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პროგრამის დასახელება:პროგრამის დასახელება:პროგრამის დასახელება:პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განაცხადის ფორმაპროგრამის განაცხადის ფორმაპროგრამის განაცხადის ფორმაპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. ერთ-ერთი მთავარი 

პრიორიტეტი  მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფაა. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად 

ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მისი მოტივირება. სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა პროგრამა 

ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე 

ჩარიცხულ იმ  საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტებზე სტიპენდიის გაცემას. მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება  (A)-

ფრიადი (91 ქულა და მეტი)  იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საგნების მოსწრების დოკუმენტის თანახმად.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის 

პროგრამა

პროგრამის განმახორციელებელი:პროგრამის განმახორციელებელი:პროგრამის განმახორციელებელი:პროგრამის განმახორციელებელი:

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების და კულტურის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი:პროგრამის ბიუჯეტი:პროგრამის ბიუჯეტი:პროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ პროგრამა  სულ პროგრამა  სულ პროგრამა  სულ პროგრამა  

პროგრამის მიზანი:პროგრამის მიზანი:პროგრამის მიზანი:პროგრამის მიზანი:

ხელვაჩაურში რეგისტრირებული სტუდენტების  სწავლის სტიმულირება

პროგრამის აღწერა:პროგრამის აღწერა:პროგრამის აღწერა:პროგრამის აღწერა:

პროგრამით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანხა სემესტრში შეადგენს 500 ლარს (ზედა ზღვარი), 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალსიწინებული გადასახადების ჩათვლით.

დაფინანსება:დაფინანსება:დაფინანსება:დაფინანსება:                                                                                                                                                                      პროგრამის 

ფარგლებში თანხა გაიცემა სემესტრებში ერთხელ.  2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განმავლობაში 

მიღებული შეფასებების მიხედვით სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2019 წლის აპრილის თვეში. 2018-2019 სასწავლო წლის 

მეორე  სემესტრის განმავლობაში მიღებული შეფასებების მიხედვით, სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2019 წლის 

ოქტომბრისა.   შშმ პირის სწავლის საფასურის დაფინანსება განხორციელდება 2019 წლის დეკემბრამდე.  

განცხადებების წარმოდგენის ვადები:განცხადებების წარმოდგენის ვადები:განცხადებების წარმოდგენის ვადები:განცხადებების წარმოდგენის ვადები:                                                                                                                                   2018-2019 

სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელვაჩაურის მერიაში 

არაუგვიანეს 2019 წლის 01 აპრილამდე, ხოლო 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია 

2019 წლის 01 სექტემბრამდე.                                                                                            საჭირო დოკუმენტაცია:საჭირო დოკუმენტაცია:საჭირო დოკუმენტაცია:საჭირო დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება მერის სახელზე; ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ID  ბარათი ან 

პასპორტი), რითაც ფიქსირდება მოქალაქის რეგისტრაციის ადგილი; გ) ფაკულტეტის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის 

აკადემიური მოსწრების შესახებ; დ) სტუდენტის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები; ე)  შშმ პირის სტატუსის მქონე 

სტუდენტის დაფინანსებისათვის გარდა ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაციისა ასევე ცნობა შესაბამისი   უმაღლესი  

დაწესებულებიდან სტუდენტის დავალიანების შესახებ და ასევე ცნობა მისი სტატუსის შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია: დამატებითი ინფორმაცია: დამატებითი ინფორმაცია: დამატებითი ინფორმაცია: თანხა გაიცემა იმ სტუდენტებზე, რომლებიც 2019 წლამდე რეგისტრირებული იყვნენ 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 



რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)
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განაცხადების მიღება

დასახელება
პროდუქტები

2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების 

მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა (თვეში 500 ლარი, ზედა ზღვარი)

2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით  

სტიპენდიების გაცემა (თვეში 500 ლარი, ზედა ზღვარი)

შშპ პირის, სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა

სულ ქვეპროგრამა  სულ ქვეპროგრამა  სულ ქვეპროგრამა  სულ ქვეპროგრამა  

პროგრამის განხორციელების დროითი გეგმაპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმაპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმაპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

კომისიების შექმნა 

2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის 

შედეგების მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა 

(თვეში 500 ლარი, ზედა ზღვარი)

2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის 

შედეგების მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა 

(თვეში 500 ლარი, ზედა ზღვარი)

შშპ პირის, სტუდენტის სწავლის ხელშეწყობა

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2019 წელი)

ხელვაჩაურში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების და შშმ პირი სტუდენტების მოტივაცია

არის ამაღლებული

დამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაციადამატებითი ინფორმაცია


