
 

 

 
 
                                                           

qobuleTis municipalitetis sakrebulo 
 

g a n k a r g u l e b a #-09 
 

2011 wlis 25  Tebervali     
q. qobuleTi 

                                              
 

,,qobuleTis municipalitetis biujetidan sportuli 

 RonisZiebebis ფარგლებში samivlinebo xarjebis dafinansebis wesis 
 damtkicebis Sesaxeb’’ qobuleTis municipalitetis sakrebulos  

2011 wlis #06 gankargulebaSi cvlilebebisa da damatebis Setanis Taobaze 

 
     ,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis 

 43-e muxlis mesame punqtis „b“ qvepunqtis, saqarTvelos zogadi  

administraciuli  kodeqsis 63-e muxlis  Sesabamisad: 

       1. ,,qobuleTis municipalitetis biujetidan sportuli RonisZiebebis 

ფარგლებში samivlinebo xarjebis dafinansebis wesis damtkicebis Sesaxeb’’ 

qobuleTis municipalitetis sakrebulos 2011 wlis #06 gankargulebiT 

damtkicebul wesSi Setanil iqnas Semdegi cvlilebebi da damateba:  

    2.  daematos 71 punqti da Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

       71. საქართველოს ფარგლებში შეჯიბრებებზე და საწვრთნელ შეკრებებზე ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის სპორტული გუნდების წევრების სამივლინებო ხარჯები განისაზღვროს: 

ა) საქართველოს პირველობებზე, ჩემპიონატებზე, თასების გათამაშებაზე: 

ერთ სპორტსმენზე - დღიური თანხა 15 ლარი; 

ერთ მწვრთნელზე - დღიური თანხა 15 ლარი; 

ერთ მსაჯზე - დღიური თანხა 15 ლარი; 

ერთ ტექნიკურ პერსონალზე - დღიური თანხა 15 ლარი; 

ბ) მუნიციპალურ, საქალაქო და რეგიონალურ ღონისძიებებზე: 

ერთ სპორტსმენზე - დღიური თანხა 10 ლარი; 

ერთ მწვრთნელზე - დღიური თანხა 10 ლარი; 

ერთ მსაჯზე - დღიური თანხა 10 ლარი; 

ერთ ტექნიკურ პერსონალზე - დღიური თანხა 8 ლარი; 

გ) სასწავლო-საწვრთნო შეკრებაზე: 



ერთ სპორტსმენზე - დღიური თანხა 15 ლარი; 

ერთ მწვრთნელზე - დღიური თანხა 15 ლარი; 

ერთ მსაჯზე - დღიური თანხა 15 ლარი; 

ერთ ტექნიკურ პერსონალზე - დღიური თანხა 15 ლარი; 

           3. შეტანილ იქნას ცვლილება მე-9 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

     ,,9. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ორგანიზებით შეჯიბრებებისა და 

საწვრთნელი შეკრებების დრო, ადგილი, მიზანი და ხანგრძლივობა განისაზღვრება 

თვითმმართვეული ერთეულის შესაბამისი სამსახურის მიერ შემუშავებული დებულებით  

და მტკიცდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ’’.  

4. შეტანილი იქნას ცვლილება მე-10 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,10. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ორგანიზებით შეჯიბრებებისა და 

საწვრთნელი შეკრებების დებულებები ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს 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’’. 

5. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და ტურიზმის 

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს (ჯ. ჯინჭარაძე); 

           6. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #-30). 

           7. განკარგულება ამოქმედდეს  ხელმოწერისთანავე. 

 
 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare                                     n. beraZe    

 


