ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა
პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:
დასახელება
მუნიციპალური ბიუჯეტი

2019 წელი
33 000

სულ ქვეპროგრამა

33 000

ქვეპროგრამის მიზანი:
ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჩართულობა და სხვადასხვა სახის ტურნირებზე
სპორტსმენების და მწვრთნელების მონაწილეობის უზრუნველყოფა
ქვეპროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: _ სპორტული ღონისძიებები სლოგანით ,,ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების
წესით" მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასაკის მიხედვით სპორის სახეობებში; _ ,,სპორტის დღეს"თან და საქართველოს
დამოუკიდებლობის დაკავშირებით სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, სპორტის მუშაკების დაჯილდოება; _ ჭადრაკის
ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში; _ სახეობებში ადგილობრივი ღონისძიებების დაფინანსება: 1.
ძალოსნობაში ქ.ქავთარაძის; 2. ფეხბურთში ანზორ და თენგიზ ფერცელიძეების, ზ.ხაბაძის, მ.აბაშიძის, ზ.ბოლქვაძის; 3.
ძიუდოში ნ.კირკიტაძის; 4. ჭიდაობაში ზიგფრიდ და გენადი ჩხაიძის, 5. ფრენბურთში რ.ფაღავას; 6. მშვილდოსნობაში
ხ.ნარიმანიძის და ა.დიასამიძის; 7. ხელბურთში ო.ბოლქვაძის ტურნირების ორგანიზება. _ სახალხო დღესასწაული
,,მაჭახლობის" სპორტული ღონისძიების ორგანიზება. _ მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული შეჯიბრების
ორგანიზება.

პროდუქტები

დასახელება
რაოდენობა

ერთ. საშ. ფასი

სულ (ლარი)

სპორტული ღონისძიებები სლოგანით ,,ვიცხოვროთ ჯანსაღი
ცხოვრების წესით" მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასაკის მიხედვით
სპორის სახეობებში;

18

500

9 000

,,სპორტის დღეს"თან და საქართველოს დამოუკიდებლობის
დაკავშირებით სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, სპორტის
მუშაკების დაჯილდოება

2

1 750

3 500

ჭადრაკის ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,
ღონისძიებების ორგანიზება

18

139

2 500

სახეობებში ადგილობრივი ღონისძიებების დაფინანსება: 1.
ძალოსნობაში ქ.ქავთარაძის; 2. ფეხბურთში ანზორ და თენგიზ
ფერცელიძეების, ზ.ხაბაძის, მ.აბაშიძის, ზ.ბოლქვაძის; 3. ძიუდოში
ნ.კირკიტაძის; 4. ჭიდაობაში ზიგფრიდ და გენადი ჩხაიძის, 5.
ფრენბურთში რ.ფაღავას; 6. მშვილდოსნობაში ხ.ნარიმანიძის და
ა.დიასამიძის; 7. ხელბურთში ო.ბოლქვაძის ტურნირების ორგანიზება.

11

1 527

16 800

სახალხო დღესასწაული ,,მაჭახლობის" სპორტული ღონისძიების
ორგანიზება

1

1 200

სულ ქვეპროგრამა

1 200
33 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
დასახელება

1 კვარტალი

2 კვარტალი

3 კვარტალი

4 კვარტალი

სპორტული ღონისძიებები სლოგანით ,,ვიცხოვროთ
ჯანსაღი ცხოვრების წესით" მუნიციპალიტეტის
სოფლებში ასაკის მიხედვით სპორის სახეობებში;

x

x

x

x

,,სპორტის დღეს"თან და საქართველოს
დამოუკიდებლობის დაკავშირებით სპორტული
ღონისძიებების ორგანიზება, სპორტის მუშაკების
დაჯილდოება

x

ჭადრაკის ხელშეწყობა სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებში, ღონისძიებების ორგანიზება

x

სახეობებში ადგილობრივი ღონისძიებების
დაფინანსება: 1. ძალოსნობაში ქ.ქავთარაძის; 2.
ფეხბურთში ანზორ და თენგიზ ფერცელიძეების,
ზ.ხაბაძის, მ.აბაშიძის, ზ.ბოლქვაძის; 3. ძიუდოში
ნ.კირკიტაძის; 4. ჭიდაობაში ზიგფრიდ და გენადი
ჩხაიძის, 5. ფრენბურთში რ.ფაღავას; 6.
მშვილდოსნობაში ხ.ნარიმანიძის და ა.დიასამიძის;
7. ხელბურთში ო.ბოლქვაძის ტურნირების
ორგანიზება.

x

სახალხო დღესასწაული ,,მაჭახლობის" სპორტული
ღონისძიების ორგანიზება
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)
გაიზრდება სპორტის სახეობებში ჩართული ადამიანების რაოდენობა
დამატებითი ინფორმაცია

x

x

x

x

x

x

