
პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

გასული წლის 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

პროფესიული 

განვითარებისა და 

უმაღლესი განათლების 

ხელშეწყობა

167 200 167 200 167 094 167 094

სულ პრიორიტეტზე 

მიმართული სახსრები
167 200 167 200 167 094 167 094

 პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

განათლება 04 02



დანართი 2

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით გათვალისწინებული

ქვეპროგრამები და ღონისძიებები

გასული წლის 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 40 000 40 000 39 918 39 918

უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა 40 000 40 000 39 918 39 918

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია 

წარმატებული სტუდენტებისათვის
100 000 100 000 100 000 100 000

2017-2018 სასწავლო წლის პირველი 

სემესტრის შედეგების მიხედვით  

სტიპენდიების გაცემა (4 თვე, თვეში 200 

ლარი)

2017-2018 სასწავლო წლის მეორე 

სემესტრის შედეგების მიხედვით 

სტიპენდიების გაცემა (6 თვე, თვეში 200 

ლარი)

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 27 200 27 200 27 176 27 176

პროფესიული კოლეჯი "ბლექსის"  

შენობის ფასადის და ეზოს 

კეთილმოწყობა (შესრულებული 

სამუშაოების ანაზღაურება)

27 200 27 200 27 176 27 176

სულ პროგრამის ბიუჯეტი 167 200 167 200 167 094 167 094

 პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
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100 000 100 000 100 000 100 000



დანართი 6

პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის 

განმახორციელებელი

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

1. ქვეპროგრამა „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ ითვალისწინებდა ქ. ბათუმის 

ადმინისტრაციულ  ტერიტორიაზე 2018 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებული 18-დან 29 

წლის ასაკის ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც სტაჟიორად მოწვევის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტის  წარმოდგენის საფუძველზე, საკონკურსო კომისიის 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, პროფესიულ სტაჟირებას და/ან 

გადამზადებას გაივლიდნენ აშშ-ში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ასევე თურქეთსა და 

შვეიცარიაში. საანგარიშოო წლის პერიოდში აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში სულ 

დაფინანსდდა 31 ბენეფიციარი, ამათგან 29 ბენეფიციარი სამი თვის ვადით სტაჟირების 

გავლის მიზნით იმყოფებოდა გერმანიაში, ერთი ბენეფიციარი ხუთი თვის ვადით 

იმყოფებოდა საფრანგეთში, ხოლო ერთი ბენეფიციარი ერთი თვის ვადით იმყოფებოდა 

ლიტვაში.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული  შუალედური  შედეგის მისაღწევად, 

ინდიკატორებად განსაზღვრული იყო;

- უცხოეთში სტაჟირებაზე გაგზავნილი ახალგაზრდების რაოდენობა - სამიზნე 

მაჩვენებელი - 20.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია, ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ წლის 

განმავლობაშიი დადგეგმილი იყო 20 ბენეფიციარის ფინანსური მხარდაჭერა, თუმცა 

ქვეპროგრამით დასაფინანსებელ სტაჟიორთა რაოდენობა წარმოადგენდა საორიენტაციო 

მაჩვენებელს და იმ შემთხვევისათვის, თუ 20 სტაჟიორის დაფინანსების შემდეგ, ამ 

ღონისძიებისათვის გათვალისწინებული ბიუჯეტი არ ამოიწურებოდა, შესაძლებელი იყო 

ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 20 სტაჟიორზე მეტის  დაფინანსება. 

გამომდინარე აქედან განხორციელდა 31 სტაჟიორის ფინანსური მხარდაჭერა.

2.  ქვეპროგრამა „ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული 

სტუდენტებისათვის“. ქვეპროგრამა   შეიქმნა სტუდენტთა  სწავლის ხარისხის ამაღლებისა 

და მოტივირების მიზნით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2017-2018 სასწავლო წლის ორივე სემესტრში, ქვეპროგრამითა 

და  ღონისძიების დებულებით გაწერილი კრიტეუმების მიხედვით, კონკურისის წესით 

შერჩეულ იქნა 50-50 ბენეფიციარი.                ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდა ორ 

ეტაპზად: პირველ ეტაპზე განცხადებების მიღება წარმოებდა 2018 წლის 26 თებერვლიდან 

30 მარტის ჩათვლით, 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში 

მიღებული შეფასებების მიხედვით; ხოლო მეორე ეტაპზე 2018 წლის 24 სექტემბრიდან 31 

ოქტომბრის ჩათვლით, 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში 

მიღებული შეფასებების მიხედვით.                                                                                                         

კონკურსში გამარჯვებულ პირებზე, 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდიები გაიცა არაუგვიანეს 2018 

წლის მაისის თვისა და ერთობლივად მოიცავდა 4 სასწავლო თვეს, ხოლო  კონკურსში 

გამარჯვებულ პირებზე 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში 

მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცა არაუგვიანეს 2018 წლის ნოემბრისა 

და ერთობლივად მოიცავდა 6 სასწავლო თვეს.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული  შუალედური  შედეგის მისაღწევად, 

ინდიკატორებად განსაზღვრული იყო;

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

განათლება

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
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პროგრამით 

გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამების 

შუალედური შედეგები

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

პროფესიული 

განვითარების ხელშეწყობა
X

ლუკა ასათიანის 

სახელობის სტიპენდია 

წარმატებული 

სტუდენტებისათვის

X

პროფესიული 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

განვითარების ხელშეწყობა

X

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

სტიპენდიანტთა რაოდენობა - სამიზნე მაჩვენებელი - 50.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია, 

3. ქვეპროგრამა „პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების 

ხელშეწყობა“. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროფესიული კოლეჯი 

„ბლექსის"  შენობის ფასადის და ეზოს კეთილმოწყობა (შესრულებული სამუშაოების) 

ანაზღაურება. 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგი მიღწეულია.

ლუკა ასათიანის სტიპენდიის მისაღებად 

აპლიკანტთა რაოდენობის ზრდის 

პროცენტული მაჩვენებელი წინა წელთან 

შედარებით - 10%

-

პროგრამის საბოლოო 

შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

ხელშეწყობილია   ბათუმელი   

ახალგაზრდების   პროფესიული   

განვითრება   და  ამაღლებულია   ბათუმელ   

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება

პროგრამის განხორციელების შედეგად 

ხელშეწყობილია   ბათუმელი   

ახალგაზრდების   პროფესიული   

განვითრება   და  ამაღლებულია   ბათუმელ   

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება

პროგრამის საბოლოო 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

უცხოეთში სტაჟირებაზე გაგზავნილი 

ახალგაზრდების რაოდენობა - 20 სტაჟიორი
31



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და 

აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ფაქტობრივი

უცხოეთში 

სტაჟირებაზე 

გაგზავნილი 

ახალგაზრდების 

რაოდენობა

რაოდენობა 20 31

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის 

არგუმენტაცია:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ  ტერიტორიაზე 

2018 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებული 18-დან 29 წლის ასაკის 

ახალგაზრდების მხარდაჭერას, რომლებიც სტაჟიორად მოწვევის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტის  წარმოდგენის საფუძველზე, საკონკურსო 

კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, პროფესიულ 

სტაჟირებას და/ან გადამზადებას გაივლიდნენ აშშ-ში, ევროკავშირის წევრ 

ქვეყნებში, ასევე თურქეთსა და შვეიცარიაში. საანგარიშოო წლის პერიოდში 

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში სულ დაფინანსდდა 31 ბენეფიციარი, 

ამათგან 29 ბენეფიციარი სამი თვის ვადით სტაჟირების გავლის მიზნით 

იმყოფებოდა გერმანიაში, ერთი ბენეფიციარი ხუთი თვის ვადით იმყოფებოდა 

საფრანგეთში, ხოლო ერთი ბენეფიციარი ერთი თვის ვადით იმყოფებოდა 

ლიტვაში.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

04 02 01

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა

და ახალგაზრდობის განყოფილება.

უცხოეთში სტაჟირების გავლის მიზნით ფინანსური მხარდაჭრის 

თაობაზე,საანგარიშო წლის პერიოდში დადგეგმილი იყო საშუალოდ 20 

ბენეფიციარის მოთხოვნის დაკმაყოფილება,თუმცა ქვეპროგრამით 

დასაფინანსებელ სტაჟიორთა რაოდენობა წარმოადგენდა საორიენტაციო 

მაჩვენებელს და იმ შემთხვევისათვის, თუ 20 სტაჟიორის დაფინანსების შემდეგ, 

ამ ღონისძიებისათვის გათვალისწინებული ბიუჯეტი არ ამოიწურებოდა, 

შესაძლებელი იყო ქვეპროგრამით დადგენილი პირობების დაცვით 20 

სტაჟიორზე მეტის  დაფინანსება.გამომდინარე აქედან განხორციელდა 31 

სტაჟიორის ფინანსური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის საბოლოო 

შედეგი

დაგეგმილი მაჩვენებელი ფაქტიური შესრულება

ბათუმელი ახალგაზრდებისათვის 

ხელმისაწვდომია უცხოეთში 

სტაჟირების გავლა და პრაქტიკული 

უნარების განვითარება

ბათუმელი ახალგაზრდებისათვის 

ხელმისაწვდომია უცხოეთში 

სტაჟირების გავლა, განვიტარებული 

აქვთ პრაქტიკული უნარების 

განვითარება

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი

ფაქტობრივი

სტიპენდიანტთა 

რაოდენობა
რაოდენობა 50 50

მიღწეულია
არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის 

არგუმენტაცია:

სტუდენტთა  სწავლის ხარისხის ამაღლებისა და მოტივირების მიზნით,  შეიქმნა 

ქვეპროგრამა „ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული 

სტუდენტებისათვის“.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2017-2018 სასწავლო წლის ორივე სემესტრში, 

ქვეპროგრამითა და  ღონისძიების დებულებით გაწერილი კრიტეუმების მიხედვით, 

კონკურისის წესით შერჩეულ იქნა 50 ბენეფიციარი.                                                                                      

ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდა ორ ეტაპზად: პირველ ეტაპზე განცხადებების 

მიღება წარმოებდა 2018 წლის 26 თებერვლიდან 30 მარტის ჩათვლით, 2017-2018 

სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით; 

ხოლო მეორე ეტაპზე 2018 წლის 24 სექტემ-

ბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით, 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის 

განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით.                                                                                                         

კონკურსში გამარჯვებულ პირებზე, 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდიები გაიცა არაუგვიანეს 2018 

წლის მაისის თვისა და ერთობლივად მოიცავდა 4 სასწავლო თვეს, ხოლო  კონკურსში 

გამარჯვებულ პირებზე 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის განმავლობაში 

მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცა არაუგვიანეს 2018 წლის ნოემბრისა 

და ერთობლივად მოიცავდა 6 სასწავლო თვეს.

ქვეპროგრამის საბოლოო შედეგი

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

04 02 02

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახური.

დაგეგმილი მაჩვენებელი ფაქტიური შესრულება

ბათუმელი ახალგაზრდებისათვის 

ხელმისაწვდომია უცხოეთში სტაჟირების 

გავლა და პრაქტიკული უნარების 

განვითარება

სტიმულირებულია ბათუმელ სტუდენტთა 

მაღალი აკადემიური მოსწრება

დაგეგმილი


