
 

 

 

 

 

 

s a q a r T v e l o 

samtrediis municipalitetis sakrebulo 
  

gankarguleba #300  
 

q. samtredia                     23 dekemberi  2014 weli 
 

,,arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris ,,kavSiri_safexburTo klubi 
samtredia”-s fexburTis ganviTarebis 2014 wlis programisa da misi ganxorcielebis 
xarjis damtkicebis Sesaxeb” samtrediis municipalitetis sakrebulos 2013 wlis 20 

dekembris #288 gankargulebaSi cvlilebis Setanis Taobaze 
 

  
   samtrediis municipalitetis sakrebulom, saqarTvelos zogadi administraciuli 

kodeqsis 63_e muxlis Sesabamisad, ganixila ,,arasamewarmeo (arakomerciuli) 

iuridiuli piris ,,kavSiri_safexburTo klubi samtredia”-s fexburTis ganviTarebis 

2014 wlis programisa da misi ganxorcielebis xarjis damtkicebis Sesaxeb” 

samtrediis municipalitetis sakrebulos 2013 wlis 20 dekembris #288 

gankargulebaSi cvlilebis Setanis sakiTxi da 

 
g a d a w y v i t a: 

 
1. Setanil iqnes cvlileba ,,arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris 

,,kavSiri_safexburTo klubi samtredia”-s fexburTis ganviTarebis 2014 wlis 

programisa da misi ganxorcielebis xarjis damtkicebis Sesaxeb” samtrediis 

municipalitetis sakrebulos 2013 wlis 20 dekembris #288 gankargulebaSi.   

 
2.,,arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris ,,kavSiri_safexburTo klubi 

samtredia”-s fexburTis ganviTarebis 2014 wlis programisa da misi ganxorcielebis 

xarjis damtkicebis Sesaxeb” samtrediis municipalitetis sakrebulos 2013 wlis 20 

dekembris #288 gankargulebis danarTi #2  (arasamewarmeo (arakomerciuli) 

iuridiuli piris ,,kavSiri_safexburTo klubi samtredia”-s 2014 wlis Semosavlebi 

mixedviT) Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:   

danarTi #2 
 

arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris ,,kavSiri_safexburTo klubi 
samtredia”-s 2014 wlis Semosavlebi mixedviT 

 
 



Semosavlebis dasaxeleba damtkicebuli gegma 

subsidia biujetidan 783500 

sakuTari Semosavali 25000 

sff-dan Semosavli 199002 

sul Semosavali 1007502 

 

3. ,,arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris ,,kavSiri_safexburTo klubi 

samtredia”-s fexburTis ganviTarebis 2014 wlis programisa da misi ganxorcielebis 

xarjis damtkicebis Sesaxeb” samtrediis municipalitetis sakrebulos 2013 wlis 20 

dekembris #288 gankargulebis danarTi #3 (arasamewarmeo (arakomerciuli) 

iuridiuli piris ,,kavSiri_safexburTo klubi samtredia”-s fexburTis ganviTarebis 

2014 wlis programis ganxorcielebis xarji) Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:   

დანართი #3 
 

ააიპ ,,კავშირი საფეხბურთო კლუბი სამტრედია" -ს 2014 წლის პროგრამის განხორციელების 
ხარჯი 

 

dasaxeleba 

subsidia     
adgilob

rivi     
biujetiT   
damtkiceb

uli cvlileba 

adgilobrivi 
biujeti 

dazuსtebul
i 

საქართველოს 
მთავრობის 

დადგენილება ცვლილება 

საქართვე
ლოს 
მთავრობი
ს 
დადგენი
ლება 
,დაზუსტე
ბული სულ 

საკუთა
რი 
შემოსავ
ალი 

Aadminist. 
mwvrTnelis perso., 
fexb. Sromis 
anazRaureba 150464 

50000       
+177 +200 200841 264600 

4612                       
+500   
+500 270212 471053 8225 

sapremio fondi 108755   108755 52450 +1692 54142 162897 25000 
Mmivlinebis xarji 5294 -177 5117 9000   9000 14117   

kvebis xarji 25000   25000 40000  
-4612 
-1692 

       
 33696  58696   

Oofisis xarji 
(sakanc.) 780   780       780   
ofisis (saofise 
teqnika,samz,inventari) 35   35       35   
ofisis xarji 
klasificirebis 
gareSe(notariusis 
xarji) 106   106       106   

ოფისის ხარჯი(თხევადი 
აირის ღირებულება ) 313   313       313   

მედიკამენტი 2578   2578 2250   2250 4828   

სამედიცინო შემოწმება 2400   2400 2500   2500 4900   
mcirefasiani 
inventari 3000   3000       3000   

სპორტული უნიფორმა 4800   4800       4800   
transportis xarji 
m.S.                 
sawvav-sapoxi 
masalebis SeZenis 
Tanxa       4800   4800 4800   
transportis 
daqiraveba-gadayvana 4570   4570       4570   
sxva danarCeni 
saqoneli da 
momsaxureba  25405 -200  25205  24400 - 1000 23400 48605   

sajარ. საnqciა 1250 -200 1050 1000 -500 500 1550   

სატრანსფერო შესატანი 1500   1500       1500   
sawevro  Sesatani 13000   13000 21900   21900 34900   



ლიცენზირების 2250   2250 1000 -1000   2250   

სალინცეზიო 
სააპელაციო 
გადაწყვეტილებისათვის 1500   1500       1500   

ბანკის მომსახურეობა 125   125   +100 100 225   

აუდიტორიული 
მომსახურეობის 4000   4000   +900 900 4900   

ალბიტრაჟის 
მომსახურეობა 500   500       500   

სატენდერო 
მომსახურება       500 -500   0   

არაფინანსური 
აქტივები(ვიდეო 
გადამღების შეძენა) 1280   1280       1280 190777 

 333500  383500 400000 
+8304 

 400000  783500 
 

 -8304  224002 

 

4. ,,arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris ,,kavSiri_safexburTo klubi 
samtredia”-s fexburTis ganviTarebis 2014 wlis programisa da misi ganxorcielebis 
xarjis damtkicebis Sesaxeb” samtrediis municipalitetis sakrebulos 2013 wlis 20 
dekembris #288 gankargulebis danarTi #5 (a.a.i.p. ,,kavSiri safexburTo klubi 

samtredia”-s administraciis, mwvrTnelebisa da       personalis 2014 წლის  
საპრემიო ფონდი ) Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:   

 

danarTi #5 
 
a.a.i.p. ,,kavSiri safexburTo klubi samtredia”-s administraciis, mwvrTnelebisa da       

personalis 2014 წლის  საპრემიო ფონდი 
 
 

             2014 წლის  საპრემიო თანხა გასვლითი თამაშის მოებაზე 
 
# თანამდებობა რაოდენობა საპრემიო ფონდი  

1 მთ.მწვრთნელი100% 1 625 625 

2 მწვრთნელი50% 3 185 555 
3 ფეხბურთელი100% 11 625 6875 

4 სათადარიგო  
ფეხბურთელი30% 

4 310 1240 

5 შემცვლელი 
ფეხბურთელი70% 

3 430 1290 

6 ადმინისტრაცია30% 5 185 925 
 ჯამი   11510 

 
 

2014 წლის  საპრემიო  თანხა შინ თამაშის მოგებაზე 

# თაანამდებობა რაოდენობა საპრემიო ფონდი  

1 მთ,მწვრთნელი 1 375 375 

2 მწვრთნელი50% 3 110 330 

3 ფეხბურთელი100% 11 375 4125 

4 სათად.ფეხბურთელი30% 4 185 740 

5 შემცვლელი ფეხბურთელი70% 3 260 780 

6 ადმინისტრაცია30% 5 110 550 

 ჯამი   6900 

 

      -8304    224002 



 
             2014 წლის  საპრემიო თანხა დავით ყიფიანის თასის შემდგომ ეტაპზე 
გასვლისთვის 
 
# თანამდებობა რაოდენობა საპრემიო ფონდი  

1 მთ.მწვრთნელი100% 1 625 625 

2 მწვრთნელი50% 3 185 555 
3 ფეხბურთელი100% 11 625 6875 

4 სათადარიგო  
ფეხბურთელი30% 

4 310 1240 

5 შემცვლელი 
ფეხბურთელი70% 

3 430 1290 

6 ადმინისტრაცია30% 5 185 925 
 ჯამი   11510 

 

 
 

5. gankarguleba ZalSi Sevides xelmowerisTanave.  

    
    
samtrediis municipalitetis  
sakrebulos Tavmjdomaris moadgile:              koba ZiZiguri 
 

 
 

 


