2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის ინდიკატორები
მხარჯავი დაწესებულების დასახელება და პროგრამული კოდი

განმახორციელებელი

პროგრამა/ღონისძიება
წარმოადგენს არსებული
პოლიტიკის
ნაწილს/წარმოადგენს ახალ
პოლიტიკას, ახალ
პროგრამას ან ღონისძიებას

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო,

ინდიკატორი
პროგრამუ
ლი კოდი

N

I

39 01

პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განხორციელებული
პროგრამის/ქვეპროგრამისა და ღონისძიების დასახელება
2017 წელი

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

განხორციელებული სამოქმედო გეგმა, რომელიც
გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის
სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებიდან.
კანონპროექტი" ახალგაზრდობის შესახებ".
განხორციელებული კვლევები სპორტის და
ახალგაზრდობის სფეროში. სპორტულ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის
სტანდარტიზაცია (30 %)

განხორციელებული სამოქმედო გეგმა, რომელიც
გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის
სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებიდან.
განხორციელებული კვლევები სპორტის და
ახალგაზრდობის სფეროში. სპორტულ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის
სტანდარტიზაცია (70%)

განხორციელებული სამოქმედო გეგმა, რომელიც
გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის
სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებიდან.
განხორციელებული კვლევები სპორტის და
ახალგაზრდობის სფეროში. სპორტულ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის
სტანდარტიზაცია (100%)

მომზადებული და მთავრობისთვის
დასამტკიცებლად წარდგენილი სპორტის და
ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის
დოკუმენტები 2021-2025 წლებისთვის.
განხორციელებული კვლევები სპორტის და
ახალგაზრდობის სფეროში. სტანდარტიზებული
თანამშრომლობა სპორტულ ორგანიზაციებთან

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს 56-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს60-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 70-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 80-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

60-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

60-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

60-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

60-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

მედიკამენტები

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 220-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 220-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 220-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 220-მდე დასახელების მედიკამენტი
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ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

ინვენტარი/ეკიპირება

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
დოპინგი, სპორტსმენი
ტრავმა, ვალუტის
კურსი

ფეხბურთის ბავშვთა და პროფესიონალური
კლუბებისათვის, ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები
გუნდებისათვის გაცემული 120-მდე სპორტული
ინვენტარი და ეკიპირება.

ფეხბურთის ბავშვთა და პროფესიონალური
ფეხბურთის ბავშვთა და პროფესიონალური
კლუბებისათვის, ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები კლუბებისათვის, ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები
გუნდებისათვის გაცემული 120-მდე სპორტული
გუნდებისათვის გაცემული 120-მდე სპორტული
ინვენტარი და ეკიპირება.
ინვენტარი და ეკიპირება.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
დოპინგი, სპორტსმენი
ტრავმა, ვალუტის
კურსი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
დოპინგი, სპორტსმენი
ტრავმა, ვალუტის
კურსი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
დოპინგი, სპორტსმენი
ტრავმა, ვალუტის
კურსი

ფეხბურთის ბავშვთა და პროფესიონალური
კლუბებისათვის, ეროვნული და ასაკობრივი
ნაკრები გუნდებისათვის გაცემული 120-მდე
სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება.

რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა
საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს 55-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 60-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 70-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 80-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

160-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

170-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

170-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

170-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

მედიკამენტები

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 250-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 250-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 260-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 260-მდე დასახელების მედიკამენტი

რაგბის ბავშვთა და პროფესიონალური
კლუბებისათვის, ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები
გუნდებისათვის გაცემული 260-მდე სპორტული
ინვენტარი და ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 280-მდე სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 290-მდე სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები
გუნდებისათვის გაცემული 300-მდე სპორტული
ინვენტარი და ეკიპირება.

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს48-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 50-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 55-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 60-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

110-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

110-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

110-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

110-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

მედიკამენტები

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 100-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 100-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 100-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 100-მდე დასახელების მედიკამენტი

ინვენტარი/ეკიპირება

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 120-მდე სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 120-მდე სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 120-მდე სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები
გუნდებისათვის გაცემული 120-მდე სპორტული
ინვენტარი და ეკიპირება.

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
მონაწილეობა მიიღეს 684-მდე ეროვნულ და
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 700-მდე ეროვნულ
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 720-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 740-მდე
ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებებში
(შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება).

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

ინვენტარი/ეკიპირება

კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

39 02 04

შესაძლო რისკები

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა

ახალგაზრდობის საქმეთა პოლიტიკა

39 02 03

ცდომილების
ალბათობა
(%/აღწერა)

პრიორიტეტის დასახელება

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის გაუმჯობესება და
მართვა

39 02 02

მიზნობრივი მაჩვენებელი

სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

150-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

150-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

150-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

150-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

მედიკამენტები

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 300-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 300-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 300-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 300-მდე დასახელების მედიკამენტი

ინვენტარი/ეკიპირება

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 320-მდე სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 320-მდე სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 320-მდე სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ბავშვთა და პროფესიონალური კლუბებისათვის,
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები
გუნდებისათვის გაცემული 320-მდე სპორტული
ინვენტარი და ეკიპირება.

ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

39 02 05

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს 50-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 70-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 95-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

მოპოვებულია 40 ზე მეტი ოლიმპიური ლიცენზია
და 7 ოლიმპიური მედალი; საქართველოს
ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს 120-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

30-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

30-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

30-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

30-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

ინვენტარი/ეკიპირება

ეროვნული ნაკრები გუნდებისათვის გაცემული 50მდე სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება.

ეროვნული ნაკრები გუნდებისათვის გაცემული 50მდე სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება.

ეროვნული ნაკრები გუნდებისათვის გაცემული 50მდე სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება.

ნაკრები გუნდებისათვის გაცემული 220-მდე
სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება.

სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის
განვითარების პროგრამა

შემუშავებულია სპორტის სახელმწიფო
პოლიტიკის განხორციელების სამოქმედო გეგმა.
რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ
აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%.

დაიხვეწა სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის
განახლდა სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის
დოკუმენტი. რეგულარულ სპორტულ და
განხორციელების სამოქმედო გეგმა. რეგულარულ
ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია
20%.
მოსახლეობის 22%.

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

39 02 06

მასობრივი ღონისძიებები

40-ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება

50-ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება

60 ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება

რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ
აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 25%.

სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა
და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა

საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში აშენდა
ქ. თბილისში აშენდა საერთაშორისო სტანდარტების ქ. თბილისში და რეგიონებში მოეწყო საერთაშორისო
დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში აშენდა
საერთაშორისო სტანდარტების სპორტის სასახლეები. ყინულის სასახლე, ჭიდაობის სახლი და სპორტული
სტანდარტების 20 ფეხბურთისა და 20 რაგბის
ოლიმპიური მზადების თანამედროვე ცენტრები.
20 რაგბის/ფეხბურთის სტადიონი . 24
მედიცინის ცენტრი. საქართველოს 20
მოედანი. ასევე 30-მდე მასობრივი სპორტული
თბილისსა და ბათუმში აშენდა საერთაშორისო
მუნიციპალიტეტში დამონტაჟდა გარე სავარჯიშო
მუნიციპალიტეტში დამონტაჟდა გარე სავარჯიშო ობიექტი (ველო და სარბენი ბილიკები, ღია მოედნები
სტანდარტების მშვილდოსნობის არენები.
მოწყობილობები.
მოწყობილობები.
და სხვა.)
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სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების
მზადების ეროვნული ცენტრი

იუნიორთა და კადეტთა ნაკრები გუნდის წევრების
მონაწილეობა ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიურ
თამაშებზე და დაკავებული საპრიზო ადგილების
რაოდენობა 300 მედალი

იუნიორთა და კადეტთა ნაკრები გუნდის წევრების
მონაწილეობა ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიურ
თამაშებზე და დაკავებული საპრიზო ადგილების
რაოდენობა 350 მედალი

იუნიორთა და კადეტთა ნაკრები გუნდის წევრების
მონაწილეობა ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიურ
თამაშებზე და დაკავებული საპრიზო ადგილების
რაოდენობა400 მედალი

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

ცენტრის ბაზაზე რიცხულ 150 სპორტსმენის მომზადება
(საცხოვრებელი და სავარჯიშო პირობებით უზრუნველუოფა)

მოპოვებული სპორტული ჯილდოები -300 მედალი

ა(ა)იპ ზევსი

მაღალი დატვირთვით მოქმედი ტანვარჯიშის,
ფრენბურთის და კალათბურთის დარბაზები

მაღალი დატვირთვით მოქმედი ტანვარჯიშის,
ფრენბურთის და კალათბურთის დარბაზები

სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი (აპარატი)

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

ჩატარებული ღონისძიებები (ექსკურსია, გამოფენა,
სპორტული თარიღების აღსანიშნავი საიუბილეო
ღონისძიება, საპრეზენტაციო ბუკლეტების
გამოცემა და სხვ.)

5500 ვიზიტორი, 11200 მდე ექსპონატი 55 მდე
ღონისძიება (ექსკურსია, საიუბილეო თარიღის
აღნიშვნა, ოფიციალური სტუმარი)

5600 ვიზიტორი, 11300 მდე ექსპონატი 60 მდე
ღონისძიება (ექსკურსია, საიუბილეო თარიღის
აღნიშვნა, ოფიციალური სტუმარი)

5700 ვიზიტორი, 11400 მდე ექსპონატი 65 მდე
ღონისძიება (ექსკურსია, საიუბილეო თარიღის
აღნიშვნა, ოფიციალური სტუმარი)

5800 ვიზიტორი, 11500 მდე ექსპონატი 70 მდე
ღონისძიება (ექსკურსია, საიუბილეო თარიღის
აღნიშვნა, ოფიციალური სტუმარი)

39 02 10

საქართველოში გასამართი საერთაშორისო
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამა

დაფინანსთა საქართველოში გამართული 10
საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება

დაფინანსთა საქართველოში გამართული 15
საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება

დაფინანსთა საქართველოში გამართული 20
საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება

დაფინანსთა საქართველოში გამართული 25
საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება

39 02 11

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი

500 სტუდენტი

600 სტუდენტი

700 სტუდენტი

800 სტუდენტი

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს
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ადმინისტრირება

ინფრასტრუქტურა

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი
კოლეჯი

39 02 12

39 02 13

5%

ამინდის პირობები

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

კონრაქტორის მიერ
ხელშეკრულებით
ნაკისრი
ვალდებულებების
შეუსრულებლობა ;

სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების
ეროვნული ცენტრი

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

10%

იუნიორთა და კადეტთა
ნაკრები გუნდების
წევრობის
კანდიდატების
რიცხოვნობის
შემცირება

სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5-7%

სტუდენტთა
სტატუსის შეჩერება,
შეწყვეტა, მობილობა

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

სტუდენტთა
სტატუსის შეჩერება,
შეწყვეტა, მობილობა

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

ინვენტარით მომარაგდა სპორტული დარბაზები.

კოლეჯის აუდიტორიები აღიჭურვა ინვენტარით

კოლეჯის აუდიტორიები აღიჭურვა ინვენტარით

600 სტუდენტი,

700 სტუდენტი,

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს 37-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 45-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 50-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 55-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

30-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

30-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

30-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

30-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

მედიკამენტები

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 130-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 130-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 130-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 130-მდე დასახელების მედიკამენტი

ინვენტარი/ეკიპირება

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 30-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 30-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის
გაცემული 30-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი და
ეკიპირება.

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები
გუნდებისათვის გაცემული 30-მდე ერთ.
სპორტული ინვენტარი და ეკიპირება.

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

პარაოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

39 02 14

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

500 სტუდენტი,

ინფრასტრუქტურა

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

1

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

მაღალი დატვირთვით მოქმედი ტანვარჯიშის,
ფრენბურთის და კალათბურთის დარბაზები

400 სტუდენტი,

ადმინისტრირება

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
დოპინგი, სპორტსმენი
ტრავმა, ვალუტის
კურსი

მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 400
მედალი

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

2

10%

იუნიორთა და კადეტთა ნაკრები გუნდის წევრების
მონაწილეობა ევროპის, მსოფლიოს და ოლიმპიურ
თამაშებზე და დაკავებული საპრიზო ადგილების
რაოდენობა 400 მედალი

ადმინისტრირება

მაღალი დატვირთვით მოქმედი ტანვარჯიშის,
ფრენბურთის და კალათბურთის დარბაზები

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

70 ზე მეტი მასობრივი ღონისძიება

39 02 07

მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 350 მედალი მოპოვებული სპორტული ჯილდოები - 400 მედალი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა

1. ევროპის ჩემპიონატი; 2. საქართველოს
ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა მონაწილეობა
მიიღეს 22-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო
ღონისძიებებში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 30-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 40-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 50-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

25-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

25-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

25-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

25-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

მედიკამენტები

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 100-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 100-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 100-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 100-მდე დასახელების მედიკამენტი

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

ინვენტარი/ეკიპირება

39 02 15

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

მედიკამენტები

ინვენტარი/ეკიპირება

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)
მედიკამენტები
ინვენტარი/ეკიპირება

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)
მედიკამენტები

ინვენტარი/ეკიპირება

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 45-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 50-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 30-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 35-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 35-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 40-მდე დასახელების მედიკამენტი

გაცემული 150-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

.საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 45-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
35-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 30-მდე დასახელების მედიკამენტი

.საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 48-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
35-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 30-მდე დასახელების მედიკამენტი

.საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 50-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
35-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 30-მდე დასახელების მედიკამენტი

.საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 55-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
35-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 30-მდე დასახელების მედიკამენტი

გაცემული 150-მდე სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე სპორტული ინვენტარი

1.ძიუდოს გრან-პრი; 2.საქართველოს ეროვნულმა და 1.ძიუდოს გრან-პრი; 2.საქართველოს ეროვნულმა და 1.ძიუდოს გრან-პრი; 2.საქართველოს ეროვნულმა და 1.ძიუდოს გრან-პრი; 2.საქართველოს ეროვნულმა
ასაკობრივმა ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 81-მდე ასაკობრივმა ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს85-მდე ასაკობრივმა ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 90-მდე და ასაკობრივმა ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს
ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებებში
ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებებში
ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებებში
95-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო
120-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
120-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
120-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
120-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება
ანაზღაურება
ანაზღაურება
ანაზღაურება
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 250-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 250-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 250-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 250-მდე დასახელების მედიკამენტი

გაცემული 200-მდე ერთ.სპორტული ინვენტარი

გაცემული 200-მდე ერთ.სპორტული ინვენტარი

გაცემული 200-მდე ერთ.სპორტული ინვენტარი

გაცემული 200-მდე ერთ.სპორტული ინვენტარი

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს150-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
150-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს160-მდე
ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებებში
(შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება).
150-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
მონაწილეობა მიიღეს133-მდე ეროვნულ და
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს140-მდე ეროვნულ
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
საწვრთნელი შეკრება).
150-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
150-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება
ანაზღაურება
ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია250-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია250-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია250-მდე დასახელების მედიკამენტი

გაცემული 250-მდე სპორტული ინვენტარი

გაცემული 250-მდე სპორტული ინვენტარი

გაცემული 250-მდე სპორტული ინვენტარი

გაცემული 250-მდე სპორტული ინვენტარი

30 ღონისძიება (შეჯიბრი)

30 ღონისძიება (შეჯიბრი)

40 ღონისძიება (შეჯიბრი)

50 ღონისძიება (შეჯიბრი)

35-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

35-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

35-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

35-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს 44-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 50-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 55-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 60-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია120-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია120-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია120-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია120-მდე დასახელების მედიკამენტი

გაცემული 150-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 150-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს49-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს55-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

მედიკამენტები

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 80-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 80-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 80-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 80-მდე დასახელების მედიკამენტი

ინვენტარი/ეკიპირება

გაცემული120-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარიდა
ეკიპირება

გაცემული120-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარიდა
ეკიპირება

გაცემული120-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარიდა
ეკიპირება

გაცემული120-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარიდა
ეკიპირება

ინვენტარი/ეკიპირება

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
ღონისძიებები
ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)
მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა
საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები
ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)
მედიკამენტები
ინვენტარი/ეკიპირება

39 02 21

ჩატარებული: 1. ბათუმის 43-ე მსოფლიო
საჭარდრაკო ოლიმპიადა. 2. ევროპის
1. მსოფლიო თასი (მამაკაცთა შორის); 2.საქართველოს
ინდივიდუალური ჩემპიონატი (ქალები და ვაჟები). ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა მონაწილეობა
საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
მიიღეს 45-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 60-მდე ეროვნულ
ღონისძიებებში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება).
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება
ანაზღაურება

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია250-მდე დასახელების მედიკამენტი

მედიკამენტები

39 02 20

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

გაცემული 30-მდე ერთეული სპორტული
ინვენტარი და ეკიპირება.

ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

39 02 19

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

39 02 18

5%

ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა
საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

39 02 17

გაცემული 30-მდე ერთეული სპორტული ინვენტარი გაცემული 30-მდე ერთეული სპორტული ინვენტარი
და ეკიპირება.
და ეკიპირება.

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

39 02 16

გაცემული 30-მდე ერთეული სპორტული ინვენტარი
და ეკიპირება.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს60-მდე ეროვნულ და ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 70-მდე ეროვნულ
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).
საწვრთნელი შეკრება).
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
50-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება
ანაზღაურება

სპორტის საწყლოსნო სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

39 02 22

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა ნაკრებებმა
მონაწილეობა მიიღეს 57-მდე ეროვნულ და
საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 65-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 70-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

საქართველოს ეროვნულმა და ასაკობრივმა
ნაკრებებმა მონაწილეობა მიიღეს 75-მდე ეროვნულ
და საერთაშორისო ღონისძიებებში (შეჯიბრი,
საწვრთნელი შეკრება).

ხელფასები (მწვრთნელების, ადმინისტრაციული
პერსონალის, მსაჯები, ექიმების)

100-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

100-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

100-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

100-მდე მწვრთნელმა, მსაჯმა, ექიმმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა მიიღო ფულადი
ანაზღაურება

მედიკამენტები

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 150-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 150-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 150-მდე დასახელების მედიკამენტი

ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის
გაცემულია 150-მდე დასახელების მედიკამენტი

გაცემული 200-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 200-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 200-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

გაცემული 200-მდე ერთ. სპორტული ინვენტარი

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

ინვენტარი/ეკიპირება

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების
ფონდი

39 02 23

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

ინვესტორთა დაბალი
ინტერესი

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

80 კლუბს ექნება პროგრამის შესაბამისად
80 კლუბს ექნება პროგრამის შესაბამისად
80 კლუბს ექნება პროგრამის შესაბამისად მკაცრად
80 კლუბს ექნება პროგრამის შესაბამისად მკაცრად
მკაცრად გაწერილი ბიუჯეტი რომლის
მკაცრად გაწერილი ბიუჯეტი რომლის
გაწერილი ბიუჯეტი რომლის ფარგლებშიც
გაწერილი ბიუჯეტი რომლის ფარგლებშიც
ფარგლებშიც დადგეგმავენ წლის შემოსავლებსა
ფარგლებშიც დადგეგმავენ წლის შემოსავლებსა
დადგეგმავენ წლის შემოსავლებსა და ხარჯებს.
დადგეგმავენ წლის შემოსავლებსა და ხარჯებს.
და ხარჯებს. აღნიშნული უზრუნველყოფს
და ხარჯებს. აღნიშნული უზრუნველყოფს
აღნიშნული უზრუნველყოფს კლუბის სტაბილურ
აღნიშნული უზრუნველყოფს კლუბის სტაბილურ
კლუბის სტაბილურ დაფინანსებას და
კლუბის სტაბილურ დაფინანსებას და
დაფინანსებას და კრედიტორული დავალიანების
დაფინანსებას და კრედიტორული დავალიანების
კრედიტორული დავალიანების მინიმუმადე
კრედიტორული დავალიანების მინიმუმადე
მინიმუმადე შემცირებას. კლუბების ფინანსური
მინიმუმადე შემცირებას. კლუბების ფინანსური
შემცირებას. კლუბების ფინანსური სტაბილურობა
შემცირებას. კლუბების ფინანსური
სტაბილურობა გამოიწვევს კერძო სექტორით
სტაბილურობა გამოიწვევს კერძო სექტორით
გამოიწვევს კერძო სექტორით დაინტერესებას,
სტაბილურობა გამოიწვევს კერძო სექტორით
დაინტერესებას, რაც ხელშ შეუწყობს სპორტის ამ
დაინტერესებას, რაც ხელშ შეუწყობს სპორტის ამ
რაც ხელშ შეუწყობს სპორტის ამ სახეობის
დაინტერესებას, რაც ხელშ შეუწყობს სპორტის
სახეობის განვითარებას.
სახეობის განვითარებას.
განვითარებას.
ამ სახეობის განვითარებას.

საერთაშორისო
ფედერაციის
გადაწყვეტილება,
ვალუტის კურსი

ახალი პოლიტიკის ნაწილი

5%
რეფორმის შედეგად
უკმაყოფილო
სუბიექტების (კლუბები,
ფეხბურთელები,
ფუნქციონერები,
არასამთავრობოები)
დესტრუქციული
ქმედებები.

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები

39 03

39 03 01

ოლიმპიური ჩემპიონებისა და პრიზიორების
სტიპენდიები

სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 32-მდე ოლიმპიური სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 32-მდე ოლიმპიური სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 32-მდე ოლიმპიური
ჩემპიონი (1000ლარი)
ჩემპიონი (1000ლარი)
ჩემპიონი (1000ლარი)

სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 32-მდე
ოლიმპიური ჩემპიონი (1000ლარი)

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

39 03 02

ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა
სოციალური დახმარება

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 420-მდე ბენეფიციარი
თითოეული 150 ლარის ოდენობით; .

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 420-მდე
ბენეფიციარი თითოეული 150 ლარის ოდენობით; .

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 420-მდე
ბენეფიციარი თითოეული 150 ლარის ოდენობით; .

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 420-მდე
ბენეფიციარი თითოეული 150 ლარის ოდენობით; .

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

39 03 03

საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და
ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა,
ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და
პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები

სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 700 ბენეფიციარი.

სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 700 ბენეფიციარი.

სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 700 ბენეფიციარი.

სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 700 ბენეფიციარი.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

39 03 04

მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში
დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ფინანსური
დახმარების პროგრამა

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 350 ბენეფიციარი

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 400 ბენეფიციარი

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 450 ბენეფიციარი

სახელმწიფო დახმარებას იღებს 500 ბენეფიციარი

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო

ახალი პოლიტიკის ნაწილი

განხორციელებული 25 პროექტი . ბენეფიციარების
საერთო რაოდენობა შეადგენს 40000 ახალგაზრდას.

განხორციელებული 48 პროექტი. ბენეფიციართა
საერთო რაოდენობა შეადგენს 75 000
ახალგაზრდას.

განხორციელებული 48 პროექტი. ბენეფიციართა
საერთო რაოდენობა შეადგენს 80 000
ახალგაზრდას

განხორციელული 55 პროექტი. ბენეფიციართა
საერთო რაოდენობა შეადგენს 95 000
ახალგაზრდას

ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები

39 04

ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების
პროგრამა

39 04 01

მონაწილეობა
(მოხალისეობის განვითარების
პროგრამა, სტუდენტი ახალგაზრდების მხარდაჭერის
პროგრამა, რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების
ხელშეწყობის პროგრამა, არასამთავრობო
ორგანიზაციების მხარდაჭერის პროგრამა,
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების
ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა)

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა და
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა
ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა საერთო
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა საერთო
საერთო რაოდენობა პირდაპირი5000/არაპირდაპირი
საერთო რაოდენობა
რაოდენობა პირდაპირი5000/არაპირდაპირი 14000
რაოდენობა პირდაპირი5000/არაპირდაპირი 14000
14000
პირდაპირი5000/არაპირდაპირი 14000

განათლება, დასაქმება და მობილობა
აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
(არაფორმალური განათლების განვითარების პროგრამა,
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა და
საერთაშორისო თანამშრომლობის პროგრამა, მოსწავლეღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა საერთო
ახალგაზრდების პროფესიული ორიენტაციის
რაოდენობა პირდაპირი 25000 /არაპირდაპირი 30000
ხელშეწყობის პროგრამა,)

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა
საერთო რაოდენობა პირდაპირი 25000
/არაპირდაპირი 30000
აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა საერთო
საერთო რაოდენობა პირდაპირი 25000
რაოდენობა პირდაპირი 25000 /არაპირდაპირი 30000
/არაპირდაპირი 30000

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების

ჯანმრთელობა (ცხოვრების ჯანსაღი წესის
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა და
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
დამკვიდრებისა და კულტურულ-შემოქმედებით
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა
ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა საერთო
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა საერთო
საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობის პროგრამა)
საერთო რაოდენობა პირდაპირი 6000/არაპირდაპირი

რაოდენობა პირდაპირი 6000/არაპირდაპირი 10 000

სპეციალური მხარდაჭერა და დაცვა
(შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის პროგრამა, საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე მცხოვრებ ახალგაზრდებთან
ურთიერთობის განვითარებისა და იძულებით
გადაადგილებული ახალგაზრდების ხელშეწყობის
პროგრამა, არასრულწლოვანი და ახალგაზრდა
მსჯავრდებულების რესოციალიზაციის ხელშეწყობის
პროგრამა, 11. მზრუნველობამოკლებული და
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და
ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა)

10 000

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა და
ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა საერთო
რაოდენობა პირდაპირი 9000/არაპირდაპირი10000

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა
საერთო რაოდენობა პირდაპირი
9000/არაპირდაპირი10000

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ
თანხებს შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

რაოდენობა პირდაპირი 6000/არაპირდაპირი 10 000

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა
საერთო რაოდენობა პირდაპირი
6000/არაპირდაპირი 10 000

აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
აღნიშნული პრიორიტეტული მიმართულების
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
ფარგლებში განხორციელებული ქვეპროგრამებისა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა
და ღონისძიებების ფარგლებში მონაწილეთა საერთო
საერთო რაოდენობა პირდაპირი
რაოდენობა პირდაპირი 9000/არაპირდაპირი10000
9000/არაპირდაპირი10000

სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

39 04 02

1

ადმინისტრირება

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ
თანხებს შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ
თანხებს შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%ს

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5%

სახელმწიფო
ტენდერების
განხორციელებით
შესყიდული
მომსახურების
ხარისხსა და
კვალიფიკაციასთან
დაკავშირებული
პრობლემები
(ინტელექტუალური
მომსახურების
შესყიდვისას
ხარისხისა და
გამოცდილების
კორტროლის
მექანიზმების
სისუსტე)

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

2.1

დასაქმების ხელშეწყობა და არაფორმალური
განათლება:
იგეგმება
სოც.
მეწარმეობის
პრიორიტეტის
იგეგმება სოც. მეწარმეობის პრიორიტეტის შესაბამისი
იგეგმება სოც. მეწარმეობის პრიორიტეტის შესაბამისი
შესაბამისი პროექტების დაფინანსების ზრდა 5
პროექტების დაფინანსების ზრდა 5 პროექტამდე, რაც
პროექტების დაფინანსების ზრდა 5 პროექტამდე, რაც
პროექტამდე,
რაც
გაზრდის
ბენეფიციართა
გაზრდის ბენეფიციართა რაოდენობას
გაზრდის ბენეფიციართა რაოდენობას
რაოდენობას

იგეგმება
სოც.
მეწარმეობის
პრიორიტეტის
შესაბამისი პროექტების დაფინანსების ზრდა 5
პროექტამდე,
რაც
გაზრდის
ბენეფიციართა
რაოდენობას

2)სკოლიდან სამუშაოზე გადასვლის პროცესის
ხელშეწყობა;

იგეგმება 3 პროექტის დაფინანსება, რაც გაზრდის
პრიორიტეტით გათვალისწინებული პრობლემის
მოგვარებას

იგეგმება 3 პროექტის დაფინანსება, რაც გაზრდის
პრიორიტეტით გათვალისწინებული პრობლემის
მოგვარებას

იგეგმება 3 პროექტის დაფინანსება, რაც გაზრდის
პრიორიტეტით გათვალისწინებული პრობლემის
მოგვარებას

იგეგმება 3 პროექტის დაფინანსება, რაც გაზრდის
პრიორიტეტით გათვალისწინებული პრობლემის
მოგვარებას

ცხოვრების ჯანსაღი წესი და მასობრივი სპორტი
1)მასობრივი სპორტის განივთარების ხელშეწყობა;
2)ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;

იგეგმება 2-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 2-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 2-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 2-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 3-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 3-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 3-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 3-მდე პროექტის დაფინანსება

2.1.1 1)სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობა

2.1.2.

2.2.

2.3

2.4

სამოქალაქო მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა
1)გარემოს დაცვა;
2)გადაწყველტილების მიღებაში ჩართვა;
3)კულტურა;

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური
გამოგონებების ხელშეწყობა
1)ახალგაზრდებში ინოვაციებისა და სტარტ-აპ
ტექნოლოგიური გამოგონებების მხარდაჭერის
პრიორიტეტი;

იგეგმება 2-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 2-მდე პროექტის დაფინანსება

იგეგმება 2-მდე პროექტის დაფინანსება

პროგრამებისა და ბანაკების ადმინისტრირება

შშმ, იძულებით გადაადგილებული და
გსმ
პირების ინტეგრაციის პროგრამების ადმინისტრირება

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს; (საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის 56 -ე მუხლი)

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს;
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს; (საქართველოს
შორის შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს;
საბიუჯეტო კოდექსის 56 -ე მუხლი)
(საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 56 -ე მუხლი)

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

1

ანაკლიის „მომავლის ბანაკი“

2

შაორის „მომავლის ბანაკი“

3

„ნორჩ მაშველთა კლუბი“

1500

500

ბენეფიციარი

ბენეფიციარი

60 ბენეფიციარი

1500

500

ბენეფიციარი

ბენეფიციარი

60 ბენეფიციარი

1500

500

ბენეფიციარი

ბენეფიციარი

60 ბენეფიციარი

1500

500

ბენეფიციარი

„ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
ეროვნული ცენტრი“

ბენეფიციარი

60 ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

1-2%

იგეგმება არსებული
ბანაკის ტერიტორიაზე
პორტის მშენებლობა და
ბანაკის დემონტაჟი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

1-2%

იგეგმება არსებული
ბანაკის გაფართოება

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

1%

_

პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი –
2016“

39 04 05

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

პროგრამა „მომავლის ბანაკი“

39 04 04

20-25%

კონკურსში მონაწილე
ორგანიზაციის
გამოცდილება და
პროექტის
ხარისხი,ასევე
პროექტით
გათვალისწინებული,
ხარისხიანი

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 30%-ს; დაზუსტებულ
ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობა არ აღემატება 15%-ს; (საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის 56 -ე მუხლი)

კონკურსში მონაწილე
ორგანიზაციის
გამოცდილება და
პროექტის ხარისხი

ახალი პოლიტიკის
ნაწილი

იგეგმება 2-მდე პროექტის დაფინანსება

სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრი

39 04 03

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

10-15%

ახალი პოლიტიკის
ნაწილი

1

მრავალჟანრობრივი ფესტივალი „ფანARTი“

900-1200 ბენეფიციარი

900-1200 ბენეფიციარი

900-1200 ბენეფიციარი

900-1200 ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

_

2

მუსიკალური ფესტივალი „Soundcheck“

800-1200 ბენეფიციარი

800-1200 ბენეფიციარი

800-1200 ბენეფიციარი

800-1200 ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

_

3

„ჩვენი თავგადასავალი“ - ლიტერატურული კონკურსი

300 ბენეფიციარი

300 ბენეფიციარი

300 ბენეფიციარი

300 ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

_

4

„შექმენი შენი კალენდარი“ - კონკურსი დამწყები
მხატვრებისთვის

150 ბენეფიციარი

150 ბენეფიციარი

150 ბენეფიციარი

150 ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

_

5

CYNC საბავშვო ქუჩის ფეხბურთი

800-მდე ბენეფიციარი

800-მდე ბენეფიციარი

800-მდე ბენეფიციარი

800-მდე ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

_

6

CYNC ქუჩის კალათბურთის ახალგაზრდული
ფესტივალი

800-მდე ბენეფიციარი

800-მდე ბენეფიციარი

800-მდე ბენეფიციარი

800-მდე ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

_

7

ბრეიქდანსის ახალგაზრდული ფესტივალი

300-მდე ბენეფიციარი

300-მდე ბენეფიციარი

300-მდე ბენეფიციარი

300-მდე ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

_

8

CYNC არაფორმალური კამპანია

700-მდე ბენეფიციარი

700-მდე ბენეფიციარი

700-მდე ბენეფიციარი

700-მდე ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

_

9

CYNC მძლეოსნობის ჩემპიონატი

150-მდე ბენეფიციარი

150-მდე ბენეფიციარი

150-მდე ბენეფიციარი

150-მდე ბენეფიციარი

„ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი განხორციელდება
2017წ

68 მუნიციპალიტეტის მიხედვით მონაცებთა ბაზის
განახლება/შევსება კონკრტული ნოზოლოგიების
მიხედვით (ბენეფიციარების რაოდენობა შობადობისა
და მომართვიანობის მიხედვით)

68 მუნიციპალიტეტის მიხედვით მონაცებთა ბაზის
განახლება/შევსება კონკრტული ნოზოლოგიების
მიხედვით (ბენეფიციარების რაოდენობა
შობადობისა და მომართვიანობის მიხედვით)

68 მუნიციპალიტეტის მიხედვით მონაცებთა ბაზის
განახლება/შევსება კონკრტული ნოზოლოგიების
მიხედვით (ბენეფიციარების რაოდენობა შობადობისა
და მომართვიანობის მიხედვით)

68 მუნიციპალიტეტის მიხედვით მონაცებთა
ბაზის განახლება/შევსება კონკრტული
ნოზოლოგიების მიხედვით (ბენეფიციარების
რაოდენობა შობადობისა და მომართვიანობის
მიხედვით)

განმახორციელებელი შშმ, იძულებით
გადაადგილებული და გსმ პირების ინტეგრაციის
პროგრამების დეპარტამენტი
გაძლიერდი და შეცვალე

1

სტატისტიკა და ანალიზი

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

5-7%

ინდივიდუალურ
მონაცემებზე წვდომის
შეზღუდვა,

2

მულტიდისციპლინარული კომისია

მომსახურების გაზრდა 16 მუნიციპალიტეტის
საჭიროებების დაფარვა, წინა წლის ბენეფიციარების
მდგომარეობის მონიტორინგი, წინა წლის ლოკაციის
მიხედვით ახალი ბენეფიციარების მოძიება 500 მდე

მომსახურების გაზრდა 16 მუნიციპალიტეტის
მომსახურების გაზრდა 16 მუნიციპალიტეტის
საჭიროებების დაფარვა, წინა წლის ბენეფიციარების საჭიროებების დაფარვა, წინა წლის ბენეფიციარების
მდგომარეობის მონიტორინგი, წინა წლის ლოკაციის მდგომარეობის მონიტორინგი, წინა წლის ლოკაციის
მიხედვით ახალი ბენეფიციარების მოძიება 500 მდე მიხედვით ახალი ბენეფიციარების მოძიება 500 მდე

მომსახურების გაზრდა 16 მუნიციპალიტეტის
საჭიროებების დაფარვა, წინა წლის
ბენეფიციარების მდგომარეობის მონიტორინგი,
წინა წლის ლოკაციის მიხედვით ახალი
ბენეფიციარების მოძიება 500 მდე

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

10%

მომართვიანობის
ნაკლებობა,
მოსახლეობაში
აღნიშნული
მიმართულებით
ცნობიერების დაბალი
დონე

3-5%

წარუმატებელი
ბიზნესი, მხარდაჭერის
არქონა,
არაკვალიფიციური
მენეჯმენტი

5%

სამოქალაქო
საზოგადოების
დაინტერესების დაბალი
დონე, ტექნიკური
პრობლემები

ახალი პოლიტიკის ნაწილი

3

სოციალური საწარმო

პროგრამის მდგრადობის მხარდაჭერა. ბენეფიციართა
რიცხვის გაზრდა 7 მდე

პროგრამის მდგრადობის მხარდაჭერა.
ბენეფიციართა რიცხვის გაზრდა 7 მდე

პროგრამის მდგრადობის მხარდაჭერა.
ბენეფიციართა რიცხვის გაზრდა 7 მდე

პროგრამის მდგრადობის მხარდაჭერა.
ბენეფიციართა რიცხვის გაზრდა 7 მდე

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

4

ცვლილებები თანასწორობისთვის

პროექტის სამიზნე ჯგუფები იქნება ახალი 8
მუნიციპალიტეტი, 300 მდე მსმენელი

პროექტის სამიზნე ჯგუფები იქნება ახალი 8
მუნიციპალიტეტი, 300 მდე მსმენელი

პროექტის სამიზნე ჯგუფები იქნება ახალი 8
მუნიციპალიტეტი, 300 მდე მსმენელი

პროექტის სამიზნე ჯგუფები იქნება ახალი 8
მუნიციპალიტეტი, 300 მდე მსმენელი

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

არსებული პოლიტიკის
ნაწილი

5

მცირე სერვისები ცენტრის
ბაზაზე(გამაჯანსაღებელი,შემოქმედებითი წრეები)

სერვისების გამრავალფეროვნება დარბაზებისა და
ინვენტარის განახლება, ბენეფიციარების რაოდენობის
გაზრდა მულტიდისციპლინარული კომისიის
ბენეფიციართათვის მიზნობრივი- გამაჯანსაღებელი
სერვისების შეთავაზება

სერვისების გამრავალფეროვნება დარბაზებისა და
ინვენტარის განახლება, ბენეფიციარების
რაოდენობის გაზრდა მულტიდისციპლინარული
კომისიის ბენეფიციართათვის მიზნობრივიგამაჯანსაღებელი სერვისების შეთავაზება

სერვისების გამრავალფეროვნება დარბაზებისა და
ინვენტარის განახლება, ბენეფიციარების
რაოდენობის გაზრდა მულტიდისციპლინარული
კომისიის ბენეფიციართათვის მიზნობრივიგამაჯანსაღებელი სერვისების შეთავაზება

სერვისების გამრავალფეროვნება დარბაზებისა და
ინვენტარის განახლება, ბენეფიციარების
რაოდენობის გაზრდა მულტიდისციპლინარული
კომისიის ბენეფიციართათვის მიზნობრივიგამაჯანსაღებელი სერვისების შეთავაზება

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

ახალი პოლიტიკის ნაწილი

2017-2020 წლების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი (ათასი ლარი)

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 39 00

დაფინანსება
2017 წელი
პროგრამუ
ლი კოდი

39 01

N

სულ

მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2019 წელი

მ.შ.
კანონმდებ
მ.შ.
ლობით
დონორე ნებადართუ
ბი
ლი სხვა
შემოსავლებ
ი

სულ

2020 წელი

მ.შ.
კანონმდებ
მ.შ.
მ.შ.
ლობით
სახელმწიფო დონორე ნებადართუ
ბიუჯეტი
ბი
ლი სხვა
შემოსავლე
ბი

სულ

მ.შ.
მ.შ.
სახელმწიფო დონორე
ბიუჯეტი
ბი

2,850.0

2,850.0

0.0

0.0

2,850.0

2,850.0

0.0

0.0

2,850.0

2,850.0

0.0

0.0

2,850.0

2,850.0

0.0

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა

2,850.0

2,850.0

0.0

0.0

2,850.0

2,850.0

0.0

0.0

2,850.0

2,850.0

0.0

0.0

2,850.0

2,850.0

0.0

1

სპორტის პოლიტიკის მართვა

1,397.0

1,397.0

1,397.0

1,397.0

1,397.0

1,397.0

1,397.0

1,397.0

2

ახალგაზრდობის საქმეთა პოლიტიკის მართვა

1,453.0

1,453.0

1,453.0

1,453.0

1,453.0

1,453.0

1,453.0

1,453.0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის
ღონისძიებები

125,005.0

124,085.0

0.0

920.0

149,100.0

147,300.0

0.0

1,800.0

128,800.0

127,000.0

0.0

1,800.0

128,900.0

127,100.0

0.0

ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

6,700.0

6,700.0

0.0

0.0

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

7,000.0

7,000.0

0.0

0.0

7,000.0

7,000.0

0.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

4,300.0

4,300.0

4,600.0

4,600.0

4,600.0

4,600.0

4,600.0

4,600.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯები,
ექიმების)

1,900.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

1,900.0

3

მედიკამენტები

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

11,125.0

11,125.0

11,200.0

11,200.0

11,200.0

11,200.0

11,200.0

11,200.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

7,500.0

7,500.0

7,575.0

7,575.0

7,575.0

7,575.0

7,575.0

7,575.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯები,
ექიმების)

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3

მედიკამენტები

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

325.0

325.0

325.0

325.0

325.0

325.0

325.0

325.0

7,000.0

7,000.0

7,130.0

7,130.0

7,330.0

7,330.0

7,330.0

7,330.0

II

39 02 01

39 02 02

39 02 03

სულ

მ.შ.
კანონმდებ
მ.შ.
ლობით
მ.შ.
სახელმწიფო
ნებადართუ
დონორები
ბიუჯეტი
ლი სხვა
შემოსავლებ
ი

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა

I

39 01

39 02

პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში
განხორციელებული პროგრამის/ქვეპროგრამისა და
ღონისძიების დასახელება

2018 წელი

კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

4,000.0

4,000.0

4,130.0

4,130.0

4,330.0

4,330.0

4,330.0

4,330.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯები,
ექიმების)

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

2,400.0

3

მედიკამენტები

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

სპორტულ სახეობათა განვითარების
პროგრამა

9,360.0

9,360.0

9,400.0

9,400.0

9,500.0

9,500.0

9,500.0

9,500.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

7,000.0

7,000.0

7,040.0

7,040.0

7,140.0

7,140.0

7,140.0

7,140.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯები,
ექიმების)

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

3

მედიკამენტები

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

310.0

310.0

310.0

310.0

310.0

310.0

310.0

310.0

ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

2,000.0

2,000.0

2,500.0

2,500.0

2,600.0

2,600.0

2,700.0

2,700.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

1,300.0

1,300.0

1,800.0

1,800.0

1,900.0

1,900.0

2,000.0

2,000.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯები,
ექიმების)

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

3

ინვენტარი/ეკიპირება

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

39 02 04

39 02 05

0.0

0.0

39 02 06

სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი
სპორტის განვითარების პროგრამა

1,850.0

1,850.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

39 02 07

სპორტის ინფრასტრუქტურის,
რეაბილიტაციისა და სპორტული
ინვენტარის განახლების პროგრამა

32,000.0

32,000.0

32,000.0

32,000.0

32,000.0

32,000.0

32,000.0

32,000.0

1

ინვენტარი/ეკიპირება

800.0

800.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2

მრავალპორფილიანი მულტიფუნქციური
ორდარბაზიანი სპორტის სასახლის
მშენებლობა (ბათუმი, თელავი, ქუთაისი,
გორი); ჭიდაობის სახლი)თბილისი)
სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის
ცენტრის მშენებლობა ; ოლიმპიური
მზადების თანამედროვე ცენტრების
მშენებლობა; საერთაშორისო სტანდარტების
მშვილდოსნობის არენების მშენებლობა

23,200.0

23,200.0

24,000.0

24,000.0

24,000.0

24,000.0

24,000.0

24,000.0

3

20 ერთეული ფეხბურთის/რაგბის
სტანდარტული მოედნების სათანადო
დამხმარე ნაგებობებით მშენებლობა
თბილისსა და ქუთაისში

7,500.0

7,500.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

4

საქართველოს რეგიონებში სავარჯიშო
მოწყობილობების მოწყობა

500.0

500.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური
რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი

60.0

2,090.0

2,000.0

90.0

2,090.0

2,000.0

745.0

50.0

850.0

800.0

50.0

850.0

800.0

710.0

700.0

10.0

790.0

750.0

40.0

790.0

750.0

ა(ა)იპ ზევსი

400.0

450.0

450.0

450.0

450.0

450.0

სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

70.0

1

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

55.0

2

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

საქართველოში გასამართი საერთაშორისო
სპორტული ღონისძიებების სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

1

საერთაშორისო ღონისძიებები

3,100.0

3,100.0

3,100.0

3,100.0

3,100.0

3,100.0

3,100.0

3,100.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,
ექიმების)

1,600.0

1,600.0

1,600.0

1,600.0

1,600.0

1,600.0

1,600.0

1,600.0

3

ინვენტარი/ეკიპირება

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა
და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი

1,270.0

520.0

750.0

2,100.0

500.0

1,600.0

2,100.0

500.0

1,600.0

2,100.0

500.0

1

ადმინისტრირება

1,250.0

500.0

750.0

2,100.0

500.0

1,600.0

2,100.0

500.0

1600.0

2,100.0

500.0

2

ინფრასტრუქტურა

20.0

20.0

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა
და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი
კოლეჯი

425.0

315.0

110.0

410.0

300.0

110.0

410.0

300.0

110.0

410.0

300.0

1

ადმინისტრირება

412.0

312.0

100.0

400.0

300.0

100.0

410.0

300.0

110.0

410.0

300.0

2

ინფრასტრუქტურა

13.0

3.0

10.0

10.0

10.0

0.0

პარაოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

350.0

350.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

1

ხელფასები (ადმინისტრაციული
პერსონალის, მოწვეული ექსპერტების)

80.0

80.0

130.0

130.0

130.0

130.0

130.0

130.0

2

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

3

მედიკამენტები

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

4

ინვენტარი

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

350.0

350.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

39 02 08

1

2

4

39 02 09

39 02 10

39 02 11

39 02 12

39 02 13

39 02 14

90.0

2,090.0

2,000.0

800.0

50.0

850.0

790.0

750.0

40.0

400.0

450.0

70.0

70.0

ადმინისტრირება

55.0

ღონისძიებები (სპეციალური გამოფენა,
სპორტული თარიღების აღსანიშნავი
საიუბილეო ღონისძიება, საპრეზენტაციო
ბუკლეტის გამოცემა)

ადმინისტრირება
ცენტრის ბაზაზე რიცხულ 150 სპორტსმენის
მომზადება (საცხოვრებელი და სავარჯიშო
პირობებით უზრუნველუოფა)

1,905.0

1,845.0

795.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

80.0

80.0

130.0

130.0

130.0

130.0

130.0

130.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,
ექიმების)

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

190.0

3

მედიკამენტები

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

4,300.0

4,300.0

25,000.0

25,000.0

4,300.0

4,300.0

4,300.0

4,300.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

2,700.0

2,700.0

23,400.0

23,400.0

2,700.0

2,700.0

2,700.0

2,700.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

3

მედიკამენტები

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

1,100.0

1,100.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

39 02 15

ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

39 02 16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

800.0

800.0

900.0

900.0

900.0

900.0

900.0

900.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,
ექიმების)

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

3

მედიკამენტები

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

50.0

50.0

ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

3,500.0

3,500.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

2,100.0

2,100.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,
ექიმების)

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

3

მედიკამენტები

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

39 02 17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

400.0

400.0

ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

3,500.0

3,500.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

2,100.0

2,100.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2,600.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,
ექიმების)

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

800.0

3

მედიკამენტები

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

400.0

ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

1

ღონისძიებები

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,
ექიმების)

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

39 02 18

39 02 19

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

მედიკამენტები

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

3

მედიკამენტები

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

3

მედიკამენტები

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

სპორტის საწყლოსნო სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1

საერთაშორისო და შიდა ღონისძიებები

1,100.0

1,100.0

1,100.0

1,100.0

1,100.0

1,100.0

1,100.0

1,100.0

2

ხელფასები (მწვრთნელების,
ადმინისტრაციული პერსონალის, მსაჯების,
ექიმების)

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

3

მედიკამენტები

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

4

ინვენტარი/ეკიპირება

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების
ფონდი

30,200.0

30,200.0

30,200.0

30,200.0

30,200.0

30,200.0

30,200.0

30,200.0

1

კლუბების საბაზისო დაფინანსება

29,960.0

29,960.0

29,960.0

29,960.0

29,960.0

29,960.0

29,960.0

29,960.0

2

ადმინისტრირება

240.0

240.0

240.0

240.0

240.0

240.0

240.0

240.0

6,040.0

6,040.0

6,050.0

6,050.0

6,050.0

6,050.0

6,050.0

6,050.0

39 02 20

39 02 21

39 02 22

39 02 23

III

სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39 03 01

1

ოლიმპიური ჩემპიონებისა და
პრიზიორების სტიპენდიები

400.0

400.0

410.0

410.0

410.0

410.0

410.0

410.0

39 03 02

1

ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის
მუშაკთა სოციალური დახმარება

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

1

საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და
ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა,
მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და
საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ
სპორტსმენთა სტიპენდიები

4,800.0

4,800.0

4,800.0

4,800.0

4,800.0

4,800.0

4,800.0

4,800.0

39 03 03

0.0

0.0

0.0

0.0

39 03 04

მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის
სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის
ფინანსური დახმარების პროგრამა

140.0

140.0

140.0

140.0

4,215.0

3,845.0

4,215.0

3,915.0

500.0

500.0

565.0

1

მონაწილეობა (მოხალისეობის განვითარების
პროგრამა, სტუდენტი ახალგაზრდების
მხარდაჭერის პროგრამა, რეგიონში მცხოვრები
ახალგაზრდების ხელშეწყობის პროგრამა,
არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერის
პროგრამა, საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური
უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის
პროგრამა)

150.0

150.0

2

განათლება, დასაქმება და მობილობა
(არაფორმალური განათლების განვითარების
პროგრამა, საერთაშორისო თანამშრომლობის
პროგრამა, მოსწავლე-ახალგაზრდების
პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის
პროგრამა)

50.0

3

ჯანმრთელობა (ცხოვრების ჯანსაღი წესის
დამკვიდრებისა და კულტურულ-შემოქმედებით
საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობის
პროგრამა)

1

IV

ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების
პროგრამა

39 04 01

4

39 04 02

სპეციალური მხარდაჭერა და დაცვა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის პროგრამა, საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ
ახალგაზრდებთან ურთიერთობის განვითარებისა
და იძულებით გადაადგილებული
ახალგაზრდების ხელშეწყობის პროგრამა,
არასრულწლოვანი და ახალგაზრდა
მსჯავრდებულების რესოციალიზაციის
ხელშეწყობის პროგრამა, 11.
მზრუნველობამოკლებული და სოციალურად
დაუცველი ბავშვებისა და ახალგაზრდების
მხარდაჭერის პროგრამა)
სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

140.0

140.0

140.0

140.0

4,215.0

3,915.0

4,215.0

3,915.0

565.0

565.0

565.0

565.0

565.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

50.0

50.0

50.0

120.0

50.0

50.0

50.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

215.0

215.0

215.0

215.0

215.0

215.0

695.0

695.0

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

700.0

0.0

370.0

0.0

300.0

0.0

300.0

70.0

1

ადმინისტრირება

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

2

ახალგაზრდული კავშირების
სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა

445.0

445.0

450.0

450.0

450.0

450.0

450.0

450.0

1,320.0

950.0

1,250.0

950.0

1,250.0

950.0

1,250.0

950.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

250.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

150.0

39 04 03
1

2

სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის
ეროვნული ცენტრი
განსახორციელებელი პროგრამებისა და ბანაკების
მართვა
შშმ, იძულებით გადაადგილებული და გსმ
პირების ინტეგრაციის პროგრამების
ადმინისტრირება

370.0

300.0

300.0

0.0

3

ადმინისტრაციული ხარჯები
პროგრამა „მომავლის ბანაკი“

39 04 04

920.0

550.0

1,200.0

1,200.0

370.0

850.0

550.0

1,200.0

300.0

850.0

550.0

1,200.0

1,200.0

300.0

850.0

550.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1

ანაკლიის „მომავლის ბანაკი“

885.0

885.0

885.0

885.0

885.0

885.0

885.0

885.0

2

შაორის „მომავლის ბანაკი“

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

3

„ნორჩ მაშველთა კლუბი“

15.0

15.0

20.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი –
2016“

39 04 05

0.0

0.0

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

მრავალჟანრობრივი ფესტივალი „ფანARTი“

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

2

მუსიკალური ფესტივალი „Soundcheck“

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

3
4

„ჩვენი თავგადასავალი“ - ლიტერატურული
კონკურსი
„შექმენი შენი კალენდარი“ - კონკურსი დამწყები
მხატვრებისთვის

5

CYNC საბავშვო ქუჩის ფეხბურთი

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

6

CYNC ქუჩის კალათბურთის ახალგაზრდული
ფესტივალი

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

8

CYNC არაფორმალური კამპანია

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

9

სტატისტიკა და ანალიზი

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

10

სოციალური საწარმო

110.0

110.0

110.0

110.0

110.0

110.0

110.0

110.0

11

ცვლილებები თანასწორობისთვის

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

12

მცირე სერვისები ცენტრის
ბაზაზე(გამაჯანსაღებელი,შემოქმედებითი წრეები)

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

13

CYNC ქსელი

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

14

მცირე სერვისები ცენტრის ბაზაზე(სპორტული,
სახელობო შემეცნებითი წრეები)

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

15

განვითარება სრულფასოვანი მონაწილეობისათვის

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

30.0

138,110.0

136,820.0

162,215.0

160,115.0

141,915.0

139,815.0

142,015.0

139,915.0

სულ დაფინანსება

0.0

1,290.0

0.0

2,100.0

0.0

2,100.0

0.0

0.0

აშუალოვადიანი ბიუჯეტი (ათასი ლარი)

და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 39 00

დაფინანსება
2020 წელი
მ.შ.
კანონმდებ
ლობით
ნებადართ
ული სხვა
შემოსავლე
ბი

0.0

0.0

1,800.0

0.0

0.0

0.0

90.0
50.0
40.0

0.0

1,600.0
1600.0

110.0
110.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

300.0

300.0

0.0

2,100.0

