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ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის,
ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წლის მესამე
კვარტალში პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებული კულტურული, სპორტული
და ახალგაზრდული ღონისძიებების შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე
,,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 მიერ 2019 წლის მესამე კვარტალში პროგრამული ბიუჯეტით
გათვალისწინებული კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების
შესრულების შესახებ ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა.
2. დანართი №1 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 III კვარტალში ახალგაზრდობის ხელშეწყობის პროგრამის, ინტელექტუალური
და შემეცნებითი პროექტების 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 03
პროგრამის დასახელება:
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერია
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
დაწყება-01 იანვარი 2019 წელი
დამთავრება- 31 დეკემბერი 2019 წელი
პროგრამის მიზანი:
ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული
ინიციატივების წახალისება, ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზება და მათი
სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა
პროგრამის აღწერა:
ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
პროგრამის ბიუჯეტი
16 000 ლარი
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
შექმნილია
ახალგაზრდების
განვითარებაზე
ორიენტირებული
გარემო,
უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და
ხელშეწყობილია მათი სამოქალაქო ინიციატივები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:
05 03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების 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

16 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

სულ ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის მიზანი:

16 000

ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში ჩართვა და მხარდაჭრა

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

ახალგაზრდობის

ხელშეწყობის პროგრამის,

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ქვეპროგრამა, III კვარტალში

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარებულია შემდეგი ღონისძიებები:

1. სთრით

არტი

(თავისუფალი

პროექტების

(ათასსამასორმოცდაცხრა) ლარი და 96 თეთრი.

დაფინანსება),

დაიხარჯა

1349

ღონისძიება ითვალისწინებს ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტის
დაფინანსებას. საინიციატივო ჯგუფის მიერ შემოტანილი იქნა წერილი და
გთხოვეს ქუჩის მხატვრობის დაფინანსებას, მათი შრომის ანაზღაურების გარეშე.
მოითხოვეს დასახატი ადგილის გამოყოფა, ნახატის მოხატვისათვის შესაბამისი
საღებავების, ინსტრუმენტების და კვებით უზრუნველყოფა, მერიამ დააფინანსა
აღნიშნული პროექტი, გამოუყო ადგილი და მოიხატა ნახატი სლოგანით ,,ნუ
დაყრი ნაგავს ქუჩაში“. დაფინანსდა ახალგაზრდობის

ხელშეწყობის პროგრამის,

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ქვეპროგრამაის მე-6

პუნქტიდან.
2. გლობალურ პრობლემათა ფორუმი- მუნიციპალიტეტიდან 5(ხუთი) ახალგაზრდის
მონაწილეობის საფასური (თანადაფინანსებით 50/50) -დაიხარჯა 250 ლარი.
დაფინანსდა ახალგაზრდობის

ხელშეწყობის პროგრამის, ინტელექტუალური და

შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ქვეპროგრამაის მე-6 პუნქტიდან

3. გაიცანი საქართველო, ახალგაზრდების ექსკურსია სამცხე -ჯავახეთში. დაიხარჯა
2464

(ორიათასოთხასსამოცდაოთხი)

ლარი.-დაფინანსდა

სატრანსპორტო

მომსახურება (ერთი რეისი), კვებით უზრუნველყოფა (20 მონაწილე, ორი
დღე),ღამისთევა (ერთი ღამე), შესასვლელი ბილეთებით უზრუნველყოფა.
ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა 20 ახალგაზრდების ექსკურსია სამცხეჯავახეთში, კერძოდ: ახალგაზრდებმა მოინახულეს ახალციხეში-რაბათის ციხე,
ვარძია, აბასთუმანის ობსერვატორია, ზარზმის მონასტერი. ღონისძიების მიზანია
ახალგაზრდებში

ცნობადობის

ამაღლება

საქართველოში

ტერიტორიაზე

ისტორიული და ღირშესანიშნავი ადგილების შესახებ.
4. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე, დაიხარჯა 946 (ცხრაასორმოცდაექვსი)
ლარი. დაფინანსდა სატრანსპორტო მომსახურება (2 რეისი) და 20 ახალგაზრდის
კვებით

უზრუნველყოფა.

მონაწილეობა

მიიღო

ღონისძიების

აჭარის

ფარგლებში

ახალგაზრდობის

40

ახალგაზრდამ

რეგიონალური

ცენტრის

ორგანიზებით ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ შეხვედრაში
მონაწილეობა და ამ დღისადმი მიძღვნილ გალა კონცერტში რომელიც გაიმართა ქ.
ბათუმში.
2019

წლის

III

კვარტალში

პროგრამით

გათვალისწინებული

ღონისძიებების

დასაფინანსებლად დახარჯულია 5009,96 (ოთხიათასშვიდასორმოცდაცხრამმეტი ლარი
და 96 თეთრი) ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის,
სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წელს

დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტის (კულტურის განვითარების ხელშეწყობა) ქვეპროგრამით (კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა) გათვალისწინებული
კულტურული ღონისძიებების შესრულების შესახებ
ანგარიში
2019 წლის მესამე კვარტალი
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 სტრუქურული ერთეული და თანამდებობის პირი:
ქედის

მუნიციპალიტეტის

მერიის

პირველადი

კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ

სტრუქტურული

ერთეულის

საკითხთა და ძეგლთა

დაცვის

სამსახურის უფროსი ეკატერინე ქაჯაია-კომახიძე.
9. პროგრამის შესრულების ანგარიშის რეზიუმე
2019 წლის მესამე კვარტალში ჩატარებულია შემდეგი ღონისძიებები:

განათლების,
სამსახური.

1. ტარიელ მამალაძის საიუბილეო საღამო „მუსიკა სულის პოეზიაა“; (გამოცხადდა გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული შპს „ზენდიდი 2015“. 2019 წლის 24 ივლისს
გაფორმდა N153 ხელშეკრულება. ღონისძიების ფარგლებში დაიბეჭდა მოსაწვევები, სარეკლამო
აფიშები, ფოტოსურათები, დიპლომი, ბანერი შტენდელით, ყვავილების იკებანა და ხილის ტორტი.
განხორციელდა ღონისძიების ვიდეო გადაღება, მოწვეული სტუმრების 50 კაცი გამასპინძლება.)
დაიხარჯა 1999,62 (ერთიათასცხრაასოთხმოცდაცხრამმერი ლარი და სამოცდაორი თეთრი) ლარი.
2.

08 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; (გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული შპს „ჯიჯო 13“, 28 თებერვალს გაფორმდა N48 ხელშეკრულება.
ღონისძიების ფარგლებში გვირგვინითა და ყვავილებით შეიმკო 8 აგვისტოს ომში დაღუპული გმირის
ფრიდონ თურმანიძის საფლავი. ღონისძიებას ესწრებოდა
ადგილობრივი თვითმმართველობის
მოხელეები, ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები და საზოგადოების სხვა წევრები.)
დაიხარჯა 297 (ორასოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარი;

3.

შუამთობა; (გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული შპს
„ზენდიდი 2015“.

12

აგვისტოს

გაფორმდა

N160

ხელშეკრულება.

ღონისძიების

ფარგლებში

კოსლითავის მთის მოიალაღეებისათვის შეძენილი იქნა 1 ცალი სასმელი წყლის საქაჩი (ტუმბო), 32 მმ
დიამეტრის (100მ) და 25 მმ დიამეტრის (1200მ) სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილი, 1 ცალი წყლის
სარეზერვო 200 ლიტრიანი პოლიეთილენის ავზი, ახოიაილას მთის მოსახლეობისათვის 25 მმ
დიამეტრის (1200მ) სასმელი წყლის მილი, საიჩაირის მთის მოიალაღეებისათვის 1000 მეტრი (32 მმ და
25 მმ) იზოლირებული ალუმინის ორწვერა კაბელი, ასევე 12 მოიალასღისათვის ფასიანი საჩუქრებისა
და დიპლომების გადაცემა, ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ყველა
მთაში გასვლა, მოსახლეობასთან შეხვედრა და სხვადასხვა ფასიანი საჩუქრების გადაცემა.) დაიხარჯა
7315,92 (შვიდიათასსამასთხუთმეტი ლარი და ოთხმოცდათორმეტი თეთრი) ლარი.
4.

ექსკურსია-ლაშქრობის მოწყობა, ქედის მუნიციპალიტეტის მთებში; (გამოცხადდა გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული შპს „ზენდიდი 2015“. 12 აგვისტოს გაფორმდა
N160 ხელშეკრულება. ღონისძიების ფარგლებში ექსკურსია მოვაწყვეთ მუნიციპალიტეტის მთებში,
ჩატარდა კულტურულ-შემეცნებითი აქტივობები, რომელშიც ჩართული გვყავდა მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლების მოსწავლეები და ახალგაზრდები. უზრუნველყოფილი იყო მონაწილეთა კვება,
ღამისთევა, სატრანსპორტო მომსახურება.) დაიხარჯა 2353,86 (ორიათასსამასორმოცდაცამმეტი ლარი
და ოთხმოცდაექვსი თეთრი) ლარი.

5.

ბავშვთა საერთაშორისო ფესტივალ „TOP TEEN &CHILD MODEL OF HTE PLANET“ 2019-ში
მონაწილეთა

და

წარმომადგენელთა

მასპინძლობა

ქედაში;

(გამოცხადდა

გამარტივებული

ელექტრონული ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული შპს „ზენდიდი 2015“. 2019 წლის 10
სექტემბერს გაფორმდა N177 ხელშეკრულება. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბათუმიდან
ქედის მიმართულებით ექსკურსია მახუნცეთის ჩანჩქერზე, ქედის ისტორიულ მუზეუმში, ქედის
წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში. ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეების გადაეცა (40
ბავშვი) ფასიანი საჩუქრები, ხოლო ქედის ფრიდონ ხალვაშის სახელობის პარკში მოეწყო კონცერტი.
უზრუნველყოფილი იყო სტუმრების 80 კაცის კვებითი მომსახურება.)

დაიხარჯა 2679,79

(ორიათასექვსასსამოცდაცხრამმეტი ლარი და სამოცდაცხრამმეტი თეთრი) ლარი.
6. ქედის ხანდაზმულთა კლუბის „ღირსეული სიბერე“ წევრთა ექსკურსია ვარძიასა და რაბათში;
(გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, გამოვლინდა ინდ. მეწარმე ზაურ
შავიშვილი. 2019 წლის 17 სექტემბერს გაფორმდა N186 ხელშეკრულება. ღონისძიების ფარგლებში
განხორციელდა 20 კაცის სატრანსპორტო მომსახურება (ქედა,-ვარძია-რაბათი-ქედა), კვება, ღამის
თევა.) დაიხარჯა 1489,40 (ათასოთხასოთხმოცდაცხრა ლარი და ორმოცი თეთრი) ლარი.

სულ დაიხარჯა: 16135,59 (თექვსმეტიათასასოცდათხუთმეტი ლარი და ორმოცდაცხრამმეტი თეთრი)
ლარი.

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების,
კულტურის , სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის
მიერ 2019 წლის III 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
ქვეპროგრამის მიზანი:

54 000

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), III კვარტალში ქვეპროგრამის
ფარგლებში ჩატარებულია შემდეგი ღონისძიებები:

1. ამბროლაურის

ღია

პირველობა

მაგიდის

ჩოგბურთში-

დაიხარჯა

1699,98

(ათასექვსასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი (დაფინანსდა კვების
დღიური

ნორმა(სამი

დღე),

ღამისთევა(ორი

ღამე)

და

სატრანსპორტო

მომსახურება(ერთი რეისი). აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 8
მონაწილემ (1 მწვრთნელი და 7 სპორტსმენი) მიღწეული შედეგი: ლინდა ჩიკვაიძე I

ადგილი, სანდრო მახაჭაძე I ადგილი, ლინდა მახაჭაძე III ადგილი, დიმა მახაჭაძე
IV ადგილი,
2. აბაშის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში-დაიხარჯა 1400 (ათასოთხასი) ლარიდაფინანსდა

კვების

დღიური

ნორმა

(3

დღე),

ღამისთევა

(2

ღამე)

და

სატრანსპორტო მომსახურება (ერთი რეისი), ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 8
მონაწილემ (1 მწვრთნელი და 7 სპორტსმენი), მიღწეული შედეგი: ანრი დევაძე II
ადგილი, ლინდა მახაჭაძე III ადგილი.
3. ლერი

ხაბელოვის სახელობის საერთაშორის

თავისუფალ

ტურნირი

ჭაბუკთა შორის

ჭიდაობაში-დაიხარჯა 1899,99 (ათასრვაასოთხმოცდაცხრამმეტი

ლარი და 99 თეთრი) ლარი, დაფინანსდა კვების დღიური ნორმა (3დღე), ღამისთევა
(2 ღამე) და სატრანსპორტო მომსახურება (ერთი რეისი, ქ. თბილისი) ღონისძიებაში
მონაწილო მიიღო 8 მონაწილემ (1 მწვრთნელი და 7 სპორტსმენი), მიღწეული
შედეგი: ნიკა აბაშიძე (44კგ წონით კატეგორიაში) I ადგილი, დავით ფარტენაძე (48
კგ წონით კატეგორიაში) III ადგილი.
4. საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმის მერიის თასი 2019- დაიხარჯა 1949,97
(ათასცხრააასორმოცდაცხრა ლარი და 97 თეთრი) ლარი(დაფინანსდა კვების
დღიური ნორმა (8 დღე), სასტარტო შესატანი და სატრანსპორტო მომსახურება 8
დღე), ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო ახალბედა მოჭადრაკებმა, სულ 6
მონაწილემ (1 მწვრთნელი და 5 მონაწილე)მიღწეული შედეგი ბაჩუკი თებიძე IV
ადგილი.
5. ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმი 2019“ - დაიხარჯა-1699,98
(ათასექვსასოთხმოცდაცხრამმეტი) ლარი და 98 თეთრი (დაფინანსდა კვების
დღიური ნორმა (8 დღე), სასტარტო შესატანი და სატრანსპორტო მომსახურება(8
დღე) ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 6 მონაწილემ (1მწვრთნელი და 5
მოჭადრაკე) მიღწეული შედეგი: დიანა სალაძე III ადგილი.

6. ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი

,,შავი ზღის დელფინი 2019“ -დაიხარჯა

1699,98- (ათასექვსასოთხმოცდაცხრამმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარი(დაფინანსდა
კვების დღიური ნორმა (8 დღე), სასტარტო შესატანი და სატრანსპორტო
მომსახურება (8 დღე), ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 6 მონაწილემ (1
მწვრთნელი და 5 მოწადრაკე), მიღწეული შედეგი: არა

7. აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის
გუნდებს შორის-(ბათუმის

წყალი)-დაიხარჯა-251 (ორასორმოცდაათი) ლარი,

დაფინანსდა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (9 კაცი) და სატრანსპორტო
მომსახურება. ანგარიში 7:5 ბათუმის წყალის სასარგებლოთ.

8. „მოყვარულთა თასის 2019“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის გუნდის
მონაწილეობა- (ლეგიონერები, ქობულეთი)- დაიხარჯა - 454
(ოთხასორმოცდათოთხმეტი) ლარი, დაფინანსდა კვების დღიური ნორმა (20 კაცი)
და სატრასპორტო მომსახურება, ანგარიში 5:4 ლეგიონერების სასარგებლოთ.
9. „მოყვარულთა თასის 2019“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის გუნდის
მონაწილეობა-(ირემაძეები,
ლარი,დაფინანსდა

კვების

ხულო)-დაიხარჯა-432
დღიური

ნორმა

(20

(ოთხასოცდათორმეტი)
კაცი)

და

სატრანსპორტო

მომსახურება, ანგარიში 0:3 ქედის სასარგებლოთ.
10. „მოყვარულთა თასის 2019“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის გუნდის
მონაწილეობა-(ქიძინიძეები,შუახევი)-დაიხარჯა-410

(ოთხასათი)

ლარი,

დაფინანსდა კვების დღიური ნორმა (20 კაცი) და სატრასპორტო მომსახურება
1:11 ქედის სასარგებლოთ.
11. „მოყვარულთა თასის 2019“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის გუნდის
მონაწილეობა-(ახალი

ტალღა,

ქობულეთი)

-

დაიხარჯა-

(ოთხასორმოცდათოთხმეტი) ლარი, დაფინანსდა კვების დღიური ნორმა (20 კაცი)
და სატრასპორტო მომსახურება
ანგარიში 2:2 ფრე.
2019

წლის

III

კვარტალში

პროგრამით

გათვალისწინებული

ღონისძიებების

დასაფინანსებლად დახარჯულია 12350,90 (თორმეტიათასსამასორმოცდაათი ლარი და 90
თეთრი) ლარი.

