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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 განვითარების 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

45 000

287 500

2 28 500

11 93 000

2 18 000

1 108 500

2 1 000

1 8 500

1 15 000

15 000

2 400 700

222 340

22 118 125

104 215

2 168 360

20 201 156

56 1 392 706

152 710

47 650

40 700

81 000

10 007

2 32 884

75 135 055

74 492

1 10 000

111 100

2 10 000 20 000

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მოვლა-

პატრონობა 

შრომის ანაზღაურება

საპლაჟო ფეხბურთის განვითარების 

ხელშეწყობა

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება

შეკრებების ხარჯი (გასვლის რაოდენობა)

შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)

სპორტული ინვენტარი და ტანისამოსი

ქვიშის რაგბში საერთაშორისო ტურნირის 

ორგანიზება

ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ძირითადი 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი 

ხარჯები

ოფისის ხარჯები 

სპორტსმენების ტრანსფერის ხარჯები

სამედიცინო ხარჯი

საწევრო

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მოსახურება, სხვა დანარჩენი 

ხარჯები

ძირიდათი ჯგუფების განვითარების 

ხელშეწყობა

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და 

სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება

ქალთა და ვაჟთა საპლაჟო ფეხბურთის 

გუნდებისათვის  ეროვნულ ჩემპიონატის 

გათამაშებაში დამატებით მოსაწვევი 

ფეხბურთელების ხარჯები
ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა

სარაგბო კლუბის ,,ბათუმის" განვითარების 

ხელშეწყობა

სარაგბო სტადიონის მოვლა-პატრონობა

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება

სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება

მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება

საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში 

მივლინებები - ჩემპიონთა ლიგა (გასვლების 

რაოდენობა)

შიდა სპორტულ ტურნირებში მივლინებები 

(გასვლების რაოდენობა)

საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში 

მივლინება (დუბაიში ბიჩსოკერის 

კომფერენცია)



19 2 921 55 500

2 000

25 880 17 500

2 000

4 300

4 000

5 800

690 210

690 210

6 10 667 64 000

17 29 738 500 230

4 2 775 10 850

26 600

12 708 8 000

25 1 768 43 840

2 900

20 8 840

4 950

200

19 800

342 000

3 11 200 33 600

17 8 724 148 300

11 5 000 55 000

3 15 167 45 500

16 000

9 000

19 600

საერთაშორისო სატურნირო მივლინებები

ძირითადი გუნდის სპორტული ინვენტარით 

უზრუნველყოფა

მოთამაშეების შეძენის,ლიცენზიებისა და 

საწევრო გადასახადი

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი 

ხარჯები

კალათბურთში ვალერი ალთაბაევის თასზე 

საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზება

ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ძირითადი 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ადმინისტრაციისა და ტექნიკური 

პერსონალის შრომის ანაზღაურება

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და 

სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება

შიგა სატურნირო მივლინებები

შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)

სამედიცინო ხარჯი

ადგილზე სპორტული ღონისძიებების 

ორგანიზება

სპორტული ინვენტარი

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 

(სატენდერო მოსაკრებელი და ბანკის 

მომსახურება)

ადმინიტრაციისა და ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და 

სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება

მოწვეული მოთამაშეების მგზავრობის თანხა

მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და 

საწევრო გადასახადები;

სათამაშო დაა სატრენაჟორო დარბაზის იჯარა 

(თვე)

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი 

ხარჯები

სპორტული ინვენტარი

ფრენბურთის საერთშორის ტურნირში (შავი 

ზღვა 2019) მონაწილეობა

საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმის" 

განვითარების ხელშეწყობა

საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი" ძირიდათი 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და 

სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება

მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და 

საწევრო გადასახადები;

შიგა სატურნირო მივლინებები

ადგილზე სპორტული ღონისძიებების 

ორგანიზება



15 000

961 990

443 100

5 42 000

26 301 500

10 600

29 000

124 50 000

5 000

5 000

260 000

20 154 500

290 87 800

12 13 200

4 500

8 000

8 000

9 790

9 540

250

155 100

33 180

35 280

16 135

70 000

წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის 

შრომის ანაზღაურება

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და 

სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება

შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)

აუზის იჯარა (თვე)

ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა(ბავშვთა 

რაოდენობა)

შიგა სატურნირო მივლინებები

საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი 2010"  

ბავშვთა ჯგუფების  განვითარების 

ხელშეწყობა(ბავშვთა რაოდენობა)

ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების 

მწვრთნელების  შრომის ანაზღაურება 

(მწვრთნელთა რაოდენობა

ადგილზე სპორტული ღონისძიებების 

ორგანიზება

სარაგბო კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა ჯგუფების 

განვითარების ხელშეწყობა (ბავშვთა 

რაოდენობა)

ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების  

შრომის ანაზღაურება

ბავშვთა ჯგუფების სამივლინებო ხარჯები 

(გასვლების რაოდენობა)

ბავშვთა ჯგუფებისათვის სკოლის ქირაობა

საწევრო

ტრანსპორტირების და ტრანსპორტის მოვლა 

შენახვის ხარჯი

შიდა სატურნირო მივლინებები (გასვლების 

რაოდენობა)

წარმომადგენლობითი ხარჯები

სპორტული ინვენტარი (ეკიპირების, 

ბურთების სავარჯიშო ინვენტარის შეძენა)

2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების 

ხელშეწყობა

საფეხბურთო კლუბის ,,ბათუმი დინამოს" 

ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის განვითარების 

ხელშეწყობა (ბავშვთა რაოდენობა)

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა  

შრომის ანაზღაურება

ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების  

შრომის ანაზღაურება

სხვადასხვა ასაკობრივ ტურნირებში 

მონაწილეობის მოსაკრებლები

შიდა ტურნირების ორგანიზება პლაჟის 

ხელბურთში 



505

86 000

5 6 840 34 200

10 3 000 30 000

1 10 000 10 000

2 1 850 3 700

500

7 000

600

4 838 500

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

ბავშვთა ჯგუფების შიგა სატურნირო 

ღონისძიებები

ბავშვთა ჯგუფების მოთამაშეების 

შეძენის,ლიცენზიებისა და საწევრო 

გადასახადი

ბავშვთა ჯგუფების სპორტული ინვენტარით 

უზრუნველყოფა

ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების საქონელი და 

მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა 

ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა (ბავშვთა 

რაოდენობა)

ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების 

მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება

ბავშვთა ჯგუფების შიგა სატურნირო 

მივლინებები

 ბავშვთა ჯგუფების საერთაშორისო 

სატურნირო მივლინებები

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ხელშეწყობილია მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

1. მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა

2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების 

ხელშეწყობა

სულ ქვეპროგრამა  


