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ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის,
ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ

კვარტალში შესრულებული ანგარიშის მოსმენის შესახებ

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით 
დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 
სამსახურის 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული ანგარიში, თანახმად 
დანართი №1-სა და დანართი №2-სა.

2. დანართი №1 და დანართი №2 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ 
ნაწილს.

3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი №358).

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



დანართი №1 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, 

კულტურის , სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახურის მიერ 2019  წლის I  კვარტალში სპორტის განვითარების ხელშეწყობის 

პროგრამის, სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესრულების შესახებ ანგარიში 

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  05 01 

 

პროგრამის დასახელება: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 

დაწყება-01 იანვარი 2019 წელი 

დამთავრება- 31 დეკემბერი 2019 წელი 

პროგრამის მიზანი: 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება 

პროგრამის აღწერა: 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა; 

პროგრამის ბიუჯეტი 

54 000 ლარი 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი 

მუნიციპალიტეტში გაზრდილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტულ ცხოვრებაში, 

გაზრდილია  ქედელი სპორტსმენების  მიღწევები. 
 

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 

05 01 02  

ქვეპროგრამის დასახელება: 

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა 

არის ქვეპროგრამა ახალი?           კი/ არა 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა? 



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და 

ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 

დაფინანსების წყარო 

დასახელება 2019 წელი 
  

მუნიციპალური ბიუჯეტი 54 000  
  

სახელმწიფო ბიუჯეტი  0 
  

სულ ქვეპროგრამა   54 000 
  

ქვეპროგრამის მიზანი: 

 

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში 

მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება. 

              

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  (2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილება) N49 

დადგენილებით დამტკიცებულია სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

(სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ქვეპროგრამა),  I კვარტალში  ქვეპროგრამის 

ფარგლებში ჩატარებულია შემდეგი ღონისძიებები:  

 

1. ქედის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა  „სასკოლო 

სპორტული ოლიმპიადა 2019“-ში, დაიხარჯა 3749.90 (სამიათასშვიდასორმოცდაცხრა ლარი 

და 90 თეთრი) ლარი. ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2019-ის  შესარჩევი 

მუნიციპალური თამაშები სპორტის შემდეგ სახეობებში:  მაგიდის ჩოგბურთი (ვაჟები, 

გოგონები), გაიმარჯვა ვაიოს საჯარო სკოლის გუნდმა, ქვეპროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებული იყო გამარჯვებული გუნდების (I,II) დაჯილდოება (თასი, მედალი, 

სიგელი, მაისური და შორტი(ლოგო, წარწერა)), დაიხარჯა  559,95 ლარი, კალათბურთი 

(ვაჟები, გოგონები), ვაჟებში გაიმარჯვა სოფელ მახუნცეთის საჯარო სკოლის გუნდმა, ხოლო 

გოგონებში დაბა ქედის საჯარო სკოლის გუნდმა, ქვეპროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებული იყო გამარჯვებული გუნდების (I,II,III)  დაჯილდოება (თასი, მედალი, 

სიგელი, მაისური და შორტი(ლოგო, წარწერა)) და მსაჯების კვების დღიური ნორმა, 

დაიხარჯა  629,99 ლარი, მინი ფეხბურთი, გაიმარჯვა დაბა ქედის საჯარო სკოლის გუნდმა, 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო გამარჯვებული გუნდების (I,II,III)   

დაჯილდოება (თასი, მედალი, სიგელი, მაისური და შორტი(ლოგო, წარწერა))  და მსაჯების 

კვების დღიური ნორმა, დაიხარჯა  559,99 ლარი, ფრენბურთი, (ვაჟები, გოგონები) ვაჟებში 

გაიმარჯვა დანდალოს საჯარო სკოლის გუნდმა, ხოლო გოგონებში სოფელ ცხმორისის 

საჯარო სკოლის გუნდმა, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო 

გამარჯვებული გუნდების (I,II,III)  დაჯილდოება (თასი, მედალი, სიგელი, მაისური და 

შორტი (ლოგო, წარწერა)) და მსაჯების კვების დღიური ნორმა, დაიხარჯა  999,98 ლარი, 

მხიარული სტარტები (მოძრავი თამაშები) გაიმარჯვა დაბა ქედის საჯარო სკოლის გუნდმა, 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო გამარჯვებული გუნდების (I,II,III)  



დაჯილდოება (თასი, მედალი, სიგელი, მაისური და შორტი(ლოგო, წარწერა)) და მსაჯების 

კვების დღიური ნორმა, დაიხარჯა  999,99 ლარი, გამარჯვებული გუნდები მონაწილეობას 

მიიღებენ რეგიონალურ თამაშზე ქ. ბათუმში, გუნდების მონაწილეობა უზრუნველყოფილია 

კვებით და სატრანსპორტო მომსახურებით. ღონისძიების მომსახურების შესყიდვა 

განხორციელდა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით. 

2. ჭადრაკი - აჭარის პირველობა (8, 12, 16) წლამდე ასაკი(ქ. ბათუმი) (8 მონაწილე, 8 დღე). 

დაიხარჯა 1699.97 (ერთი ათას ექვსასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 97 თეთრი) ლარი. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო კვების დღიური ნორმა, სასტარტო და 

სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ღონისძიების მომსახურების შესყიდვა 

განხორციელდა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით. (მახარაძე ნინო II ადგილი,  სალაძე 

დიანა III ადგილი.).  

3. ჭადრაკი - აჭარის პირველობა (10, 14, 20) წლამდე ასაკი (8 მონაწილე, 8 დღე). დაიხარჯა 

1699.97 (ერთი ათას ექვსასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 97 თეთრი)  ლარი.( დიანა სალაძე II 

ადგილი).ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო კვების დღიური ნორმა, 

სასტარტო და სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ღონისძიების მომსახურების 

შესყიდვა განხორციელდა ელექტონული ტენდერის საშუალებით. (დიანა სალაძე II ადგილი)  

4.თორნიკე ღოღობერიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში 

(ქ.თბილისი).(6 მონაწილე) დაიხარჯა 1533,99 (ერთიათასხუთასოცდაცამეტი ლარი და 99 

თეთრი)ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო კვების დღიური ნორმა, 

ღამისთევა და სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ღონისძიების მომსახურების 

შესყიდვა განხორციელდა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.  (ანრი ავჯიშვილი II 

ადგილი, სალომე მახაჭაძე II ადგილი, დიმა მახაჭაძე IV ადგილი, სანდრო მახაჭაძე VI 

ადგილი).  

5.ქართული ჭიდაობა-აჭარის პირადი/პირველობა 2005-2007წწ. დაბადებულ სპორტსმენებს 

შორის(დაბა ქედა). (8 მონაწილე) დაიხარჯა 120 (ასოცი ლარი და 00 თეთრი) ლარი. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნა ღონისძიებაში მონაწილეების კვებით 

დღიური ნორმით უზრუნველყოფა (ნიკა აბაშიძე I ადგილი 45 კგ წონით კატეგორიაში, დიმა 

გოგიტიძე II ადგილი 35 კგ წონით კატეგორიაში, კობა გოგუაძე III ადგილი 35 კგ წონით 

კატეგორიაში, ლევანი გოგუაძე III ადგილი 55 კგ წონით კატეგორიაში, ნიკა ბერიძე III 

ადგილი 66 კგ წონით კატეგორიაში).ღონისძიების მომსახურების შესყიდვა განხორციელდა 

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით. 

  2019 წლის I კვარტალში პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად დახარჯულია 8803,83 (რვაათასრვაასსამი ლარი და 83  თეთრი) ლარი. 

 

 

 

 

 

 



დანართი №2  

 

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, 

კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში პროგრამული ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული  კულტურული ღონისძიებების შესრულების შესახებ  

ანგარიში 

1. პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:   

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 

 

2. ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  05 02 04 

 

3. ქვეპროგრამის დასახელება:  

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა 

 

4. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:  

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, 

ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 

 

5. დაფინანსების წყარო:  

 მუნიციპალური ბიუჯეტი 

 

6.  ქვეპროგრამის მიზანი:  

გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების 

გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა. 

 

7. პროგრამის დაწყების და დასრულების თარიღი, ხანგრძლივობა; 

  დაწყება - 01 იანვარი 2019 წელი 

  დამთავრება - 31 დეკემბერი 2019 წელი 

8. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული და 

თანამდებობის პირი:  

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ  საკითხთა და ძეგლთა  

დაცვის  სამსახური. სამსახურის უფროსი ეკატერინე  ქაჯაია-კომახიძე. 



9. პროგრამის შესრულების ანგარიშის რეზიუმე 

 

2019 წლის პირველ კვარტალში ჩატარებულია შემდეგი ღონისძიებები: 

 

1. საახალწლო-საშობაო ღონისძიებების ფარგლებში  საბავშვო მიუზიკლის „ფიფქია და 

სამი გოჭი“ მოწვევა-დადგმა;  დაიხარჯა 1210 (ერთიათასორასათი) ლარი; 

 

2. საახალწლო-საშობაო ღონისძიებების ფარგლებში  ბავშვებისათვის სპექტაკლის „ზევით 

ყვავილებთან მინდა“ მოწვევა- დადგმა; დაიხარჯა 1210 (ერთიათასორასათი) ლარი; 

   

3. საახალწლო-საშობაო ღონისძიებებისთვის საჭირო სხვადასხვა აქსესუარების შეძენა. 

დაიხარჯა 7078,50 (შვიდიათასსამოცდათვრამეტი ლარი და ორმოცდაათი თეთრი) ლარი. 

 

4. „საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი ეტალონი 2018-2019“-ის ჩატარება 

ქედის მუნიციპალიტეტში და მასში შემსყიდველის სკოლების მოსწავლეების მონაწილეობა; 

დაიხარჯა  2960 (ორი ათას ცხრა ას სამოცი) ლარი.  

 

5. საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი ეტალონი 2018-2019“-ის ქედის 

ეტალონ მოსწავლის გამოსავლენ ინტელექტუალურ კონკურსში (მეორე ტურში) 

გამარჯვებულ მონაწილეებზე (I, II, III ადგილი) ფულადი ჯილდოს გადაცემა. სულ 

დაიხარჯა 1000 (ერთიათასი) ლარი.  

 

6. დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.  დაიხარჯა 2970 

(ორიათასცხრაასსამოცდაათი) ლარი. 

 

7. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. სულ დაიხარჯა 440 (ოთხასორმოცი) ლარი. 

 

 

8. დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებს შორის (ქედა-კრემენეცი) გაფორმებული 

მემეორანდუმის ფარგლებში გაცვლითი ვიზიტების ხელშეწყობასთან დაკავშირებული 

მომსახურება. სულ დაიხარჯა 10344.54 (ათიათასსამასორმოცდაოთხი ლარი და 54 თეთრი) 

ლარი. 

 

9. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქ. ბაქოში დაგეგმილ საერთაშორისო ფესტივალში 

„კავკასიის ცეცხლი“ ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლის გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლ 

„იასამანის“ მონაწილეობა. სულ დაიხარჯა 3499,80 (სამიათასოთხას ოთხმოცდაცხრამმეტი 

ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარი. 

 

 

 

სულ დაიხარჯა: 30712,84 (ოცდაათიათასშვიდასთორმეტი ლარი და ოთხმოცდაოთხი 

თეთრი) ლარი. 
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