო კამპანიის განხორციელება.

თნამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია შესაბამისი ჟანრის მუსიკის განვითარებისათვის,კოლექტივების 

პოპულარიზაცია და მათი გაყვანა ფესტივალებზე როგორც საქართველოს მასშტაბით, აგრეთვე საზღვრებს გარეთ.უნდა 

დაიგეგმოს მრავალი საკონცერტო პროგრამები აღნიშნული ანსაბლების მონაწილეობით, რაც შედგომში მნიშვნელოვანია 

ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაციის და ეკონომიკური შედეგების მიღების კუთხითაც. აღნიშნული ქვეპროგრამის 

დაფინანსება არის სტიმული მომავალი ახალგაზრდა თაობის შესაბამისი ჟანრის მუსიკოსების წახალისებისათვის, რაც 

საწინდარია შემგომი კულტურის ცხოვრების განვითარებისათის და ამაღლებისათვის.

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ბათუმის კულტურის ცენტრში არსებული თანამედროვე მუსიკის შემსრულებელი კოლექტივების 

მხარდაჭრა და პოპულარიზაცია. ცენტრში არსებულმა თანამედროვე მუსიკალურმა კოლექტივებმა შექმნან თანამედროვე 

სტანდარტებისა და ღირებულებების მუსიკალური ნაწარმოებები; მოიძიონ და გამოავლინონ ახალგაზრდა, ნიჭიერი და 

პროფესიონალი შემსრულებლები, რომელთა მეშვეობით გაიზრდება მუსიკალური კოლექტივების საშემსრულებლო 

ხარისხი: ასევე სფეროში მოღვაწემუსიკოსებთან თუ კომპოზიტორებთან თანამშრომლობა ახალი თანამედროვე ჟანრის 

მუსიკალური ნაწარმოებების შესაქმნელად; ასევე ფართო მაყურებლის წინაშე წარსდგენა და კონცერტებში, ფესტივალებში, 

კონკურსებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის საზღვრებს გარეთ.   

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



6 5 900 35 400

50 000

22 2 273 50000

235 760

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

x

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ზემოთ ჩამოთვლილის განხორციელებით გაიზრდება ბათუმის კულტურის ცენტრში არსებული თანამედროვე მუსიკის

შემსრულებელი კოლექტივების საშემსრულებლო ხარისხი და ცნობადობა, შესაბამისად მოხდება სფეროს მხარდაჭერა და

პოპულარიზაცია. რაც გამოიწვევს კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ფესტივალსა თუ კონცერტში. შესაბამისად

გაიზრდება მათი საბაზრო ფასი და შესაძლებელი იქნება კომერციული კონცერტების ჩატარება.

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ჯაზ-ბიგ ბენდი

ჯგუფი „GEO PLANET“

ჯაზ-ბიგ ბენდის გასატროლი გერმანია

ჯაზ-ბიგ ბენდის გასატროლი გერმანია

გასტროლების დაფინანსება

ჯგუფი „GEO PLANET“



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

საქართველოში 

ჩატარებული 

კონცერტების 

რაოდენობა 

13 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

ყოველკვარტალ

ურად

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეყნის გაერეთ 

ჩატარებული 

კონცერტების 

რაოდენობა 

2 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი

ყოველკვარტალ

ურად

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ზემოთ ჩამოთვლილის განხორციელებით 

გაიზრდება  ბათუმის კულტურის ცენტრში 

არსებული თანამედროვე მუსიკის 

შემსრულებელი კოლექტივების 

საშემსრულებლო ხარისხი და ცნობადობა, 

შესაბამისად მოხდება სფეროს მხარდაჭერა 

და პოპულარიზაცია. რაც გამოიწვევს 

კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა 

ფესტივალსა თუ კონცერტში. შესაბამისად 

გაიზრდება მათი საბაზრო ფასი და 

შესაძლებელი იქნება კომერციული 

კონცერტების ჩატარება.



05 04 03

2019 წელი

416 900

0

416 900

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

319 400შრომის ანაზღაურება

დასახელება
პროდუქტები

  ბათუმის კულტურის ცენტრში ამჟამად 3 კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი კოლექტივი მოღვაწეობს - 1) ქალთა 

კამერული გუნდი, 2) სასულე ორკესტრი, 3) სიმებიანი კვარტეტი. სამი კოლექტივი შედგება 53  მუსიკოსისგან. კოლექტივები 

ქალთა კამერული გუნდი თავის სფეროში ერთ-ერთი იშვიათი კოლექტივია რომელიც მუშაობს, როგორც უცხოელი ასევე 

ქართველი წარმატებული კომპოზიტორების შექმნილ ურთულესი ნაწარმოებებით. კამერულ გუნდს მიღებული აქვთ 

მონაწილეობა მრავალ საგუნდო ფესტივალსა თუ კონკურსში სადაც დიდი აღიარებები აქვთ მოპოვებული. ქალთა 

კამერული გუნდი მოთხოვნადი კოლექტივია როგორც ქვეყნის შიგნით, რეგიონში ასევე საზღვარ გარეთ. სასულე ორკესტრი 

მაღალი პროფესიონალიზმიტ გამორჩეული მუსიკოსებით დაკომპლექტებული ორკესტრია რომელიც ქალაქის კულტურულ 

ცხოვრებაში აქტიურადააა ჩართული. იგი მონაწილეობას ღებულობს ყველა სახალხო, სახელმწიფო, ხსოვნის, რელიგიურ 

თუ ღირსშესანიშნავი დღეების აღმნიშვნელ ღონისძიებაში. სიმებიანი კვარტეტი კლასიკური მუსიკის საშემსრულებლო 

ჟანრის  ერთ- ერთი ყველაზე პოპულარული კოლექტივია, რომელიც ხშირად მონაწილეობს ქალაქის მასშტაბით გამართულ 

სხვადასხვა ღონისძიებაში , როგორიცაა გამოფენები, საზეიმო გახსნებზე, წიგნების თუ სხვადასხვა პრეზენტაციებზე. 

კვარტეტი დაკომპლექტებულია მაღალი საშემსრულებლო დონის შემსრულებლებით, რომლებიც ხშირად ალამაზებენ 

ქალაქში ჩატარებულ სხვადასხვა მაღალი რანგის ღონისძიებას. ყოველ წლიურად კოლექტივები ანახლებენ რეპერტუარს და 

მომღერლებს,. 2019 წელს დაგეგმილია არანაკლებ -10 კონცერტის ჩატარება საქართველოს მასშტაბით და 1 გასტროლი 

საზღვარგარეთ. 

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ბათუმის კულტურის ცენტრში არსებული კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი კოლექტივების 

მხარდაჭრა და პოპულარიზაცია. ცენტრში არსებულმა კლასიკურმა მუსიკალურმა კოლექტივებმა მაღალ საშემსრულებლო 

დონეზე  მაყურებლის წინაშე წარადგინონ თანამედროვე სტანდარტებისა და ღირებულებების მუსიკალური ნაწარმოებები; 

მოიძიონ და გამოავლინონ ახალგაზრდა, ნიჭიერი და პროფესიონალი შემსრულებლები, რომელთა მეშვეობით გაიზრდება 

მუსიკალური კოლექტივების საშემსრულებლო ხარისხი: ასევე სფეროში მოღვაწე მუსიკოსებთან,დირიჟორებთან  თუ 

კომპოზიტორებთან თანამშრომლობა კლასიკური ჟანრის მუსიკალური ნაწარმოებების შესაქმნელად; ასევე ფართო 

მაყურებლის წინაშე წარსდგენა და კონცერტებში, ფესტივალებში, კონკურსებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა 

როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის საზღვრებს გარეთ.

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



28 5 947 166 520

6 6 240 37 440

20 5 772 115 440

28 286 8 000

88 300

28 339 9 500

28 2 814 78 800

1 1 200 1 200

1 1 200 1 200

416 900

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x

x x

x

დამატებითი ინფორმაცია

ქალთა კამერული გუნდის წევრების შრომის 

ანაზღურება

სიმებიანი კვარტეტს წევრების შრომის 

ანაზღურება 

სასულე ორკესტრს წევრების შრომის 

ანაზღურება

სასცენო კოსტუმების შეძენა

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით 

კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღება 

ქალთა კამერული გუნდის გასტროლი 

საქართველოს მასშტაბით

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ბათუმის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა

ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ტრადიციული და სახელმწიფო ღონისძიებების მნიშვნელობის გაზრდა

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

შრომის ანაზღაურება

სასცენო კოსტუმების შეძენა

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით 

კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის 

მიღება 

ქალთა კამერული გუნდი ისრაელი

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 

კომპიუტერი



მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
სამიზნე 

მაჩვენებელი
გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

საქართველოში 10 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
ყოველკვარტლური

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

საზღვარგარეთ 

ჩატარებული 

კონცერტების რაოდენობა 

1 რაოდენობა
ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
ყოველკვარტლური

ა(ა)იპ ბათუმის 

კულტურის ცენტრი
მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ართული კულტურის 

პოპულარიზაცია და ბათუმის 

როგორც ამ კულტურის 

ტრადიციის მატარებელი ქალაქის 

გაცნობა ქვეყნის გარეთ და 

რეგიონში. ტრადიციული და 

სახელმწიფო ღონისძიებების 

მნიშვნელობის გაზრდა



05 04 04

2019 წელი

57 500

0

57 500

ხელოვანთა პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის მნივნელობანია მათი სხვადასხვა საერთაშორისო 

და ადგილობრივ კულტურულ და საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობა, ურთიერთობების დამყარება, 

ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარება.

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

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

კონტაქტების დამყარებას, ქართულ და უცხოურ სახელოვნებო საზოგადოებებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას, 

ხელოვანთა დაფასებასა და სტიმულირებას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია;

1. საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო/სამეცნიერო პროექტებში მონაწილე პირთა დაფინანსება. კერძოდ, იმ 

ხელოვანთა ხელშეწყობა,  რომლებიც მოღვაწეობენ ბათუმში და სურთ მონაწილეობის  მიიღება საერთაშორისო  

კულტურულ და საგანმანათლებლო/სამეცნიერო ღონისძიებებში (მათ შორის კონკურსებში,  ფესტივალებში,  გამოფენებში, 

კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში და სხვ. ). ქვეპროგრამის  ფარგლებში ბენეფიციართა  შერჩევა განხორციელდება 

კონკურსის წესით.

კონკურსის შედეგად შერჩეული თითოეული ბენეფიციარი მიიღებს  ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 2 500 ლარისა, 

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

დაწესებულ სარეგისტრაციო ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსები 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. კონკურსების მეორე ეტაპზე ხორციელდება 

დოკუმენტების  დეტალური განხილვა და კონკურსანტებთან გასაუბრება. შეფასების საბოლოო შედეგი განისაზღვრება  

ქულათა დაჯამებით. დაფინანსდება  ის კონკურსანტი,  რომელიც მიიღებს მაქსიმალურ ქულათა არანაკლებ 60 პროცენტს.

კომისია  მიღებული გადაწყვეტილების  შესახებ განმცხადებელს  აცნობებს განაცხადების  მიღების ვადის ამოწურვიდან  20  

დღის ვადაში.

დაფინანსების  მისაღებად განმცხადებელმა განცხადებასთან  ერთად უნდა წარმოადგინოს:

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქ. ბათუმში მოღვაწე შემოქმედთა პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდის ხელშეწყობა,   ხელოვანთა 

დაფასება და სტიმულირება

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხელოვანთა ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება



განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

კაცი 15 2 500 37 500

ცალი 1 20 000 20 000

57 500

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

Xწლის ხელოვანი

დამატებითი ინფორმაცია

1. ღონისძიებებით: „საერთაშორისო კულტურულ პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება“ და „გამოფენებისა და

გასტროლების დაფინანსება“ გათვალისწინებულ პირთა რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. თუ 15

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

პირობების დაცვით 15 პირზე მეტის  დაფინანსება.

2. ღონისძიების „წლის ხელოვანი“ ფარგლებში შეირჩევა 10 ნომინანტი, რომელთაც ფულადი ჯილდო გადაეცემათ ქ.

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მოხსენებითი

ბარათის საფუძველზე, ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით.

1. განაცხადი;

2. ავტობიოგრაფია  (CV);

3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმეტის ასლი;

4. მოქალაქის საცხოვრებელი  ადგილის რეგისტრაციის  დამადასტურებელი  დოკუმეტი;

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

6. ოფიციალური  მოწვევა საერთაშორისო კულტურილ პროექტებში მონაწილეობის მისაღებად;

7. სარეკომენდაციო წერილი ორგანიზაციისაგან  ან კერძო პირისგან.

ქვეპროგრამა ფარგლებში ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით. 

გამარჯვებულს გამოავლენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია. 

ქვეპროგრამის განხორციელების პირობები და პროცედურები (მათ შორის განსახილველად წარმოსადგენი დოკუმენტების 

ჩამონათვალი, კონკურსანტის შეფასების კრიტერიუმები, კონკურსის  ჩატარების  და გამარჯვებულის დაფინანსების წესი და  

სხვ.) განისაზღვრება   ქ.  ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სამართლებრივი აქტით.

2. წლის ხელოვანი - 

წლის ბოლოს გაიმართება საზეიმო მიღება განხორციელდება კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა დაჯილდოება 

სხვადასხვა ნომინაციების მიხედვით. 

ნომინანტად დასახელებულ  პირს განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა ჰქონდეს შეტანილი  ქართული 

კულტურის პოპულარიზაციაში, ქალაქის/ქვეყნის წარმოჩენასა და კულტურის სფეროს განვითარებაში. 

ნომინანტებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდო.

ნომინაციები, ნომინანტთა გამოვლენის წესი  და სხვა დამატებითი   პირობები  განისაზღვრება   ქ. ბათუმის  

მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

საერთაშორისო კულტურულ და 

საგანმანათლებლო/სამეცნიერო პროექტებში 

მონაწილეთა დაფინანსება

დასახელება
პროდუქტები

წლის ხელოვანი

 საერთაშორისო კულტურულ 

და 

საგანმანათლებლო/სამეცნიე

რო პროექტებში მონაწილეთა 

დაფინანსება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

1. ქ. ბათუმში მოღვაწე ხელოვანები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთაშორისო კულტურულ ღონისძიებებში

2. დაფასებული და სტიმულირებულია ბათუმელი ხელოვანები

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ქ. ბათუმში მოღვაწე 

ხელოვანები 

მონაწილეობენ 

საერთაშორისო 

კულტურულ და 

საგანმანათლებლო/სამე

ცნიერო ღონისძიებებში

დაფინანსებულ 

ბენეფიიართა 

რაოდენობა

15 რაოდენობა

განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

პროგრამების მართვის 

განყოფილება

წელიწადში ორჯერ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

დაფასებული და 

სტიმულირებულია 

ბათუმელი ხელოვანები

ჯილდოზე 

ნომინირებულ 

ხელოვანთა 

რაოდენობა

10 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



05 04 05

2019 წელი

795 700

83 460

879 160

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

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 ხელმისაწვდომლობის უზრუნველყოფა;

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

ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, 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.

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება                                                                                                                                                                                                                   

• 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.

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:

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.      

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:



განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

811 260

77 648 540

2 40 788

121 932

75 65 4 900

63 000

7000 1,43 10 000

3000 15 45 000

8 1 000 8 000

879 160

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

x x x x

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

1. უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

2. ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები

3. გაზრდილია ბეჭდვითი და ელექტრონული საბიბლიოთეკო ფონდი, აღჭურვილია თანამედროვე კომპიუტერული

ტექნიკით.

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

დასახელება
პროდუქტები

შრომის ანაზღაურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი 

ხარჯები

კულტურულ-საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება

ჟურნალ-გაზეთების შეძენა

წიგნების  შეძენა

კომპიუტერული  და ელექტრონული 

მოწყობილობები

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-

ადმინისტრირება

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-

ინფორმაციული ღონისძიებები

ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების შეძენა                                                                                                                                                                                                                   

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

(ფონდი გაიზრდება  10000 ერთეულით)

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-

ადმინისტრირება



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

 საბიბლიოთეკო  

ფონდის რაოდენობის 

ზრდა

10000 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

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

უზრუნველყოფილია 

ბილიოთეკის 

შეუფერხებელი 

ფუნქციონირება, 

გაზრდილია ბეჭდვითი 

და ელექტრონული  

საბიბლიოთეკო 

ფონდი,  ჩატარებულია 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები



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

უზრუნველყოფილია 

ბილიოთეკის 

შეუფერხებელი 

ფუნქციონირება, 

გაზრდილია ბეჭდვითი 

და ელექტრონული  

საბიბლიოთეკო 

ფონდი,  ჩატარებულია 

კულტურულ-

საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები


