


დანართი 1 

 

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საგანმანათლებლო, კულტურული და 

სპორტული პროგრამების ფარგლებში ფულადი საჩუქრის გაცემის წესი 

 

მუხლი 1.  ზოგადი დებულებანი 

 „ახალციხის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საგანმანათლებლო, კულტურული და 

სპორტული პროგრამების ფარგლებში ფულადი საჩუქრის გაცემის წესი“ (შემდგომში – 

წესი) არეგულირებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საგანმანათლებლო, 

კულტურული, სპორტული და სხვა მიმართულებით  ნიჭიერი და წარმატებული პირების 

წახალისებას და განსაზღვრავს მათი დაჯილდოების პირობებსა და წესს. 

მუხლი 2.  საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში გამარჯვებული  სპორტსმენების 

დასაჩუქრება 

 

1. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში გამარჯვებული, ახალციხის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული პირის ფულადი საჩუქარი განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით: 

I ადგილი – 400 ლარი;   

II ადგილი – 300 ლარი;  

III ადგილი – 200 ლარი; 

 

2. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში გამარჯვებულმა სპორტსმენმა, 

არასრულწლოვანის შემთხვევაში მისმა კანონიერმა წარმომადგენელმა, 

მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს: 

ა) წერილობითი განცხადება; 

ბ) წარმატებული სპორტსმენის/კანონიერი წარმომადგენლის  პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) რეგისტრაციის ბარათი (არასრულწლოვანის შემთხვევაში)  

დ) წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ე) წარმატებული სპორტსმენის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო რეკვიზიტები. 

 

მუხლი 3.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამსახურის მიერ ინიცირებული საგანმანათლებლო, კულტურულ ღონისძიებაში 

გამარჯვებული პირების და საპატიო ახალციხელების  დასაჩუქრება 



1. საგანმანათლებლო, კულტურულ ღონისძიებაში გამარჯვებული, ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირის ფულადი საჩუქარი განისაზღვროს შემდეგი 

ოდენობით: 

ა) I ადგილი – 300 ლარი; 

ბ) II ადგილი – 200 ლარი; 

გ) III ადგილი – 100 ლარი. 

2. ახალციხის საპატიო მოქალაქის ფულადი საჩუქარი განისაზღვროს 1000 ლარის 

ოდენობით. 

3. ახალციხის საპატიო მოქალაქემ, გამარჯვებულმა პირმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა 

მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს: 

ა) წერილობითი განცხადება; 

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

გ) რეგისტრაციის ბარათი (არასრულწლოვანის შემთხვევაში) 

დ) წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ე)  საბანკო რეკვიზიტები. 

მუხლი 4.  ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამსახურის მიერ ინიცირებულ ან რეგიონალურ სპორტულ ღონისძიებაში გამარჯვებული 

გუნდებისა და ინდივიდების  დასაჩუქრება 

 

1. სპორტულ ღონისძიებაში გამარჯვებული, ახალციხის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული პირის ფულადი საჩუქარი განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით: 

ა) I ადგილი – 300 ლარი; 

ბ) II ადგილი – 200 ლარი; 

გ) III ადგილი – 100 ლარი. 

 

2. სპორტულ ღონისძიებაში გამარჯვებული გუნდების, რომელთა რაოდენობა სათამაშო 

მოედანზე არ აღემატება 6 მონაწილეს, გუნდის ფულადი საჩუქრის ოდენობა 

განისაზღვროს  შემდეგი სახით: 

ა) I ადგილი – 500 ლარი; 

ბ) II ადგილი – 300 ლარი; 

გ) III ადგილი – 200 ლარი. 

 



3. სპორტულ ღონისძიებაში გამარჯვებული გუნდების, რომელთა რაოდენობა სათამაშო 

მოედანზე აღემატება 6 მონაწილეს, გუნდის ფულადი საჩუქრის ოდენობა 

განისაზღვროს  შემდეგი სახით: 

ა) I ადგილი – 800 ლარი; 

ბ) II ადგილი – 600 ლარი; 

გ) III ადგილი – 400 ლარი. 

 

4. სპორტულ ღონისძიებაში გამარჯვებულმა გუნდმა ან პიროვნებამ მუნიციპალიტეტში 

უნდა წარმოადგინონ: 

ა) წერილობითი განცხადება; 

ბ) გუნდის მიერ წარდგენილი პირის (წარმომადგენლის) პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) გამარჯვებული პირის ან გუნდის წარმომადგენლის  საბანკო რეკვიზიტები. 

 

მუხლი 5. ფულადი საჩუქრის გაცემის ადმინისტრირება 

ფულადი საჩუქრის გაცემის ადმინისტრირებას ახორციელებს ახალციხის 

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური. 

 

მუხლი 6. ფულადი საჩუქრის ანაზღაურების წესი 

 ამ წესით განსაზღვრული ფულადი საჩუქრის გაცემა ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების 

ფორმით, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე, საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსით დადგენილი გადასახადის გათვალისწინებით. 
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