
ფორმა # 1

პროგრამული
კოდი

დასახელება 2015 წელი
ბიუჯეტიდან

მიღებული
დაფინანსება

საკუთარი
სახსრები

2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

061201
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს
მართვა

412,400 412,400 412,400 407,500 407,500

061202 სპორტის ხელშეწყობა 2,465,610 2,465,610 2,590,000 2,830,000 3,080,000

061203 ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა 403,700 403,700 491,300 491,300 491,300

040106
საერთაშორისო სტანდარტების ოლიმპიური
სტადიონის მშენებლობა

14,550,900 14,550,900 16,250,000 5,699,100 0

17,832,610 17,832,610 0 19,743,700 9,427,900 3,978,800სულ პრიორიტეტის დაფინანსება

მხარჯავი დაწესებულების პრიორიტეტების ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები

პრიორიტეტის დასახელება სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა
სფეროს ხელშეწყობა
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პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება სულ 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 10,965,610 2,465,610 2,590,000 2,830,000 3,080,000

სულ ბიუჯეტი: 10,965,610 2,465,610 2,590,000 2,830,000 3,080,000

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

დასახელება სულ 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

სპორტული ღონისძიებები 5680000.0 1180000 1400000 1500000 1600000

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და
პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული
განსაკუთრებული წარმატებების
წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი
ჯილდოები

1540000.0 350000 370000 400000 420000

სათამაშო სახეობათა განვითარების
ხელშეწყობა

2261000.0 461000 500000 600000 700000

აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები
გუნდების მზადება ,,ახალგაზრდული
ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი – 2015”

184000.0 184000

სპორტული ინვენტარის შეძენა 829610.0 199610 210000 210000 210000

მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა
სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება

471000.0 91000 110000 120000 150000

სულ პროგრამა 10965610.0 2465610 2590000 2830000 3080000

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება და ეროვნულ და საერთაშორისო
ასპარეზზე წარმატებული გამოსვლა.

ფორმა # 2.1

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 061202

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:                                  2015-2018  წლები

პროგრამის განხორციელების ფინანსური გეგმა

პროგრამის განაცხადის ფორმა

ჩატარდება სპორტული ღონისძიებები, სპორტული შედეგების მიხედვით გაიცემა ჯილდოები; მოხდება
,,ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი - 2015" მონაწილეების მზადება; სპორტის სახეობების და მასობრივი
სპორტის განვითარება; სპორტული ინვენტარით აღჭურვილი იქნება სპორტის 9 სახეობა.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

სპორტის ხელშეწყობა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი
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საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის 34 ფედერაცია დაფინანსდება სხვადასხვა რანგის სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად
და ორგანიზებისათვის.

ჩატარდება აჭარის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატები და საერთაშორისო
ტურნირები, ასევე აჭარის სპორტსმენები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა რანგის გასვლით ღონისძიებებში;

მოხდება სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს მსოფლიოსა
და ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა შეკრებებში, ჩემპიონატებსა და პირველობებში.

აჭარის ნაკრები გუნდის წევრები მომზადებული იქნებიან 7 ოლიმპიურ სახეობაში;
სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილი იქნება სპორტული ინვენტარით.

გაუმჯობესდება სპორტის სფეროში მოღვაწე საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი და ზევით) სპორტის
მუშაკთა, დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა სოციალური მდგომარეობა.

სპორტის  32 ფედერაცია დაფინანსდა სხვადასხვა რანგის სპორტულ ღონისძიებებში;
რესპუბლიკურ და საერთაშორისო არენაზე აჭარის სპორტსმენებმა მიაღწიეს წარმატებებს.

წინა წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდები მოემზადებიან ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე
ღირსეულად გამოსვლისათვის;
მწვრთნელები, მსაჯები და სპორტსმენები მატერიალურად იქნებიან წახალისებული;
ხელსაყრელი პირობები იქნება შექმნილი ფიზიკურ-კულტურასა და სპორტში მოზარდთა და ახალგაზრდობის
რეგულარული ჩართულობისათვის.

მიმდინარე წლის შედეგი, მ.შ. გამოწვევები
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ფორმა # 2.2

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა
წყარო

პასუხისმგ
ებელი

(საბიუჯეტ

მოგროვების
მეთოდი

2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

აჭარაში მოქმედი სპორტული
ფედერაციები მხარდაჭერელია

34 სპორტის სახეობის
ღონისძიებებში
მონაწილეობას

ღებულობს არანაკლებ
3900 სპორტსმენი და

მწვრთნელი

34 სპორტის სახეობის
ღონისძიებებში
მონაწილეობას

ღებულობს არანაკლებ
3900 სპორტსმენი და

მწვრთნელი

35 სპორტის სახეობის
ღონისძიებებში
მონაწილეობას

ღებულობს არანაკლებ
3900 სპორტსმენი და

მწვრთნელი

36 სპორტის სახეობის
ღონისძიებებში
მონაწილეობას

ღებულობს არანაკლებ
3900 სპორტსმენი და

მწვრთნელი

რაოდენობა
ხელშეკრულება,

მიღება  ჩაბარების
აქტი

სპორტსმენების  ფულადი
ჯილდოებით  წახალისება,
რომლებმაც  წარმატებით

იასპარეზეს  მსოფლიოსა  და
ევროპის ჩემპიონატებში,

საქართველოში დაგეგმილ
სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და

პირველობებში.

ქვეპროგრამით
დაჯილდოვდება

დაახლოებით 330-მდე
სპორტსმენი და

მწვრთნელი

ქვეპროგრამით
დაჯილდოვდება

დაახლოებით 330-მდე
სპორტსმენი და

მწვრთნელი

ქვეპროგრამით
დაჯილდოვდება

დაახლოებით 330-მდე
სპორტსმენი და

მწვრთნელი

ქვეპროგრამით
დაჯილდოვდება

დაახლოებით 330-მდე
სპორტსმენი და

მწვრთნელი

რაოდენობა

კორესპოდენციის
თანდართული

შეჯიბრების
ტექნიკური

ანგარიში და
სპორტსმენის ან

მწვრთნელის
რეკვიზიტები

აჭარის ნაკრები გუნდების
წევრთა ოსტატობის ამაღლება;

- აჭარის ნაკრები გუნდების
წარმატებული გამოსვლა

ეროვნულ და საერთაშორისო
ასპარეზზე;

- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში
მონაწილე გუნდების

ფინანსური სტაბილურობის
უზრუნველყოფა;

- სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი
რიცხობრივი ზრდა.

- ახალგაზრდობაში ცხოვრების
ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

საანგარიშო პერიოდში
ხელბურთის,
ფრენბურთის,
წყალბურთის,

ფეხბურთის, რაგბის,
კალათბურთისა და

ინდორ ჰოკეის ნაკრებ
გუნდებში დაკავებულია

არანაკლებ 190
მონაწილე, 12

მწვრთნელი და 7
კოორდინატორი

ჩატარდება დაახლოებით
29 საკონტროლო მატჩი

და 23 სასწავლო-
საწვრთნო შეკრება.

საანგარიშო პერიოდში
ხელბურთის,
ფრენბურთის,
წყალბურთის,

ფეხბურთის, რაგბის,
კალათბურთისა და

ინდორ ჰოკეის ნაკრებ
გუნდებში დაკავებულია

არანაკლებ 190
მონაწილე, 12

მწვრთნელი და 7
კოორდინატორი

ჩატარდება დაახლოებით
29 საკონტროლო მატჩი

და 23 სასწავლო-
საწვრთნო შეკრება.

საანგარიშო პერიოდში
ხელბურთის,
ფრენბურთის,
წყალბურთის,

ფეხბურთის, რაგბის,
კალათბურთისა და

ინდორ ჰოკეის ნაკრებ
გუნდებში დაკავებულია

არანაკლებ 190
მონაწილე, 12

მწვრთნელი და 7
კოორდინატორი

ჩატარდება
დაახლოებით 29

საკონტროლო მატჩი და
23 სასწავლო-საწვრთნო

შეკრება.

საანგარიშო პერიოდში
ხელბურთის,
ფრენბურთის,
წყალბურთის,

ფეხბურთის, რაგბის,
კალათბურთისა და

ინდორ ჰოკეის ნაკრებ
გუნდებში დაკავებულია
არანაკლებ 190 მონაწილე,

12მწვრთნელი და 7
კოორდინატორი

ჩატარდება დაახლოებით
29 საკონტროლო მატჩი

და 23 სასწავლო-
საწვრთნო შეკრება.

რაოდენობა
ხელშეკრულება,

მიღება  ჩაბარების
აქტი

„ახალგაზრდული ოლიმპიური
ფესტივალი თბილისი 2015“-ში
მონაწილეობისათვის  აჭარის

ნაკრები გუნდის წევრების
მზადება

7ოლიმპიურ სახეობებში
მონაწილეობას მიიღებს

არანაკლებ
72 სპორტსმენი,

 8 მწვრთნელი და
 7 კოორდინატორი

რაოდენობა
ხელშეკრულება,

მიღება  ჩაბარების
აქტი

მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის
სპორტისა და

ახალგაზრდობ
ის საქმეთა

დეპარტამენტი
ს სპორტის

განყოფილება,
სპორტული
ფედერაცია

აჭარის
სპორტისა

და
ახალგაზრ

დობის
საქმეთა

დეპარტამე
ნტი
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სპორტის ცხრა სახეობა
აღჭურვილია სპორტული
ინვენტარით,  მოსწავლე-

ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს
მიეცემა შესაძლებლობა

ივარჯიშოს  თანამედროვე
სპორტული ინვენტარით და

დაესწროს  სპორტულ
შეჯიბრებებს ესთეტიკურად
მოწესრიგებულ გარემოში.

სპორტის ცხრა სახეობა
აღჭურვილი იქნება  16

დასახელების 139
ერთეულის

თანამედროვე
სპორტული ინვენტარით

სპორტის ცხრა სახეობა
აღჭურვილი იქნება  16

დასახელების 139
ერთეულის

თანამედროვე
სპორტული ინვენტარით

სპორტის ცხრა სახეობა
აღჭურვილი იქნება  16

დასახელების 139
ერთეულის

თანამედროვე
სპორტული ინვენტარით

სპორტის ცხრა სახეობა
აღჭურვილი იქნება  16

დასახელების 139
ერთეულის თანამედროვე
სპორტული ინვენტარით

რაოდენობა
ხელშეკრულება,

მიღება  ჩაბარების
აქტი

რაოდენობა

შესაბამისი
ფედერაციის

კორესპოდენცია
თანდართული

დოკუმენტაციით

აჭარის
სპორტისა

და
ახალგაზრ

დობის
საქმეთა

დეპარტამე
ნტი

აჭარის
სპორტისა და

ახალგაზრდობ
ის საქმეთა

დეპარტამენტი
ს სპორტის

განყოფილება,
სპორტული
ფედერაცია

საპენსიო და არასაპენსიო
ასაკის სპორტის

დამსახურებულ მუშაკებზე,
მოღვაწეებზე ფინანსური

მხარდაჭერის გაწევა,
იუბილეებსა და

ღირსშესანიშნავ თარიღებთან
დაკავშირებით ერთჯერადი

მატერიალური მხარდაჭერა და
გარდაცვლილ სპორტის

მუშაკთა, მოღვაწეთა ოჯახებზე
ერთჯერადი მატერიალური

დახმარების გაწევა.

ფინანსური მხარდაჭერა
გაეწევა 32 საპენსიო

ასაკის სპორტის
დამსახურებულ მუშაკს,

მოღვაწეს;
საპენსიო და

არასაპენსიო ასაკის (50
წელი და ზევით)

სპორტის მუშაკთა,
სპორტის

დამსახურებულ
მუშაკთა, მოღვაწეთა და

მწვრთნელთა
იუბილეებისა და სხვა

ღირსშესანიშნავი
თარიღების

აღნიშვნასთან
დაკავშირებით გაეწევა

ერთჯერადი
მატერიალური
მხარდაჭერა;

ერთჯერადი დახმარება
გაეწევა სპორტის

მუშაკთა, სპორტის
დამსახურებულ

მუშაკთა, მოღვაწეთა და
მწვრთნელთა  ოჯახებს
მათი გარდაცვალების

შემთხვევაში.

ფინანსური მხარდაჭერა
გაეწევა 33 საპენსიო

ასაკის სპორტის
დამსახურებულ მუშაკს,

მოღვაწეს;
საპენსიო და

არასაპენსიო ასაკის (50
წელი და ზევით)

სპორტის მუშაკთა,
სპორტის

დამსახურებულ
მუშაკთა, მოღვაწეთა და

მწვრთნელთა
იუბილეებისა და სხვა

ღირსშესანიშნავი
თარიღების

აღნიშვნასთან
დაკავშირებით გაეწევა

ერთჯერადი
მატერიალური
მხარდაჭერა;

ერთჯერადი დახმარება
გაეწევა სპორტის

მუშაკთა, სპორტის
დამსახურებულ

მუშაკთა, მოღვაწეთა და
მწვრთნელთა  ოჯახებს
მათი გარდაცვალების

შემთხვევაში.

ფინანსური
მხარდაჭერა გაეწევა 33

საპენსიო ასაკის
სპორტის

დამსახურებულ მუშაკს,
მოღვაწეს;

საპენსიო და
არასაპენსიო ასაკის (50

წელი და ზევით)
სპორტის მუშაკთა,

სპორტის
დამსახურებულ

მუშაკთა, მოღვაწეთა და
მწვრთნელთა

იუბილეებისა და სხვა
ღირსშესანიშნავი

თარიღების
აღნიშვნასთან

დაკავშირებით გაეწევა
ერთჯერადი

მატერიალური
მხარდაჭერა;

ერთჯერადი დახმარება
გაეწევა სპორტის

მუშაკთა, სპორტის
დამსახურებულ

მუშაკთა, მოღვაწეთა და
მწვრთნელთა  ოჯახებს
მათი გარდაცვალების

შემთხვევაში.

ფინანსური მხარდაჭერა
გაეწევა 33 საპენსიო

ასაკის სპორტის
დამსახურებულ მუშაკს,

მოღვაწეს;
საპენსიო და

არასაპენსიო ასაკის (50
წელი და ზევით)

სპორტის მუშაკთა,
სპორტის დამსახურებულ
მუშაკთა, მოღვაწეთა და

მწვრთნელთა
იუბილეებისა და სხვა

ღირსშესანიშნავი
თარიღების აღნიშვნასთან

დაკავშირებით გაეწევა
ერთჯერადი

მატერიალური
მხარდაჭერა;

ერთჯერადი დახმარება
გაეწევა სპორტის

მუშაკთა, სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა,

მოღვაწეთა და
მწვრთნელთა  ოჯახებს
მათი გარდაცვალების

შემთხვევაში.
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1 33,000

2 38,000

3 22,000

4 34,000

5 40,000

6 10,000

7 39,000

8 24,000

9 60,000

10 22,000

11 22,000

12 26,000

13 50,000

14 28,000

15 45,000

16 20,000
17 45,000
18 45,000

19 40,000

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდება აჭარაში მოქმედი 34 სპორტული ფედერაცია.
ქვეპროგრამით სპორტის სფეროში დაფინანსდება აჭარის ჩემპიონატებისა და პირველობების, მსოფლიო და ევროპის

ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა.
დაჯილდოვდება წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგების მიხედვით წარმატებული სპორტსმენები, მწვრთნელები,
ფედერაციები და ჟურნალისტები.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მძლეოსნობისAფედერაცია

სულ თანხა
(ლარი)

ველოსპორტის ფედერაცია

კალათბურთის ფედერაცია

კრივის ფედერაცია

მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია

მშვილდოსნობის ფედერაცია

მთამსვლელთა და მეკლდეურთა კავშირი

დასახელება

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია იმ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც ჩატარდება აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, ასევე აჭარის სპოტსმენები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა
რანგის გასვლით ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის მიზანი:

სულ ბიუჯეტი:

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები

დასახელება

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

2015 წელი

1,180,000

1,180,000

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06120201

სპორტის ხელშეწყობა

სპორტული ღონისძიებები

ჭადრაკის ფედერაცია

სპორტული ცეკვების ფედერაცია

ტანვარჯიშის ფედერაცია

ტაეკვონდოს ფედერაცია
ფარიკაობის ფედერაცია

ფრენბურთის ფედერაცია

ფეხბურთის ფედერაცია

ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

ჩოგბურთის ფედერაცია
ცურვის ფედერაცია
ძიუდოს ფედერაცია
ძალოსნობის ფედერაცია
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20 130,000
21 20,000

22 25,000

23 19,000

24 29,000

25 20,000

26 12,000

27 30,000

28 28,000

29 16,000

30 10,000

31 15,000

32 15,000

33 90,000

34 10,000

1,112,000

1 18,000

2 50,000

1180000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

ფუტსალისა და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაცია

ჭიდაობის ფედერაცია
აჭარის სათხილამურო ფედერაცია

ხელბურთის ფედერაცია

მკლავჭიდის რეგიონალური ფედერაცია

ჰოკეის ფედერაცია

მასობრივი სპორტის ფედერაცია

რაგბის კავშირი

წყალბურთის ფედერაცია

ქართული საბრძოლო ხელოვნება

ფიგურული სრიალის  ფედერაცია

საავტომობილო სპორტის ფედერაცია

მინი ფეხბურთის ფედერაცია

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციები მხარდაჭერელია

ბილიარდის ფედერაცია

ჯამი:

სხვადასხვა ხარჯები (გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები არაუმეტეს 9 000 ლარისა)

წლის საუკეთესო სპორტის სფეროს მუშაკებისა და ჟურნალისტების დაჯილდოება

აჭარის რეგიონალური პარაოლიმპიური ორგანიზაცია

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

სპორტული ღონისძიებები
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო სიხშირე
პასუხისმგებელი

(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აჭარაში მოქმედი სპორტული
ფედერაციები მხარდაჭერელია

34სპორტის სახეობის
ღონისძიებებში  მონაწილეობას

ღებულობს არანაკლებ 3900
სპორტსმენი და მწვრთნელი

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
დეპარტამენტის სპორტის
განყოფილება, სპორტული

ფედერაციები

წლის
განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება,
მიღება  ჩაბარების

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

№ ადგილი სპორტსმენი
პირადი

მწვრთნელი
ნაკრების მთავარი

მწვრთნელი

1 I 8000 2400
2 II 6000 1800
3 III 4000 1200

4 I 6000 1800
5 II 5000 1500
6 III 3000 900

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:   06120202

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული
წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2015 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 350,000

სულ ბიუჯეტი: 350,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მატერიალური
წახალისება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წამყვან სპორტსმენთა და მწვრთნელთა ცხოვრების ეკონომიური და
სოციალური პირობების გაუმჯობესება, სპორტის სახეობების მიხედვით ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად
მწვრთნელთა შორის კონკურენციის გაზრდა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ინდივიდუალურ სახეობებში, 2014 წლის განმავლობაში მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატებსა და პირველობებში,
საერთაშორისო ტურნირებში, მსოფლიო თასის გათამაშებებში, საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებში
მიღწეული შედეგების მიხედვით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედი სახეობები გადანაწილდებიან 3 ჯგუფად.
I და II ჯგუფში ოლიმპიური სპორტის, III ჯგუფში - არაოლიმპიური სპორტის სახეობები.
I ჯგუფი:  მშვილდოსნობა, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო და ჭადრაკი (დიდები);
II ჯგუფი: ტაეკვონდო, კრივი, ფარიკაობა, მძლეოსნობა, სპორტული ტანვარჯიში, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტზე
ხტომები, მაგიდის ჩოგბურთი, ცურვა, ჭადრაკი (ასაკობრივი), სათხილამურო სპორტი, ფიგურული ციგურაობა,
ველოსპორტი და ჩოგბურთი.
III ჯგუფი: სამბო, აკრობატიკა, სპორტული ცეკვები, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა, საავტომობილო სპორტი,
მეკლდეურობა და მთამსვლელობა და ბილიარდი.
სპორტული თამაშების სახეობებში საქართველოს ჩემპიონატებსა და პირველობებში გამარჯვებული და საპრიზო
ადგილზე გასული აჭარის ნაკრები გუნდები დაჯილდოვდებიან ცხრილის შესაბამისად.

1. მსოფლიოს ჩემპიონატი (პირადი) დიდები

2. ევროპის ჩემპიონატი (პირადი) დიდები
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7 I 3000 900
8 II 2500 750
9 III 2000 600

10 I 2500 750
11 II 2000 600
12 III 1500 450

13 I 2500 750
14 II 2000 600
15 III 1500 450

16 I 2000 600
17 II 1500 450
18 III 1000 300

19 I 2500 250 250
20 II 2000 200 200
21 III 1500 150 150

22 I 1000 100 100
23 II 800 80 80
24 III 600 60 60

25 I 1500 150 150
26 II 1000 100 100
27 III 800 80 80

28 I 600 60 60
29 II 500 50 50
30 III 400 40 40

31 I 1000 100 100
32 II 800 80 80
33 III 600 60 60

34 I 400 40 40
35 II 300 30 30
36 III 200 20 20

37 I 2000 400 400

38 I 1000 200 200

3. მსოფლიო ჩემპიონატი (პირადი პირველობა) ახალგაზრდებში

12. საქართველოს პირველობა  (პირადი, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)

4. მსოფლიო ჩემპიონატი (პირადი პირველობა) ჭაბუკები

5. ევროპის ჩემპიონატი (პირადი პირველობა) ახალგაზრდები

6. ევროპის ჩემპიონატი (პირადი პირველობა) ჭაბუკები

I ჯგუფი

7. საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

8. საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)

II ჯგუფი

9. საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

10. საქართველოს პირველობა  (პირადი, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)

III ჯგუფი

11. საქართველოს ჩემპიონატი  (პირადი)

13. საქართველოს ჩემპიონატი (თამაშების სახეობები, გუნდური)

14. საქართველოს პირველობა (თამაშების სახეობები; გუნდური, ჭაბუკები, ახალგაზრდები)
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

350,000

350,000

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

ერთჯერადი
ფულადი
ჯილდოები

x x x x

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

სპორტსმენების ფულადი ჯილდოებით წახალისება, რომლებმაც წარმატებით იასპარეზეს მსოფლიოსა და
ევროპის ჩემპიონატებში, საქართველოში დაგეგმილ სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და პირველობებში.

დასახელება
პროდუქტები

ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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ფორმა # 3.1

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო სიხშირე
პასუხისმგებელი

(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

სპორტსმენების  ფულადი
ჯილდოებით  წახალისება,
რომლებმაც  წარმატებით

იასპარეზეს  მსოფლიოსა  და
ევროპის ჩემპიონატებში,

საქართველოში დაგეგმილ
სხვადასხვა ჩემპიონატებსა და

პირველობებში.

ქვეპროგრამით
დაჯილდოვდება დაახლოებით

330-მდე სპორტსმენი და
მწვრთნელი

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
დეპარტამენტის სპორტის
განყოფილება, სპორტული

ფედერაციები

წლის
განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა

დეპარტამენტი

კორესპოდენციის
თანდართული

შეჯიბრების
ტექნიკური ანგარიში
და სპორტსმენის ან

მწვრთნელის
რეკვიზიტები

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

409



ფორმა # 3.1

რაოდენობა
ერთ. საშუალო

ფასი
სულ (ლარი)

32 2250 72,000

9,750

9,250

91,000

დასახელება 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და
ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორებისთვის, სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა
ფინანსური მხარდაჭერა

x x x x

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 06120207

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული
მუშაკების, მოღვაწეებისა და მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება.

მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2015 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 91,000

სულ ბიუჯეტი: 91,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის აღწერა:

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონების, პრიზიორების, სპორტის დამსახურებული
მუშაკების, მოღვაწეების და მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა,
სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან
დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერის გაწევა, ასევე საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის მატერიალური
მხარდაჭერის გაწევა.

დასახელება

პროდუქტები

საპენსიო ასაკის, ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოს და ევროპის
ჩემპიონებისა და პრიზიორებისთვის, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა,
მოღვაწეთა და მწვრთნელთა ფინანსური მხარდაჭერა

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის მუშაკთა,   სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა იუბილეებისა და
სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების  აღნიშვნასთან დაკავშირებით
ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის მუშაკთა,  სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების
შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარება

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
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საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის მუშაკთა,   სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა
იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების
აღნიშვნასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური
მხარდაჭერა

x x x x

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის   სპორტის მუშაკთა,  სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა
გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი
დახმარება

x x x x

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე, მოღვაწეებზე ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა,
იუბილეებსა და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური მხარდაჭერა და გარდაცვლილ სპორტის
მუშაკთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი
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ფორმა # 3.1

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო სიხშირე
პასუხისმგებელი

(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის
სპორტის დამსახურებულ მუშაკებზე,

მოღვაწეებზე ფინანსური
მხარდაჭერის გაწევა, იუბილეებსა და

ღირსშესანიშნავ თარიღებთან
დაკავშირებით ერთჯერადი

მატერიალური მხარდაჭერა და
გარდაცვლილ სპორტის მუშაკთა

ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური
დახმარების გაწევა.

ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა 32
საპენსიო ასაკის სპორტის დამსახურებულ

მუშაკს, მოღვაწეს;
საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის (50 წელი

და ზევით) სპორტის მუშაკთა,  სპორტის
დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და

მწვრთნელთა იუბილეებისა და სხვა
ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნასთან

დაკავშირებით გაეწევა ერთჯერადი
მატერიალური მხარდაჭერა;

ერთჯერადი დახმარება გაეწევა სპორტის
მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა,
მოღვაწეთა და მწვრთნელთა  ოჯახებს მათი

გარდაცვალების შემთხვევაში.

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
დეპარტამენტის სპორტის
განყოფილება, სპორტული

ფედერაციები

წლის
განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა

დეპარტამენტი

შესაბამისი ფედერაციის
კორესპოდენცია
თანდართული

დოკუმენტაციით

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი

1 ძიუდოს ტატამი 3 8000

2 ჭიდაობის ხალიჩა 10X10 4 12000

3 ჭიდაობის ხალიჩა 12X12 3 14000

4 ბილიარდის მაგიდა (კომპლექტი) 2 12000

5 კია (სავარჯიშო) 10 1300

6 კია (საშეჯიბრო) 3 2000

7 ჩოგბურთის ჩოგანი (საშეჯიბრო) 4 400

8 ჩოგბურთის ჩოგანი (სავარჯიშო) 6 200

9 ჩოგბურთის ბურთები 60 6

10 მაგიდის ჩოგბურთის სავარჯიშო დანადგარი 2 3500

11 ტანვარჯიშის ლეიბი 25 130

12 ტანვარჯიშის სავარჯიშო იარაღი (სოკო) 2 1600

13 საპლაჟო ფეხბურთის კარი 2 3000

14
საპლაჟო ფეხბურთის მოედნის დასახაზი ლენტი და
კაუჭები (კომპლექტი) 2 500

15 შესაკრავი სისტემა (მეკლდეურობა) 10 200

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06120205

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 199,610

სულ ბიუჯეტი: 199,610

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტული ინვენტარის შეძენა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2015 წელი

1,000

აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია სპორტის ცხრა სახეობის განვითარება. სპორტული ინვენტარის შეძენა ხელს შეუწყობს აჭარის
ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებული უდიდესი პოტენციალის გამოვლინებას, სხვადასხვა რანგის ღონისძიებების ჩატარებას და
მათში აჭარის სპორტსმენების მონაწილეობას. საპლაჟო ფეხბურთის ინვენტარი გადაეცემა შესაბამის ფედერაციას, ხოლო დანარჩენი
ინვენტარი კი აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ სასპორტო სკოლებს, ფედერაციებისათვის ხელმისაწვდომობის
პირობით.

სულ (ლარი)

24,000

48,000

42,000

24,000

13,000

6,000

1,600

6,000

1,200

360

7,000

3,250

3,200

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის თანახმად სპორტის ცხრა სახეობაში (ძიუდო, ჭიდაობა, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბილიარდი, საპლაჟო
ფეხბურთი, მეკლდეურობა, ტანვარჯიში და სპორტული ცეკვები) შეძენილი იქნება სპორტული ინვენტარი. სპორტული
ინვენტარით უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს შესაბამისი სახეობების განვითარებას, სპორტსმენთა დაოსტატებას და სხვადასხვა
რანგის ტურნირებსა და ჩემპიონატებში შედეგიანობის ამაღლებას.

პროდუქტები
დასახელებაN

2,000
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16
სპორტული ცეკვების სამსაჯო სერთიფიცირებული
პროგრამა ტექნიკური მოწყობილობით 1 14000

17

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X

X X X

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 199,610

14000

დასახელება

ტენდერის გამოცხადება

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი

სპორტის ცხრა სახეობა აღჭურვილია სპორტული ინვენტარით,  მოსწავლე-ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს მიეცემა
შესაძლებლობა ივარჯიშოს  თანამედროვე სპორტული ინვენტარით და დაესწროს  სპორტულ შეჯიბრებებს ესთეტიკურად
მოწესრიგებულ გარემოში.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

3,000

ინვენტარის შეძენა
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ფორმა # 3.1

მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო სიხშირე
პასუხისმგებელი

(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების
მეთოდი

სპორტის ცხრა სახეობა
აღჭურვილია სპორტული
ინვენტარით,  მოსწავლე-

ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს
მიეცემა შესაძლებლობა

ივარჯიშოს  თანამედროვე
სპორტული ინვენტარით და

დაესწროს  სპორტულ
შეჯიბრებებს ესთეტიკურად
მოწესრიგებულ გარემოში.

სპორტის ცხრა სახეობა
აღჭურვილი იქნება  16

დასახელების 139 ერთეულის
თანამედროვე სპორტული

ინვენტარით

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
დეპარტამენტის სპორტის
განყოფილება, სპორტული

ფედერაციები

წლის
განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება,
მიღება  ჩაბარების

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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ფორმა # 3.1

რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი

ხელბურთი 15 2054.00

ფრენბურთი 13 2110.00

ჩოგბურთი 5 2686.00

კალათბურთი 11 2091.82

მძლეოსნობა 7 2190.00

ძიუდო 18 1776.39

ველოსპორტი 11 2182.73

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება 7 2250.00

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06120204

ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია 2015 წელს თბილისში გასამართ ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალისათვის „თბილისი -
2015“ აჭარის ნაკრები გუნდებისთვის შესაბამისი კანდიდატების შერჩევა და სპორტის შვიდ სახეობებში (ველოსპორტი,
ჩოგბურთი, კალათბურთი, მძლეოსნობა, ძიუდო, ფრენბურთი, ხელბურთი) გუნდის წევრების მომზადება, სასწავლო-საწვრთნო
შეკრებების და საკონტროლო შეხვედრების ჩატარება ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ.

აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები გუნდების მზადება ,,ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი – 2015”

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2015 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 184,000

სულ ბიუჯეტი: 184,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

24,010

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს 2015 წლის ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის ნიჭიერი ბავშვებისა და
მოზარდების გამოვლენას, რაც ოლიმპიურ ფესტივალზე სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლის საწინდარი იქნება. თითოეული
სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნება
7 კოორდინატორი ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით.

დასახელება
პროდუქტები

სულ (ლარი)

30,810

27,430

13,430

23,010

15,330

31,975

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

    „ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015“-ში მონაწილეობისათვის  აჭარის ნაკრები გუნდის წევრების მზადება

15,750

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი 2,255

184,000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

აჭარის სპორტის სახეობათა ნაკრები გუნდების
მზადება
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო სიხშირე
პასუხისმგებელი

(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

„ახალგაზრდული ოლიმპიური
ფესტივალი თბილისი 2015“-ში
მონაწილეობისათვის  აჭარის
ნაკრები გუნდის წევრების
მზადება

7 ოლიმპიურ სახეობებში
მონაწილეობას მიიღებს

არანაკლებ
72 სპორტსმენი,

 8 მწვრთნელი და
 7 კოორდინატორი

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
დეპარტამენტის სპორტის

განყოფილება,  სპორტული
ფედერაციები

წლის
განმავლობაში

აჭარის სპორტისა
ახალგაზრდობის საქმეთა

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება,
მიღება  ჩაბარების

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები
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რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

26 2082.31 54,140

30 1992.67 59,780

31 1726.13 53,510

45 2188.96 98,503

46 1828.26 84,100

11 3088.64 33,975

13 2839.31 36,911

7 5400 37,800

2,281

461,000

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

სათამაშო სახეობათა განვითარების
ხელშეწყობა x x x x

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:  06120203

სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

დასახელება 2015 წელი

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები 461,000

სულ ბიუჯეტი: 461,000

ქვეპროგრამის მიზანი:

კალათბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები)

ინდორ ჰოკეი (ჭაბუკები)

სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

რაგბი (ჭაბუკთა ნაკრები)

წყალბურთი (ახალგაზრდული, ჭაბუკთა და მცირე ასაკის ჭაბუკთა
ნაკრები)

ფეხბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკთა 2 ნაკრები)

კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება

ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდაჭერის ხარჯი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გუნდური თამაშების: ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის,
კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის შემდგომი  პოპულარიზაცია და განვითარება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალგაზრდული, ჭაბუკთა და კადეტთა ნაკრები გუნდების მომზადება ეროვნულ და
საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის.

აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება.

ხელბურთი (ახალგაზრდული და ჭაბუკთა ნაკრები)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით თანახმად ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, რაგბის, კალათბურთისა და ინდორ ჰოკეის
ნაკრები გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა სამატჩო შეხვედრებში და სასწავლო საწვრთნო შეკრებებში.

თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით
აყვანილი იქნებიან კოორდინატორები ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების
მოგვარების მიზნით.

საქმიანობის აღწერა
პროდუქტები

ფრენბურთი (მცირე ასაკის ჭაბუკები და ახალგაზრდები)
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 - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა ოსტატობის ამაღლება;
- აჭარის ნაკრები გუნდების წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე;
- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე გუნდების ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა;
- სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი რიცხობრივი ზრდა;
- ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
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მოსალოდნელი შედეგი შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის
ერთეული

მონაცემთა წყარო სიხშირე
პასუხისმგებელი

(საბიუჯეტო
ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

- აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა
ოსტატობის ამაღლება;
- აჭარის ნაკრები გუნდების
წარმატებული გამოსვლა ეროვნულ და
საერთაშორისო ასპარეზზე;
- აჭარის ა.რ. ჩემპიონატში მონაწილე
გუნდების ფინანსური სტაბილურობის
უზრუნველყოფა;
- სპორტსმენთა მნიშვნელოვანი
რიცხობრივი ზრდა.
- ახალგაზრდობაში ცხოვრების
ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

საანგარიშო პერიოდში
ხელბურთის, ფრენბურთის,
წყალბურთის, ფეხბურთის,
რაგბის, კალათბურთისა და

ინდორ ჰოკეის ნაკრებ გუნდებში
დაკავებულია არანაკლებ 190

მონაწილე, 12 მწვრთნელი და 7
კოორდინატორი

ჩატარდება დაახლოებით 29
საკონტროლო მატჩი და 23

სასწავლო-საწვრთნო შეკრება.

რაოდენობა

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
დეპარტამენტის სპორტის
განყოფილება, სპორტული

ფედერაციები

წლის
განმავლობაში

აჭარის სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა

დეპარტამენტი

ხელშეკრულება,
მიღება  ჩაბარების

აქტი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

420


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6,0.pdf
	6,1.pdf
	7.pdf
	8,1.pdf
	8,2.pdf
	8,3.pdf
	8,4.pdf
	8,5.pdf
	8,6.pdf
	8,7.pdf
	8,8.pdf
	9.pdf



