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 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია
  

Khashuri City Hall
  

მერის ბრძანება 
  

KA990128714691020
        

 

№ 2074 29 / დეკემბერი / 2020 წ.
 

ხაშურის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  განათლების ,  კულტურის  და  სპორტის  სამსახურის
მიერ  2 0 2 1  წელს  განსახორციელებელი  სპორტული ,  კულტურული  და  ახალგაზრდული

ღონისძიებების  პროგრამების  დამტკიცების  შესახებ

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების
ჩატარების და მათში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართვის მიზნით  საქართველოს ორგანული კანონის
"ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 61- ე მუხლის მე-3 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, მე-16 მუხლის მე-3
და მე-4  პუნქტების, მე-19 მუხლის „ბ“ პუნქტის შესაბამისად  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:  

1.      დამტკიცდეს "ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ
2021 წელს განსახორციელებელი სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები"
შემდეგი მიმართულებების მიხედვით: 

  
    ა)  სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა – ბიუჯეტი 260 000 (ორას სამოცი ათასი) ლარი. დანართი № 1 თან
ერთვის ცხრა ფურცლად;

    ბ) კულტურის სფეროში განსახორციელებელი პროგრამა – ბიუჯეტი 155 500 (ას ორმოცდათხუთმეტი ათას
ხუთასი) ლარი. დანართი №2 თან ერთვის სამ  ფურცლად;

  გ) ახალგაზრდულ ღონისძიებათა პროგრამა – ბიუჯეტი 38 500 (ოცდათვრამეტი ათას

ხუთასი) ლარი. დანართი №3 თან ერთვის ორ ფურცლად.
  

2. ბრძანება ეცნობოს ადმინისტრაციულ, საბიუჯეტო და და განათლების, კულტურის და სპორტის
სამსახურებს; ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსურ
სასპორტო სკოლას (ს/კ243916143) და ა(ა(ა)იპ კულტურის და ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი
განვითარების  ცენტრების გაერთიანებას (ს/კ243918070).

  
3.  ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.

  
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ ერთი თვის ვადაში სარჩელის წარდგენის
გზით, ხაშურის რაიონულ სასამართლოში  (მისამათი: ხაშური, კოსტავას ქ, N15).

 

 
  
  

მერის მოვალეობის შემსრულებელი ზვიად ქურდაძე



12/29/2020 ხაშურის მერია

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/4697a08e-f350-463c-9fdc-da4ea52ddc08.html 2/2



1. 1.სპორტი-2021.doc
 hash: b7f27792dfbfc47c989841db19565a6dcda7c451bab7873d80e9a30ecd666be0 , hash type: SHA3_256 , size: 42496

2. 2. სპორტის ცხრილი.xlsx
 hash: 232969ff46d89d2153654ddbb374b5b119dd9767bf36579b325c419bcf54cb47 , hash type: SHA3_256 , size: 21924

3. 3. კულტურა-2021.docx
 hash: 4b4a8aba44f848df9f6e2eec26354290cef86f701f63f4bb08c910644b74621e , hash type: SHA3_256 , size: 23583

4. 4. ახალგაზრდული-2021.doc
 hash: 23685b499a5dee6af2c22293b3f03bec2b941a0aedfd146616390d4497000a47 , hash type: SHA3_256 , size: 52736




[{"fileName":"1.სპორტი-2021.doc","fileSize":42496,"index":1,"hashType":"SHA3_256","hash":"b7f27792dfbfc47c989841db19565a6dcda7c451bab7873d80e9a30ecd666be0"},{"fileName":"2. სპორტის ცხრილი.xlsx","fileSize":21924,"index":2,"hashType":"SHA3_256","hash":"232969ff46d89d2153654ddbb374b5b119dd9767bf36579b325c419bcf54cb47"},{"fileName":"3. კულტურა-2021.docx","fileSize":23583,"index":3,"hashType":"SHA3_256","hash":"4b4a8aba44f848df9f6e2eec26354290cef86f701f63f4bb08c910644b74621e"},{"fileName":"4. ახალგაზრდული-2021.doc","fileSize":52736,"index":4,"hashType":"SHA3_256","hash":"23685b499a5dee6af2c22293b3f03bec2b941a0aedfd146616390d4497000a47"}]

		2020-12-29T16:06:37+0400
	Khashuri  Municipality 4c634c7bfa5f6d24f02e0c093790db16d26b7c76


	



