
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

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 746 338 167 050 183 755 192 943 202 590

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების 

მხარდაჭერა
646 500 150 000 150 000 165 000 181 500

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური 

განვითარების ხელშეწყობა
200 000 50 000 50 000 50 000 50 000

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა 12 329 000 4 829 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" 1 457 171 343 100 353 393 371 063 389 616

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი 640 000 160 000 160 000 160 000 160 000

სულ ჯამი 16 019 009 5 699 150 3 397 148 3 439 005 3 483 706

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

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

მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის ბიუჯეტი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, გაუმჯობესებულია ბათუმელი

სპორტსმენების სპორტული მიღწევები

2018-2021 წლები

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- 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 განაცხადის ფორმა

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა



გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2017 წელი 

(საბაზისო

)

2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი
2021 

წელი

სამოყვარულო 

სპორტულ 

აქტივობებში 

ჩართულ პირთა 

რაოდენობა

1500 1550 1600 1650 1700 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერის 

ადმინისტრაციის 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

მუნიციპალურ 

სპორტულ 

ღონისძიებებში 

ჩართულ 

მოზარდთა 

რაოდენობა

4458 4500 4550 4600 4650 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერის 

ადმინისტრაციის 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

მუნიციპალურ 

სპორტულ 

კლუბებში 

მოღვაწე 

ადგილობრივი 

სპოტსმენების %-

ლი წილი

63% 65% 67% 70% 72% რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერის 

ადმინისტრაციის 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია 

საზოგადოების ჩართულობა 

სპორტის სხვადასხვა 

სახეობებში, გაუმჯობესებულია 

ბათუმელი სპორტსმენების 

სპორტული მიღწევები



მუნიციპალური 

კლუბების მიერ 

ეროვნულ 

ჩემპიონატებში 

დაკავებული 

საპრიზო 

ადგილების 

რაოდენობა

2 2 3 3 3 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერის 

ადმინისტრაციის 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

პროგრამის 

ფარგლებში 

მხარდაჭერილი 

სპორტსმენების 

მიღწევების 

რაოდენობა 

საერთაშორისო 

სპორტულ 

აქტივობებში.

8 9 10 11 12 რაოდენობა

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერის 

ადმინისტრაციის 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

განყოფილება

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მონიტორინგი

უზრუნველყოფილია 

საზოგადოების ჩართულობა 

სპორტის სხვადასხვა 

სახეობებში, გაუმჯობესებულია 

ბათუმელი სპორტსმენების 

სპორტული მიღწევები
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2018 წელი

167 050

0

167 050

რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

76 200

12 3583,33 43 000

50 200,00 10 000

2 5000,00 10 000

2 6600,00 13 200

15 000

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

საგაზაფხულო და საშემოდგომო ლიგის ორგანიზება (მსაჯის 

დაქირავება, სარეკლამო საინფორმაციო ბანერების დამზადება, 

სხავასხვა საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა)

სხვა წყარო

ჯამი

ქვეპროგრამის მიზანი:

საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მწვრთნელთა მივლინება ადმინისტრაციულ ერთეულებში;

სამ ასაკობრივ კატეგორიაში გუნდების ჩამოყალიბება;

რეგულარული საწვრთნო პროცესების გამართვა;

შესაბამისი სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა;                                                                                                             

საშემოდგომო და საგაზაფხულო ლიგის გათამაშებების ორგანიზება;                                                                            

მასობრივი და სამოყვარულო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით 

დაჯილდოვება, აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის განვითარება

დასახელება

პროდუქტები

ეზოს ფეხბურთი

მწვრთნელთა და კოორდინატორთა დაქირავება 

სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები, 

სპორტული სადგამები (ე.წ ფიშკები), ბურთები)

საპრიზო ფონდი

Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა



1 1000 1 000

2 3000 6 000

2 4000 8 000

1 5000 5 000

11 250

1 6250 6 250

1 5000 5 000

24 000

4 3900 15 600

30 117 3 500

2 2450 4 900

1 35000 35 000

600

167 050

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

დამატებითი ინფორმაცია

აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა 

საფეხბურთო სკოლა

სასკოლო ოლიმპიადა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

უზრუნველყოფილია მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა 

დასახელება

ეზოს ფეხბურთი

Street ball ტურნირი 

საშემოდგომო/საგაზაფხულო ლიგა

სპორტული ღონისძიება ვეტერანთა შორის

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 

შორის 

სპორტული ინვენტარი (სპორტული 

გადასაცმელები,სპორტული სადგამები (ე.წ ფიშკები), ბურთები, 

წყლის ბოთლები და ბურთის ბადე)

სპორტული ინვენტარი (სპორტული გადასაცმელები, ბურთები)

საგაზაფხულო და საშემოდგომო გათამაშების ორგანიზება 

(მსაჯის დაქირავება, მოედნის მოწყობა)

საპრიზო ფონდი

სპორტული ღონისძიება ვეტერანთა შორის

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს შორის 

პარასპორტული ღონისძიებების ორგანიზება (ინვენტარი, 

მსაჯის დაქირავება და ა. შ)

საპრიზო ფონდი

აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა

საამწვრთნელო შტაბი (მწვრთნელი, მწვრთნელის ასისტენტი, 

ექიმი ფსიქოლოგი) დაქირავება 

საჩვენებელი ვარჯიშის ორგანიზება 

სასკოლო ოლიმპიადა

სხვა ხარჯები (ტენდერის მოსაკრებელი)

ჯამი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ჩატარებული 

სპორტული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა

6 რაოდენობა

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული 

ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

დასაქმებული 

მწვრთნელების 

რაოდენობა

16 რაოდენობა

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული 

ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

 სამოყვარულო 

გუნდების (ეზოს, 

საუბნო, 

სამოყვარულო) 

რაოდენობა

30 რაოდენობა

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული 

ცენტრი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

სპორტული ცენტრი
მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 

უზრუნველყოფილია 

მასობრივ სპორტში 

საზოგადოების 

ჩართულობა 



05 01 02

2018 წელი

150 000

0

150 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ქვეპროგრამის დასახელება:

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭრა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

სხვა წყარო

ჯამი

დასახელება

აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში -ტურნირში მონაწილეობას 

მიიღებს არაუმცირეს ათი ქვეყნის საუკეთესო რეიტინგის მქონე 16 ქალთა და 16 მამაკაცთა გუნდი. გამარჯვებული გუნდები 

დაჯილდოვდებიან, თასებით, სიგელებითა და სხვადასხვა პრიზებით.

პროდუქტები

მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში - ჩატარდება 2017 წლის Fide-ს 

კალენდრის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის (სადაც მონაწილეობას მიიღებს 

დაახლოებით 120  სპორტსმენი). წონით კატეგორიებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან მედლებით, 

თასებით, სიგელებითა და სპეციალური პრიზებით.  

საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში - ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს წამყვანი სპორტსმენები.  

გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით, დიპლომებით და ფასიანი საჩუქრებით. ტურნირის 

თანადამფინანსებელი  იქნება აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი.

ქვეპროგრამის მიზანი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლების 

ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

რუსუდან სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში - ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ, 

როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური გუნდები (არანაკლებ 6 უცხოური გუნდი). შეჯიბრება ჩატარდება  გუნდური 

პრინციპით ასევე პირად პირველობაში, როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში. გამარჯვებული სპორტსმენები 

დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.

ქვეპროგრამის აღწერა:                                                                                                                                                                       

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბათუმში ტარდება მნიშვნელოვანი სპორტული საერთაშორისო ტურნირები,  რომელშიც 

მონაწილეობენ, როგორ უცხოური გუნდები ასევე ადგილობრივი სპორტსმენები. ტურნირები ხელს უწყობს ადგილობრივი 

სპორტსმენების კვალიფიკაციის ზრდას, მათი რეიტინგული მონაცემების ამაღლებას, რაც  შესაძლებლობას მისცემს 

ბათუმელ სპორტსმენს იასპარეზონ  უფრო მაღალი რეიტინგის მქონე სპორტულ ღონისძიებაში,  ტურნირში ან ჩემპიონატში. 

ტურნირის ორგანიზება ქალაქ ბათუმში ხელს უწყობს ქალაქის ცნობადობის ამაღლებას.



1 30 000 30 000

1 70 000 70 000

1 20 000 20 000

1 30 000 30 000

4 150 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X

X X

X X

X X

საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში

აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის 

(ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ბათუმში ჩატარებულია საერთაშორისო სპორტული ტურნირები და ხელშეწყობილია ადგილობრივი სპორტსმენების 

პროფესიული განვითარება

დამატებითი ინფორმაცია

ჯამი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

რუსუდან სიხარულიძის სახელობის 

საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში

მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო 

ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში

რუსუდან სიხარულიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი 

ტანვარჯიშში

მუხრან ვახტანგაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი 

ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში

საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში

აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) 

ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში 



მოსალოდნელი 

შედეგი

შედეგის 

ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

ჩატარებული 

საერთაშორისო 

სპორტული 

ტურნირების 

რაოდენობა

4 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ტურნირებში 

მონაწილე 

უცხოელი 

სპორტსმენების 

რაოდენობა

550 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ტურნირებში 

მონაწილე 

ადგილობრივი 

სპორტსმენების 

რაოდენობა

700 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ბათუმში 

ჩატარებულია 

საერთაშორისო 

სპორტული 

ტურნირები და 

ხელშეწყობილია 

ადგილობრივი 

სპორტსმენების 

პროფესიული 

განვითარება



05 01 03

2018 წელი

50 000

0

50 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

5 3 000 15 000

12 1 250 15 000

1 20 000 20 000

50 000

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა - ღონისძიების ფარგლებში სხვადასხვა მაღალი დონის 

ჩემპიონატებში/ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად  დახმარებას მიიღებენ, როგორც ბათუმელი წარმატებული 

სპორტსმენები, მწვრთნელები, ასევე გათვალისწინებულია ფინანსური მხარდაჭერა სპორტსმენტთა ეკიპირებისა და 

სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის მიზნით.                                                                                                                                                                                                      

ბათუმელი სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლება, წარმატებული სპოტრსმენების წახალისება

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

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

ჯამი

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯამი

დასახელება

წლის განმავლობაში მაღალი სპორტული წარმატების მიღწევისათვის სპორტსმენების დაჯილდოება ღონისძიების 

ფარგლებში წლის განმავლობაში დაჯილდოვდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ სპორტულ კლუბებში მოღვაწე 

სპორტსმენები, რომლებმაც მიაღწიეს სპორტულ წარმატებას  ევროპის, მსოფლიო საერთაშორისო ან ეროვნული სპორტული 

ღონისძიებების ფარგლებში.

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან - წლის ბოლოს 

შემაჯამებელ  ღონისძიებაზე მოწვეული იქნებიან წლის წარმატებული ბათუმელი  ახალგაზრდა სპორტსმენები, ასევე 

საზოგადების ის წევრები, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი  შეიტანს სპორტის განვითარებაში. მოწვეული 

სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა ნომინაციებში.

პროდუქტები

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ სპორტსმენებთან და 

სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან

წლის განმავლობაში მაღალი სპორტული წარმატების 

მიღწევისათვის სპორტსმენების დაჯილდოება



1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

სპორტსმენებმა/მწვრთნელებმა დაფინანსებისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: პირადობის მოწმობის 

ქსეროასლი (ან ბათუმში რეგისტრაციის საბუთი); წერილი (რეკომენდაცია) ეროვნული ფედერაციისაგან ან აჭარის ა.რ. 

ფედერაციისაგან; აღნიშნული პროგრამის მონაწილე სპორტსმენი/მწვრთნელი მიიღებს ფინანსურ დახმარებას  ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის  ბრძანებით არაუმეტეს 3000 ლარისა. წარმატებულ ბათუმელ 

სპორტსმენებს/მწვრთნელებს ხელი შეეწყობათ, რათა მონაწილეობა მიიღონ მაღალი დონის საერთაშორისო 

ჩემპიონატებში/ღონისძებებში. ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიების 

ფარგლებში მონაწილეთა შერჩევა მოხდება კომისიის წესით.  კომისიის შემადგენლობის და განცხადების განხილვისა და 

გადაწყვეტის  წესი განისაზღვრება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით.  

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ფინანსურად უზრუნველყოფილნი და სტიმულირებულნი არიან წარმატებული და პერსპექტიული ბათუმელი 

სპორტსმენები და მათი მწვრთნელები 

დამატებითი ინფორმაცია

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების 

ფინანსური მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში მაღალი სპორტული 

წარმატების მიღწევისათვის სპორტსმენების 

დაჯილდოება

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ 

სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ 

მოღვაწეებთან



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

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

წლის ბოლოსათვის 

დაჯილდოებული 

წარმატებული 

სპორტსმენებისა და 

სპორტის დამსახურებულ 

მოღვაწეთა რაოდენობა

12 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

წლის განმავლობაში 

მაღალი სპორტული 

წარმატების მიღწევისათვის 

სპორტსმენების 

დაჯილდოება

1 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

ფინანსურად 

უზრუნველყოფილნი 

და სტიმულირებულნი 

არიან წარმატებული 

და პერსპექტიული 

ბათუმელი 

სპორტსმენები და მათი 

მწვრთნელები 



05 01 04

2018 წელი

4 829 000

0

4 829 000

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

1. მაღალი მიღწევების სპორტის ხელშეწყობა - დაგეგმილია კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება; 

სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა; მწვრთნელთა გადამზადება, სპორტულ ტურნირებში 

მონაწილეობის მიღება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზობებში. ადგილზე 

სპორტული ტურნირებისა და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. რაგბის სტადიონის 

მოვლა-პატრონობა; მოთამაშეების შეძენა, ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადების გადახდა;  

2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითრების ხელშეწყობა - ღონისძიება მიზნად ისახავს ბავშვთა და 

მოზარდთათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდას სპორტის ისეთ სახეობებში, როგორიცაა ფეხბურთი, რაგბი, 

ფრენბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი, წყალბურთი,  რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მომავალში 

ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას. 

სპორტული საკლუბო გუნდების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

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

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

ჯამი

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში 

ჩართულობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე 

არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

დასახელება
რაოდენობა



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

3 823 298

287 500

2 28 500

11 93 000

2 18 000

1 109 000

12 10 000

1 14 000

15 000

2 550 000

370 000

22 117 000

253 000

2 170 000

20 187 800

56 1 218 413

135 000

198 780

30 000

60 000

10 007

2 70 000

85 160 000

100 000

1 10 000

102 100

ქვიშის რაგბში საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზება

ძირიდათი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ძირითადი ჯგუფების 

განვითარების ხელშეწყობა

შეკრებების ხარჯი (გასვლის რაოდენობა)

სარაგბო სტადიონის მოვლა-პატრონობა

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მოსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების 

შრომის ანაზღაურება

შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)

სპორტული ინვენტარი და ტანისამოსი

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

სამედიცინო ხარჯი

საწევრო

სპორტსმენების ტრანსფერის ხარჯები

ინვენტარის და ეკიპირების შეძენა

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის 

ანაზღაურება

ჩელენჯ-თასის შესარჩევ ტურნირზე მონაწილეობა

შიდა სპორტულ ტურნირებში მივლინებები (გასვლების 

რაოდენობა)

სპორტსმენების შრომის ანაზღაურება

საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები - 

ჩემპიონთა ლიგა (გასვლების რაოდენობა)

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის 

ანაზღაურება

მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება

1. მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა

დასახელება

საფეხბურთო კლუბის ,,ბათუმი დინამოს"   საპლაჟო 

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინება 

(დუბაიში ბიჩსოკერის კომფერენცია)

სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" განვითარების ხელშეწყობა



2 10000 20 000

19 2516 47 800

2 000

25 880 22 000

2 000

4 300

4 000

591 698

6 11 700 70 200 

17 24 180 411 066

4 2 500 10 000

27 100

12 667 8 002

25 2 000 50 000

3 900

20 6 280

4 950

200

292 000

3 33 600

17 126 900

9 500

11 55 000

3 30 000

16 000

21 000

ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება

საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი" ძირიდათი ჯგუფების 

განვითარების ხელშეწყობა

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის 

ანაზღაურება

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების 

შრომის ანაზღაურება

საერთაშორისო სატურნირო მივლინებები

სპორტული ინვენტარი

ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება (სატენდერო 

მოსაკრებელი და ბანკის მომსახურება)

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების 

შრომის ანაზღაურება

მოწვეული მოთამაშეების მგზავრობის თანხა

მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო 

გადასახადები;

სპორტული ინვენტარი

მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო 

გადასახადები;

შიგა სატურნირო მივლინებები

ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" ძირითადი ჯგუფების 

განვითარების ხელშეწყობა

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

ადმინიტრაციისა და ტექნიკური პერსონალის შრომის 

ანაზღაურება

სპორტული ინვენტარი

სათამაშო დაა სატრენაჟორო დარბაზის იჯარა (თვე)

მოთამაშეების შეძენის, ლიცენზიებისა და საწევრო 

გადასახადები

შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის 

ანაზღაურება

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების 

შრომის ანაზღაურება

შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)

სამედიცინო ხარჯი



1 005 702

450 488 100

8 58 500

21 330 000

1 3 100

5 000

40 000

84 40 000

3 500

3 000

5 000

400 260 000

20 7 725 154 500

72 1 219 87 800

12 1 100 13 200

4 500

31 8 000

10 800 8 000

14 8 502

1 8 252 8 252

6 250

საფეხბურთო კლუბის ,,ბათუმი დინამოს" ბავშვთა 

საფეხბურთო სკოლის განვითარების ხელშეწყობა 

(ბავშვთა რაოდენობა)

შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა  შრომის 

ანაზღაურება

ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების  შრომის 

ანაზღაურება

ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების  

გადამზადების ხარჯი

სხვადასხვა ასაკობრივ ტურნირებში მონაწილეობის 

მოსაკრებლები

2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ტრანსპორტირების და ტრანსპორტის მოვლა შენახვის 

ხარჯი

წარმომადგენლობითი ხარჯები

სპორტული ინვენტარი (ეკიპირების, ბურთების 

სავარჯიშო ინვენტარის შეძენა)

სარაგბო კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა ჯგუფების 

განვითარების ხელშეწყობა (ბავშვთა რაოდენობა)

საოფისე ხარჯი 

შიდა სატურნირო მივლინებები (გასვლების რაოდენობა)

ბავშვთა ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელების  შრომის 

ანაზღაურება

ბავშვთა ჯგუფების სამივლინებო ხარჯები (გასვლების 

რაოდენობა)

ბავშვთა ჯგუფებისათვის სკოლის ქირაობა

საწევრო

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



30 155 100

3 8 700 26 100

3 9 800 29 400

10 7 000 70 000

7 2 020 14 140

1 15 000 15 000

460

141 86 000

5 34 200

8 30 000

2 10 000

1 3 700

7 000

500

600

4 829 000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

დამატებითი ინფორმაცია

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ 

ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების 

ხელშეწყობა

1. მაღალი მიღწევების სპორტის 

განვითარების ხელშეწყობა

ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების  შრომის 

ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

საერთაშორისო ტურნირი "პეტრე ბრეუსის თასზე"

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის 

ანაზღაურება

ძირითადი გუნდის მწვრთნელებისა და სპორტსმენების 

შრომის ანაზღაურება

სულ

წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა ჯგუფების 

განვითარების ხელშეწყობა

შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)

საერთაშორისო სატურნირო მივლინებები 

ბავშვთა ჯგუფებებს შორის შიდა სატურნირო 

ღონისძებები

სპორტული ინვენტარი

ლიცენზიებისა და საწევრო გადასახადები

აუზის იჯარა (თვე)

შიგა სატურნირო მივლინებები (გასვლა)

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმის" ბავშვთა ჯგუფების 

განვითარების ხელშეწყობა (ბავშვთა რაოდენობა)



მოსალოდნელი 

შედეგი
შედეგის ინდიკატორები

სამიზნე 

მაჩვენებელი

გაზომვის 

ერთეული
მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების 

მეთოდი

მუნიციპალური საკლუბო 

გუნდების მიერ 

შემუშავებული და 

დამტკიცებული 

ორგანიზაციული 

განვითარების 

საშუალოვადიანი (4 

წლიანი) გეგმა

6 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურიის 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

წელი

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

მუნიციპალურ საკლუბო 

გუნდებში მოღვაწე 

პროფესიონალი 

სპორტსმენების 

რაოდენობა

79 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურიის 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

მუნიციპალური საკლუბო 

გუნდების ასაკობრივ 

ჯგუფებში ბავშვთა 

რაოდენობა

1 066 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურიის 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

ეროვნულ ჩემპიონატებში 

მუნიციპალური საკლუბო 

გუნდების მიერ 

დაკავებული საპრიზო 

ადგილების რაოდენობა 

(მინიმუმ)

2 რაოდენობა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურიის 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

განყოფილება

კვარტალში 

ერთხელ

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის განათლების, 

კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახური

მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 

მუნიციპალიტეტ

ში მცხოვრები 

მოზარდებისა და 

ახალგაზრდებისა

თვის 

ხელმისაწვდომია 

სპორტის 

სხვადასხვა 

სახეობებში 

ჩართულობა და 

ხელშეწყობილია 

მუნიციპალური 

სპორტული 

კლუბებისა და 

მათ ბაზაზე 

არსებული 

ასაკობრივი 

ჯგუფების 

განვითარება



05 01 05

2018 წელი

328 100

15 000

343 100

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

213 050

6 9 600 57 600

6 6 484 37 500

10 3 517 35 170

11 2 571 28 280

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

• კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება და ტურნირის წინ ინდივიდუალური მომზადება.

 • საწვრთნო ბაზის სრულყოფა.

• საჭადრაკო კლუბ ნონასთან არსებულ ასაკობრივ ჯგუფებში ბავშვთა და მოზარდთა მომზადება.

• საჭადრაკო კლუბ ნონას გუნდის დიდოსტატებით დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში მონაწილეობის 

მიღება,

• ბავშვთა და მოზარდთა საჭადრაკო კლუბ ნონას გუნდის დაკომპლექტება და ევროპის საკლუბო ჩემპიონატში 

მონაწილეობის მიღება.

• შიდა ტურნირების ორგანიზება.

• საჭადრაკო მატჩების ორგანიზება უცხოელ მოჭადრაკეებთან,  საჭადრაკო ლაივ დაფების მეშვეობით.

• ღია საერთაშორისო ნორმიანი ფესტივალის ორგანიზება.

• შიდა საჭადრაკო ტურნირების ორგანიზება.

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

ჯამი

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჭადრაკის განვითარება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის აღწერა:

დასახელება
პროდუქტები

მართვა და ადმინისტრირება

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება

მოწვეული კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება

მოწვეული სპეციალური მწვრთნელების შრომის ანაზღაურება

ძირითადი შტატგარეშე კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება



7 4 286 30 000

24 500

127 050

1 000

5 50 000

3 10 000

1 66 050

3 000

3 000

343 100

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X

X X

საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებში მივლინებები;

ბავშვთა ასაკობრივი ჯგუფების მწვრთნელების  შრომის 

ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა

შიგა სატურნირო მივლინებები

ადგილზე სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება;

ჯამი

საერთაშორისო ნორმიანი ტურნირის ორგანიზება

დამატებითი ინფორმაცია

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

მართვა და ადმინისტრირება

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა

საჭადრაკო კლუბის მიერ ორგანიზებულია საერთაშოიროსო და ადგილობრივი ტურნირები, საჭადრაკო კლუბის წევრები 

და ასაკობრივი ჯგუფები მონაწილოებას ღებულობენ ეროვნულ და საერთაშორისო ტურნირებში

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

სპორტული ინვენტარის-ფორმების შეძენა

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება



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 საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
წელიწადში ორჯერ

ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
მონიტორინგი

კლუბის ბაზაზე 

ასაკობრივ ჯგუფებში 

ბავშვთა რაოდენობა

300 რაოდენობა
ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
მონიტორინგი

საბავშვო ბაღებში 

ორგანიზებულ ჭადრაკის 

ჯგუფებში ჩართულ 

ბავშვთა რაოდენობა

2860 რაოდენობა
ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
მონიტორინგი

კლუბის მიერ 

ორგანიზებული  

ტურნირების რაოდენობა

10 რაოდენობა
ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
მონიტორინგი

საერთაშორისო 

ღონისძიებების 

რაოდენობა, რომელშიც 

მონაწილობა მიღებულია 

კლუბის სახელით

5 რაოდენობა
ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ საჭადრაკო 

კლუბი "ნონა"
მონიტორინგი

პროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები 

საჭადრაკო კლუბის 

მიერ ორგანიზებულია 

საერთაშოიროსო და 

ადგილობრივი 

ტურნირები, საჭადრაკო 

კლუბის წევრები და 

ასაკობრივი ჯგუფები 

მონაწილოებას 

ღებულობენ ეროვნულ 

და საერთაშორისო 

ტურნირებში



05 01 06

2018 წელი

150 000

10 000

160 000

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

5 10680 54 900

3 10250 30 750

36 150

10 900 10 000

12 2350 28 200

160 000

1 კვარტალი* 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა

ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო 

მომსახურება 

ჯამი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

დასახელება
პროდუქტები

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება, სხვა დანარჩენი ხარჯები

ადმინიტრაციის და ტექნიკური პერსონალის შრომის ანაზღაურება

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლუბის ბაზაზე არსებული ცხენების და საცხენოსნო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-

პატრონობა. კლუბის მიერ  ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილების მიღება.

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

ჯამი

ქვეპროგრამის მიზანი:

საცხენოსნო სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



x x x x

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2018 წელი)

ხელშეწყობილია საცხენოსნო სპორტის განვითარება და უზრუნველყოფილია საცხენოსნო კლუბის მონაწილეობა 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებში

დამატებითი ინფორმაცია

ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და 

სამედიცინო მომსახურება 



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
11 რაოდენობა

ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო 

კლუბი

კვარტალში 

ერთხელ

ა(ა)იპ ბათუმის 

საცხენოსნო 

კლუბი

მონიტორინგი

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
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