
ნომერი: 12-032230178-03
თარიღი: 28.10.2022 17:07
 ვადა: 28.11.2022

განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მისამართი:  შარტავას ქ. 7ა
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995 32) 2 72 22 22; 
განცხადების N: 01-01223012470 განცხადების თარიღი: 28.10.2022
ხელმომწერი: კახა კალაძე თანამდებობა: მერი

განცხადება/ნომენკლატურა
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

თავისუფალი განცხადება

მოთხოვნის ტექსტი

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დამატებითი ინფორმაცია
ფურცლების რაოდენობა: 0
დანართი: -
პასუხის გაცემის ფორმა: 

1 - 1



ადრესატი: ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: თავისუფლების	მოედანი	N2

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	01-01223012470
თარიღი:	28/10/2022 	

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
თავმჯდომარეს

ბატონ	გიორგი	ტყემალაძეს

ბატონო	გიორგი,

2022	 წლის	 27	 ოქტომბერს,	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობამ	 მიიღო
N22.1658.1744	განკარგულება,	„ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტის	ქვეპროგრამის	 „სპორტი
უფროსი	 თაობისთვის“	 (კოდი	 08	 06	 07)	 ფარგლებში	 საცურაო	 აუზების	 და	 ფიტნეს	 დარბაზების
მომსახურების	 მისაღებად,	 60	 წლის	 და	 60	 წელს	 გადაცილებული	 პირების	 დაფინანსების	 წესის
დამტკიცების	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022	წლის	9	აგვისტოს	N13-76
დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	პროექტის	მოწონების	შესახებ“.

„ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2014	წლის	19	ივლისის	N2-1	დადგენილებით	დამტკიცებული
რეგლამენტის	67-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 „ა“	 ქვეპუნქტის	 საფუძველზე,	 გთხოვთ,	 ქალაქ	თბილისის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სხდომაზე,	 განიხილოთ	„ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტის
ქვეპროგრამის	„სპორტი	უფროსი	თაობისთვის“	(კოდი	08	06	07)	ფარგლებში	საცურაო	აუზების	და	ფიტნეს
დარბაზების	 მომსახურების	 მისაღებად,	 60	 წლის	 და	 60	 წელს	 გადაცილებული	 პირების	 დაფინანსების
წესის	დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 9	 აგვისტოს
N13-76	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	საკითხი.

დანართი:	4	(ოთხი)	ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი







დანართი 

პროექტი 

 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 
2022 წლის ______ 

ქ. თბილისი 
 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი 
თაობისთვის“ (კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების 

მომსახურების მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 

აგვისტოს N13-76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 
    ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
 
მუხლი 1.  

შევიდეს ცვლილება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის 
„სპორტი უფროსი თაობისთვის“ (კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს 
დარბაზების მომსახურების მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების 
დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2022 წლის 9 აგვისტოს N13-76 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 09/08/2022; 
N010250050.35.101.017014) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული „ქალაქ 
თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი თაობისთვის“ 
(კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების მომსახურების 
მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების წესის“ (დანართი) მე-4 
მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 
 
 
 
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის                                                          გიორგი  ტყემალაძე 
საკრებულოს თავმჯდომარე 

http://www.matsne.gov.ge/


„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი 
თაობისთვის“ (კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების 

მომსახურების მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 

აგვისტოს N13-76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
განმარტებითი ბარათი 

ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის (შემდგომში 
- პროექტის) მიღების (გამოცემის) მიზეზი/ პროექტის დამახასიათებელი ძირითადი ნიშნები: 
 
 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი 
თაობისთვის“ (კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების 
მომსახურების მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 
აგვისტოს N13-76 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებულია „ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი თაობისთვის“ (კოდი 08 06 
07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების მომსახურების მისაღებად, 60 
წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების წესი“ (დანართი). წარმოდგენილი 
პროექტით გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნულ წესში ცვლილების შეტანა და წესის მე-4 
მუხლის მე-2 პუნქტის ამოღება.  
 წარმოდგენილი პროექტით, პროგრამის ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს 
დარბაზების მომსახურების მისაღებად ბენეფიციართა მაღალი მომართვიანობიდან 
გამომდინარე, უქმდება თვეში არაუმეტეს 300 მოსარგებლის დაფინანსების შეზღუდვა. 

 

ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება: 
 პროექტის მიღება არ გამოიწვევს დამატებითი ხარჯების გამოყოფას ქალაქ  თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. 
 
 გ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს 
პროექტის მიღება (გამოცემა): 
 დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ 
მდგომარეობაზე. 
 
 დ) პროექტის ავტორი (ავტორები): 
 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 
 
 ე) პროექტის წარმდგენი: 
 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 
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