
 
 
 
                                                             

 
qobuleTis municipalitetis sakrebulo 

 

g a n k a r g u l e b a #-06 
 

2011 wlis 28 ianvari     
q. qobuleTi 

 
 

 

qobuleTis municipalitetis biujetidan sportuli 

 RonisZiebebis ფარგლებში samivlinebo xarjebis  
dafinansebis wesis damtkicebis Sesaxeb 

 

 
,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis 43-e 

muxlis mesame punqtis „b“ qvepunqtis, saqarTvelos zogadi  administraciuli  kodeqsis 

51-e muxlis  Sesabamisad: 

       1. damtkicdes qobuleTis municipalitetis biujetidan sportuli RonisZiebebis  

farglebSi  samivlinebo xarjebis dafinansebis wesi  Tanaxmad danarTisa. 

      2. kontroli gankargulebis Sesrulebaze daevalos qobuleTis municipalitetis 

sakrebulos ganaTlebis, mecnierebis, sportisa  da turizmis sakiTxTa komisiis 

Tavmjdomares (j. jinWaraZe). 

      3. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes erTi Tvis vadaSi baTumis saqalaqo  

sasamarTloSi (mis: q. baTumi,  zubalaSvilis  q.#-30). 

4.  gankarguleba ZalaSia xelmowerisTanave. 

 

 

 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare                                            n. beraZe    

 

 

 

 

 

 

 

 



      
  danarTi 

 
                                                                  ,,damtkicebulia” 

qobuleTis municipalitetis sakrebulos 
2011 wlis 28 ianvris #-06 gankargulebiT 

 
 
 

qobuleTis municipalitetis biujetidan sportuli RonisZiebebis  
farglebSi  samivlinebo xarjebis dafinansebis wesi 

 

1. საქართველოს ფარგლებში, შეჯიბრებებზე და საწვრთნელ შეკრებებზე ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის სპორტული გუნდების წევრების დღე-ღამეში ხარჯი (კვების) 

განისაზღვრება შესაბამისი სპორტული ორგანიზაციებისა და/ან ღონისძიების 

ორგანიზატორთა მიერ წინასწარ დადგენილი ნორმების და/ან  დამტკიცებული დებულების 

საფუძველზე. 

2. ამ წესის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ნორმების წინასწარ დაუდგენლობის 

შემთხვევაში საქართველოს ფარგლებში შეჯიბრებებზე და საწვრთნელ შეკრებებზე 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სპორტული გუნდების წევრების  სადღეღამისო (კვების) 

ხარჯი განისაზღვრება ,,დაქირავებულთათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების 

ნორმების შესახებ’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის #220 

ბრძანებით. 

3. საქართველოს ფარგლებში შეჯიბრებებზე და საწვრთნელ შეკრებებზე ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის სპორტული გუნდების წევრების მგზავრობის ხარჯები განისაზღვრება 

შესაბამის მიმართულებაზე არსებული მგზავრობის ღირებულების გათვალისწინებით და 

ფაქტობრივად გასაწევი ხარჯების მიხედვით. 

4. საქართველოს ფარგლებში  შეჯიბრებებზე და საწვრთნელ შეკრებებზე 

სპორტსმენებისა და მწვრთნელების კვების ხარჯი განისაზღვრება შეჯიბრებისა და 

შეკრების დებულების და/ან შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ კვების მომსახურეობის 

თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

5. საქართველოს ფარგლებში  შეჯიბრებებზე და საწვრთნელ შეკრებებზე 

სპორტსმენებისა და მწვრთნელების სასტუმროს ხარჯი განისაზღვრება შესაბამის 

დაწესებულებებში არსებული მომსახურების ღირებულების გათვალისწინებით და 

ფაქტობრივად გასაწევი ხარჯების მიხედვით ან მომსახურეობის თაობაზე გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე. 

6. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მიერ ორგანიზებულ შეჯიბრებებზე 

და საწვრთნელ შეკრებებზე სამედიცინო და ტექნიკური პერსონალის, მოწვეული მსაჯების 

ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება შეჯიბრების დებულების, შეკრების წესისა და/ან 

სპორტული ღონისძიების ორგანიზატორის მიერ ამ პირებთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე.  

 7. საქართველოს ფარგლებში შეჯიბრებებზე და საწვრთნელ შეკრებებზე ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის სპორტული გუნდების წევრების ხარჯები (მგზავრობის, სასტუმროს, 

კვების, შეჯიბრებაში მონაწილეობისათვის სასტარტო შენატანი) განისაზღვრება 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის 

პროგრამის ფარგლებში,შესაბამისი სპორტის სახეობის მწვრთნელის მიერ წარმოდგენილი 

ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომელიც შეთანხმებული უნდა იქნას ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამის სამსახურთან. 



8. შეჯიბრებებზე და საწვრთნელ შეკრებებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სპორტული გუნდების წევრებისათვის სპორტული ორგანიზაციებისა და/ან ღონისძიების 

ორგანიზატორთა მიერ წინასწარ დადგენილი ნორმების და  დღიური ხარჯის ჩარიცხვა 

ხორციელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული ღონისძიებების ფინანსური 

უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი სპორტის სახეობის მწვრთნელის 

ანგარიშზე. 

9. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ორგანიზებით შეჯიბრებებისა და 

საწვრთნელი შეკრებების დრო, ადგილი, მიზანი და ხანგრძლივობა განისაზღვრება 

თვითმმართვეული ერთეულის შესაბამისი სამსახურის მიერ შემუშავებული დებულებით  

და მტკიცდება თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ.  

10. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ორგანიზებით შეჯიბრებებისა და 

საწვრთნელი შეკრებების დებულებები თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობით 

ორგანოს შესათანხმებლად და დასამტკიცებლად წარედგინება შემდეგი სახით: 

ა/ შეჯიბრების დებულება - ღონისძიების დაწყებამდე არანაკლებ 10 დღით ადრე; 

ბ/ საწვრთნელი შეკრების დებულება - ღონისძიების დაწყებამდე არანაკლებ 10 დღით 

ადრე; 
 

 
 

 

 

 

 
 


