ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2019 წელი
86 000

სხვა წყარო

0
ჯამი

86 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსება, მოსახლეობის ჩართულობა და ტრადიციების შენარჩუნება
ქვეპროგრამის აღწერა:
შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსება: _ საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალების შემკობა-მათი
გახსენება; _ კულტურულ-ტურისტული ღონისძიებები, სეზონის გახსნა. მაჭახლისა და სარფის მუზეუმების შესახებ
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება და შესაბამისი ბუკლეტების დამზადება, მუზეუმების კვირეულის
ორგანიზება; _ შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებები გენდერის მიმართულებით; _ მუნიციპალიტეტის რეწვის
ოსტატების ხელშეწყობის პროგრამა; _ პროგრამების დაფინანსება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით; _
სოფლის ღვაწლმოსილ ადამიანებთან შეხვერა, დაჯილდოება; _ სახალხო, დამოუკიდებლობისა და საერთაშორისო
ღონისძიებების ორგანიზება; _ ხატვის კონკურსი ,,გაზაფხული და პატარა თითები”; _ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლის
ღონისძიებების დაფინანსება; _ ხელვაჩაურის საჯარო სკოლებს შორის შემეცნებით-გასართობი ღონისძიებების
თანადაფინანსება; _ ხელვაჩაურის თოჯინების სახალხო თეატრის ხელშეწყობის თანადაფინანსება, ,,თოჯინების დღე".
თოჯინების სახალხო თეატრის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ღონისძიების ორგანიზება; _ ბიბლიოთეკის, წიგნის
ავტორთა და გამომცემელთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, "წიგნის კვირეული"-ს ფარგლებში საიბილეო
მწერლების ი. გრიშაშვილისა და მ. მაჭავარიანის პოეზის საღამოს ჩატარება; _ მასწავლებლის საერთაშორისო დღის და
კონფერენციის ორგანიზება; _ საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება

პროდუქტები
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალების
შემკობა-მათი გახსენება

5

140

700

კულტურულ-ტურისტული ღონისძიებები, სეზონის გახსნა.
მაჭახლისა და სარფის მუზეუმების შესახებ საგანმანათლებლო
პროგრამის განხორციელება და შესაბამისი ბუკლეტების
დამზადება, მუზეუმის კვირეულის ორგანიზება

8

762,5

6 100

შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებები გენდერის
მიმართულებით

10

სახალხო, დამოუკიდებლობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების
ორგანიზება

3 000
31 000

ფოლკლორული ღონისძიებების ორგანიზება, საკლუბო
ანსამბლების დათვალიერება, რეწვის ოსტატების ხელშეწყობა,
ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღება, კულტურის
მუშაკების ღონისძიების ორგანიზება

13 800

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამების
განხორციელება

2 500

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება

15 900

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამების
განხორციელება

3 500

შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდაჭერა

7 000

საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება

1

2 500

ჯამი

2 500
86 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა
მემორიალების შემკობა-მათი გახსენება

X

X

X

X

კულტურულ-ტურისტული ღონისძიებები,
სეზონის გახსნა. მაჭახლისა და სარფის
მუზეუმების შესახებ საგანმანათლებლო
პროგრამის განხორციელება და შესაბამისი
ბუკლეტების დამზადება, მუზეუმის
კვირეულის ორგანიზება

X

X

X

X

შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონისძიებები
გენდერის მიმართულებით

X

X

X

X

სახალხო, დამოუკიდებლობისა და
საერთაშორისო ღონისძიებების ორგანიზება

X

X

X

X

X

X

X

ფოლკლორული ღონისძიებების ორგანიზება,
საკლუბო ანსამბლების დათვალიერება, რეწვის
ოსტატების ხელშეწყობა, ტურისტულ
გამოფენებში მონაწილეობის მიღება,
კულტურის მუშაკების ღონისძიების
ორგანიზება
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამების განხორციელება

X

X

X

ზოგადი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამების განხორციელება

X

X

X

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის
პროგრამების განხორციელება

X

X

შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდაჭერა

X

X

საახალწლო ღონისძიებების ორგანიზება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)
კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩართული ადამიანების მოტივაციის ამაღლება
დამატებითი ინფორმაცია

X

X
X

