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ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
თავმჯდომარეს

ბატონ	გიორგი	ტყემალაძეს

ბატონო	გიორგი,

2022	წლის	8	დეკემბერს,	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მთავრობამ	მიიღო	N	22.1849.1988
განკარგულება,	 „ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 კულტურის,	 განათლების,	 სპორტისა	 და
ახალგაზრდულ	 საქმეთა	 საქალაქო	 სამსახურის	 პროგრამებისა	 და	 ქვეპროგრამების	 განხორციელების
წესების	 დამტკიცების	 თაობაზე“	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2019	 წლის	 12
თებერვლის	N37-12	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	დადგენილების	პროექტის	მოწონების	თაობაზე“.

„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	 მერიის
კულტურის,	განათლების,	სპორტისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	საქალაქო	სამსახურის	პროგრამებისა	და
ქვეპროგრამების	 განხორციელების	 წესების	დამტკიცების	თაობაზე“	 ქალაქ	თბილისის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	2019	წლის	12	თებერვლის	N37-12	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	საკითხი.

დანართი:	11	(თერთმეტი)	ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი













დანართი 

პროექტი 

 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 
2022 წლის ______ 

ქ. თბილისი 
 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 

განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის N37-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 
    „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 მერიის კულტურის, 
განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და 
ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის N37-12 დადგენილებაში   
(www.matsne.gov.ge; 12/02/2019; N010260300.35.101.016576) და დადგენილების პირველი 
მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის 
პროგრამის „პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 04) 
ქვეპროგრამების: „ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 02 
01), „უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 01), 
„სპორტული ღონისძიებები“ (კოდი 08 06 01), „ახალგაზრდული ღონისძიებების  ხელშეწყობა“ 
(კოდი 08 08 01) განხორციელების  წესის“ (დანართი N2): 
 
ა) მე-3 მუხლის:  

ა.ა) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„8. საპროექტო განაცხადის ფორმა არ ივსება იმ შემთხვევებში, როდესაც მოთხოვნილია 
დაფინანსება ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და 
ჭადრაკის ოლიმპიადაში ინდივიდუალურ, წყვილთა/ჯგუფთა, გუნდურ (პირად-გუნდური) 
სპორტის სახეობებში პრიზიორების დაჯილდოებისათვის, ფეხბურთის, კალათბურთის, 
რაგბის, ფრენბურთის, ხელბურთის ან ჰოკეის (დარბაზის) საქართველოს ეროვნული 
ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის პრიზიორი ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოებისთვის, 
პარასპორტის გუნდური სახეობის საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი 
გუნდების/კლუბების დაჯილდოებისთვის, სპორტული ორგანიზაციების სპორტული 
ინვენტარითა და ეკიპირებით უზრუნველყოფისათვის, ქალთა გუნდების/კლუბების ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გუნდების/კლუბების სპორტული ინვენტარით 
ან/და ეკიპირებით უზრუნველყოფისათვის, ასევე, კომუნალური გადასახადების 
დაფარვისთვის.“; 

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


 
ა.ბ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„9. ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჭადრაკის 
ოლიმპიადაში ინდივიდუალურ, წყვილთა/ჯგუფთა, გუნდურ (პირად-გუნდური) სპორტის 
სახეობებში პრიზიორების დაჯილდოების, ფეხბურთის, კალათბურთის, რაგბის, 
ფრენბურთის, ხელბურთის ან ჰოკეის (დარბაზის) საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის 
უმაღლესი ლიგის  პრიზიორი ქალთა გუნდების/კლუბების დაჯილდოების, პარასპორტის 
გუნდური სახეობის საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი გუნდების/კლუბების 
დაჯილდოების, სპორტული ორგანიზაციების სპორტული ინვენტარისა და ეკიპირების, 
ქალთა გუნდების/კლუბების ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
გუნდების/კლუბების სპორტული ინვენტარის ან/და ეკიპირების შესაძენად, ასევე, 
კომუნალური გადასახადების დაფარვისთვის დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევებში, არ 
გამოიყენება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადა. ამ შემთხვევებში, სპორტის 
შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხას და განაცხადის 
ფორმას განსაზღვრავს სამსახურის უფროსი.“; 
 
 
ბ) მე-6 მუხლის: 
ბ.ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„3. მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, ოლიმპიურ/პარალიმპიურ თამაშებში და ჭადრაკის 
ოლიმპიადაში ინდივიდუალურ, წყვილთა/ჯგუფთა, გუნდურ (პირად-გუნდური) სპორტის 
სახეობებში მიღწეული წარმატებისთვის მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების,  
ოლიმპიური/პარალიმპიური თამაშების და ჭადრაკის ოლიმპიადის დაწყებიდან ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადების შემოტანის დღემდე მხოლოდ ქალაქ 
თბილისში რეგისტრირებული სპორტსმენების დაჯილდოება შესაძლებელია შემდეგნაირად: 
 

ოლიმპიური/პარალიმპიური თამაშები 

I ადგილი 15 000 ლარი 

II ადგილი 10 000 ლარი 

III ადგილი 7 000 ლარი 

 
ჭადრაკის ოლიმპიადა 

I ადგილი 6 000 ლარი 

II ადგილი 4 000 ლარი 

III ადგილი 2 500 ლარი 

 
 

მსოფლიო ჩემპიონატი  
ოლიმპიური/პარალიმპიური სახეობები 

 

ევროპის ჩემპიონატი 
ოლიმპიური/პარალიმპიური სახეობები 

ეროვნული  
 

ეროვნული 



 

ბ.ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„4. ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის, ხელბურთის, ჰოკეის (დარბაზის) 
საქართველოს ეროვნული ფედერაციის ან რაგბის კავშირის მიერ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, ფეხბურთის, 
კალათბურთის, რაგბის, ფრენბურთის, ხელბურთის ან ჰოკეის (დარბაზის) საქართველოს 
ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მიღწეული წარმატებისთვის, იმ ქალთა 
გუნდების/კლუბების დაჯილდოება, რომელთა ადგილსამყოფელი (იურიდიული მისამართი) 
და ფუნქციონირების ადგილი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის დაწყებამდე  და 
მიმდინარეობისას არის ქალაქი თბილისი, შესაძლებელია შემდეგნაირად: 
 

საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა 

I ადგილი 10 000 ლარი 

II ადგილი 8 000 ლარი 

I ადგილი 7000 ლარი 
 

I ადგილი 5000 ლარი 
II ადგილი 5000 ლარი 

 
II ადგილი 3000 ლარი 

III ადგილი 3000 ლარი 
 

III ადგილი 2000 ლარი 
ახალგაზრდული 

 
ახალგაზრდული 

I ადგილი 6000 ლარი 
 

I ადგილი 3000 ლარი 
II ადგილი 3000 ლარი 

 
II ადგილი 2000 ლარი 

III ადგილი 2000 ლარი 
 

III ადგილი 1000 ლარი 
ჭაბუკები 

 
ჭაბუკები 

I ადგილი 3000 ლარი 
 

I ადგილი 2000 ლარი 
II ადგილი 2000 ლარი 

 
II ადგილი 1000 ლარი 

III ადგილი 1000 ლარი 
 

III ადგილი 500 ლარი 

         
         მსოფლიო ჩემპიონატი არაოლიმპიური სახეობები 

 
ევროპის ჩემპიონატი არაოლიმპიური სახეობები 

ეროვნული  
 

ეროვნული  
I ადგილი 3000 ლარი 

 
I ადგილი 2500 ლარი 

II ადგილი 2500 ლარი 
 

II ადგილი 2000 ლარი 
III ადგილი 2000 ლარი 

 
III ადგილი 1500 ლარი 

ახალგაზრდული 
 

ახალგაზრდული 
I ადგილი 2500 ლარი 

 
I ადგილი 2000 ლარი 

II ადგილი 2000 ლარი 
 

II ადგილი 1500 ლარი 
III ადგილი 1500 ლარი 

 
III ადგილი 1000 ლარი 

ჭაბუკები 
 

ჭაბუკები 
I ადგილი 2000 ლარი 

 
I ადგილი 1500 ლარი 

II ადგილი 1500 ლარი 
 

II ადგილი 1000 ლარი 
III ადგილი 1000 ლარი 

 
III ადგილი 500 ლარი .“ 



III ადგილი 5 000 ლარი 

 
 
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის                                                          გიორგი  ტყემალაძე 
საკრებულოს თავმჯდომარე 



 
„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის N37-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“ 
 

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 მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების 
განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის N37-12 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ 
ქვეპუნქტით დამტკიცებულია „ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  კულტურის, 
განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამის 
„პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 04) ქვეპროგრამების: 
„ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 02 01), „უწყვეტი 
განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 01), „სპორტული 
ღონისძიებები“ (კოდი 08 06 01), „ახალგაზრდული ღონისძიებების  ხელშეწყობა“ (კოდი 08 08 
01) განხორციელების  წესი“ (შემდგომში - წესი) (დანართი N2). წარმოდგენილი პროექტით 
გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნულ წესში ცვლილების შეტანა, კერძოდ: 

წესის (დანართი N2) მე-3 მუხლის მე-8, მე-9 პუნქტებში და მე-6 მუხლის მე-3 
პუნქტში, ჭადრაკის ოლიმპიადაში მიღწეული წარმატებისთვის სპორტსმენების წახალისების 
მიზნით,  ემატება ჭადრაკის ოლიმპიადა, რომელიც ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ იმართება. 

წესის (დანართი N2) მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის ჩანაწერი „მსოფლიო და ევროპის 
ჩემპიონატების და ოლიმპიური/პარალიმპიური თამაშების  დაწყების და ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადების შემოტანის დღისთვის ქალაქ თბილისში 
რეგისტრირებული“, იცვლება ჩანაწერით - „მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების,  
ოლიმპიური/პარალიმპიური თამაშების და ჭადრაკის ოლიმპიადის დაწყებიდან ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადების შემოტანის დღემდე მხოლოდ ქალაქ 
თბილისში რეგისტრირებული“. აღნიშნული ჩანაწერით მოხდება იმ შემთხვევათა პრევენცია, 
როდესაც სპორტსმენი  მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების, ოლიმპიური/პარალიმპიური 
თამაშების და ჭადრაკის ოლიმპიადის დაწყების და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიაში განცხადების შემოტანის დღისთვის რეგისტრირებულია ქალაქ თბილისში, თუმცა 
ზემოაღნიშნულ პირველ და უკანასკნელ პერიოდებს შორის რეგისტრირდება საქართველოს 
სხვა დასახლებულ პუნქტში. 

წესის (დანართი N2) მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტში რაგბის ეროვნული ფედერაცია 
შეიცვლება რაგბის კავშირით. 
 

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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