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შემაჯამებელი პარაგრაფი: ნაციონალურ ტელევიზიებში რეკლამის განთავსება მეტწილად 

სატელევიზიო აუდიტორიის კვლევის შედეგების შესაბამისად ხდება. ზოგიერთი კონტრაქ-

ტი როგორც ნაციონალურ, ასევე რეგიონულ ტელევიზიებთან ითვალისწინებს კანონმდებ-

ლობით აკრძალული სერვისის გაწევას: ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დასპონ-

სორებული გადაცემებისა და დაფინანსებული გადაცემების თუ სიუჟეტების მომზადებას, 

რაც სარედაქციო დამოუკდებლობაში ჩარევას წარმოადგენს. 4 რეგიონული მაუწყებლის 

შემოსავლები სრულად ან 70%-ით საბიუჯეტო შემოსავლებზეა დამოკიდებული, რაც ერთ-

გვარი სუბსიდირების ხასიათს ატარებს.

 

 3.1. ნაციონალური და შერეული დაფარვის ტელევიზიები

სуტчლчшыზыო რчьლуმыს ყшчლуზч დыდы წыლы - 2 802 956 ლуრы - რუსთушы 2-ზч მოდыს, რო-

მчლыც TVMR სуქуრთшчლოს სуრчыტыნგო მონуცчმчბыთ39 2015 წчლს პыრшчლ уდგыლს ыьушчბ-

დу; მуს მოსდчшს ыმчდы - 1 631 048 ლуრы (TVMR: მч-2 уდგыლы); მучსტრო - 566 493 (TVMR: 

მч-3 уდგыლы); GDS г 443 742 (TVMR: მч-6 уდგыლы); ьушьуსыу - 82 625 (TVMR: მч-8 уდგыლы); 

ობычქტышы (გуდуცчმу чტуლონы) - 68 616 (TVMR: მონуცчმчბы ხчლმыსуწшდომы уრ уრыს); სуზო-

გуდოчბრышы მуუწყчბლыს პыრшчლы уრხы (გуდуცчმу чტуლონы) - 56 368 (TVMR: მч-5 уდგыლы); 

ტчლчьომპуნыу პыრшчლы - 35 400, ტчლчьომპуნыу პულსы - 5 000 ლуრы. уღსуნыშნушыу, რომ 

გуრьшчულы სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბы уრ ыძლчოდу ыმыს ыდчნტыფыცыრчბыს შчსуძლчბლობуს, 

თუ რომчლ მчდыу სуშуულуბуშы რу თуნხу გуდуნуწыლდу.40

დიაგრამა 3.1. საბიუჯეტო რეკლამის გადანაწილება ნაციონალური 

და შერეული დაფარვის ტელევიზიებაში, 2015 წ.

III.მაუწყებლები

39 http://www.tvmr.ge/ka#!ka/news/44/წლыს
40 სსыპы სуქуრთшчლოს სуьуნონმდчბლო მуცნч
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 3.2. რეგიონული ტელევიზიები

რчგыონულ ტчლчшыზычბთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბчბыს მыხчდшыთ, 75% уდგыლობ-

რыш მუნыცыპуლыტчტчბზч მოდыს, 4% уჭуრыს ушტონომыურы რчსპუბლыьыს ხчლыსუფლчბуზч, 

დуრჩчნыლы 21% ьы - სуქуრთшчლოს чьონომыьыს სуმыნыსტროს, რчგыონულы გуნшыთуრчბыს 

დу ыნფრуსტრუქტურыს, სოფლыს მчურნчობыს სуმыნыსტროчბыს დуქшчმდчბуრчბულ უწყчბчბსу 

დу სуსуმуრთლოზч.

დიაგრამა 3.2. საბიუჯეტო რეკლამების წილი რეგიონული ტელევიზიებში 

სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბы ჯуმშы 24 რчგыონულ ტчლчшыზыуსთуნ თуნуშრომლობчნ. რчგыონულ 

მуუწყчბლчბს შორыს ყшчლуზч დыდы თуნხу - 313 980 ლуრы - ქшчმო ქуრთლыს ტчლчшыზыуს уქшს 

მыღчბულы, რომчლსуც სხшу ტчლчьომპуნычბы შчმდчგы თуნმыმდчшრობыთ მოსდчшчნ: еრыონы” 

- 112 418, еგურჯууნы” -  47 940, еыმчრшыზыу” г 42 630, еფуრшуნу” г 35 000, еმуრნчულы ტш” - 31 

725, еზуრы” г 26 562, еბოლნчლы” г 23 136, еуრგო” - 21 176, ечგრыსы” - 20 415, еმчგу ტш” - 20 000, 

еჯыხу” г 16 140, еთრыуლчთы” - 9 240, еოდыშы” - 8 180, еьოლხчთы” 89 - 6 140, еმчცხრч ტуლღу” - 5 

140, ATV 12 - 4 350, ტчლчуრხы 25 - 3 048, დыу - 2 370, მчცხრч уრხы (уხуლცыხч) - 1 830, თуნуმგ-

ზушრы - 1 776, чრу - 1 260, ბორჯომы - 220. уღსуნыშნушыу, რომ გуრьшчულы სуბыუჯчტო ьონტრуქ-

ტчბы уრ ыძლчოდу ыმыს ыდчნტыფыცыრчბыს შчსуძლчბლობуს, თუ რომчლ მчდыу სуშуულуბуზч 

(17 რчგыონულы ტчლчшыზыу) რу თуნხу გуდуნуწыლდу. ხчლშчьრულчბыს ჯуმურы ღыრчბულчბу 

33 775 ლуრს შчуდგчნს. 
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დიაგრამა 3.3. საბიუჯეტო რეკლამის გადანაწილება რეგიონულ ტელევიზიებაში, 2015 წ.

ცуლьч გуმოшყушыთ ыს ტчლчшыზычბы, რომчლთу მычრ ьომუნыьуცычბыს მуრчგულыრчბчლ ьომыსы-

уშы დчьლуრыრчბულ41 მთლыуნ შчმოსушуლშы სуბыუჯчტო რчьლуმыს წыლы 60%-ს уღчმуტчბу, რуც 

შчსуძლოу, გуრьшчულы ыნდыьуტორы ыყოს ыმыს სуыლუსტრуცыოდ, თუ რуმდчნуდ уრыს ფыნуნსუ-

რуდ დуმოьыდчბულы ьონьრчტულы მчდыу სуშუуლчბу სуბыუჯчტო შчმოსушლчბზч. როგორც შчდу-

რчბуმ уჩшчნу (ыხ. დыуგრуმу 3-4), 4 რчგыონულы ტчლчьომპуნыу ფыნуნსურуდ სრულуდ уნ დыდწы-

ლуდ სуბыუჯчტო შчმოსушლчბზчу დуმოьыდчბულы. уსчшч გуმოыьшчთу შчმთხшчшчბы, როდчსуც: 

მуუწყчბლчბыს მычრ სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыსთшыს გуწчულы მომსуხურчბыს სуფуსურы ьო-

მუნыьуცычბыს მуრчგულыრчბчლ ьომыსыуშы წуრდგчნыლы ფыნуნსურ მონуცчმчბს уღчმуტчბу 

(ქшчმო ქуრთლыს ტш 273%-ыთ, ფуრшуნу - 84%-ыთ, ჯыხу - 23%-ыთ) уნ მуუწყчბლчბыს შчმოსуш-

ლыს დыდы წыლы სуბыუჯчტო თуნხчბზч მოდыს (ზуრы - 71%). 

დიაგრამა 3.4. რეგინული ტელევიზიების საერთო და საბიუჯეტო შემოსავლები 2015 წელს

 

41 нმуუწყчბლობыს შчსуხчბе 70-ч მუხლыს, მч-4 პუნქტыს თуნуხმуდ, მуუწყчბლчბы шуლდчულы уრыуნ ყოшчლы 
ьшуრტლыს მომდчшნო თшыს 15 რыცხшуმდч ьომыსыуს уნგуრыშგчბыს ფორმчბы წуრუდგыნონ.
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уღნыშნულы ფуქტы შчыძლчბу уыხსნуს ორы მычზыთ:  1) ტчლчшыზычბსу დу სуბыუჯчტო ორგуნы-

ზуცычბს შორыს уრსчბულы შუуმушуლы ьომპуნычბыს ხуრჯчბыს გуუმჭшыრшуლობыთ уნ 2) ტчლч-

шыზчბыს ნуწыლы ьომыსыуს уრ წуრუდგчნს მыღчბულы შчმოსушლчბыს შчსуხчბ სრულყოფыლ 

ыნფორმуცыуს. 

რуც შччხчბу შчუსуბуმობуს ьომუნыьуცычბыს მуრчგულыრчბчლ ьომыსыуშы დчьლуრыრчბულ 

სучრთო შчმოსушლчბსу დу სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბშы მыთыთчბულ თуნხчბს შორыს, ქшчმო 

ქуრთლыს ტчლч-რуდыო ьომპуნыыს დыრчქტორыს გыორგы მგуლობლыშшыლыს ыნფომრуცыыთ, 

ьომპуნыуმ სуьუთуრы შчმოსушლчბыს შчსуხчბ ыნფორმуცыу ьომუნыьуცычბыს ьომыსыуს დღგ-ს 

(დуმуტчბыთы ღыრчბულчბыს გуდуსуხуდыს) გуრчშч (255 821 ლуრы) წуრუდგыნу, ხოლო გуრь-

шчულ შчმთხшчшчბშы ხчლშчьრულчბчბы ьონტრуქტორы ьომპуნыыს მოგчბыს თуნხуს ыთшуლыს-

წыნчბდу. რуც შччხчბу еფуრшуნуს” დу еჯыხуს”, მуთ ыნფორმуცыу уმ შчუსуბуმობуსთуნ დуьушშы-

რчბыთ, уრ მოუწოდчბыуთ.

 

 3.3. რადიოები

რуდыო სуშუуლчბчბზч ьы სуრчьლуმო თуნხчბы შчმდчგნуыრуდ გуდуნуწыლდу:

რуდыო ჰოლდыნგы ფორტუნу (ფორტუნу, ფორტუნу +, уრ დуыდуრდო, ушტო რуდыო) - 58 196 

ლуრы, შчმდчგ уდგыლზчу რчგыონულы რуდыო еძшчლы ქуლуქы” - 19 350, სуზოგуდოчბრышы 

მуუწყчბლыს уჭуრыს რуდыო 17 100, რуდыო ыმчდы - 13 408, რуდыო ьომчრსуნტы42 - 9 145, რуდыო-

чბы მучსტრო დу шыნыლы - 6 150, уფხуზчთыს ხმу - 3 367, რуდыო უცნობы - 3 075, პыრшчლы რуდыო 

- 1 596, რуდыო პуლыტრу - 952, STAR FM - 734 დу რуდыო уთыნуთы - 210.

დიაგრამა 3.5. საბიუჯეტო რეკლამის გადანაწილება რადიოებში, 2015 წ.

42 რуდыო еьომчრსуნტთуნ” ხчლშчьრულчბу მчდыу სуშუуლчბыს шчბ-გшчრდზч ыნფორმуცыыს გуნთушსчბуსуც 
ыთшуლыსწыნчბდу.
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 3.4. ნაციონალური და შერეული დაფრავის მაუწყებლებთან გაფორმებული  

   ხელშეკრულების პირობები

2015 წчლს სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыს მычრ როგორც ნуცыონуლურ, уსчшч რчგыონულ მуუწ-

ყчბლчთბთуნ გуფორმчბულы ზოგычრთы ხчლშчьრულчბу წуრმოуდგчნს მуუწყчბლობыს ьу-

ნონыს დуრღшчшуს, რომчლыც ьრძуლушს уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ გуდуცчმчბыს 

დуსპონსორчბуს. ьчრძოდ, ьуნონыს 67-чმუხლыს (სპონსორობыს დуუშшчბლობу) პыრшчლы 

პუნქტыს თуნуხმуდ:

еуდმыნыსტრуცыულы ორგуნო, ьოლчგыურы уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოს წчшრы уნ სуჯуრო მო-

სуმსуხურч, პოლыტыьურы პуრტыу, პოლыტыьურы პуრტыыს ლыდчრы уნ თуნуმდчბობыს პыრы, 

პოლыტыьურ პуრტыуთу ьოуლыცыу уნ ბლოьы დу სხшу სууრჩчшნო სუბычქტы уრ შчыძლчბу ыყш-

ნчნ პროგრуმыს სპონსორчბы”.

ქшчმოთ მოცчმულ ცხრыლშы уსуხულыу ыს შчმთხшчшчბы, როდчსуც ხчლშчьრულчბчბы გуდуცч-

მчბыს სპონსორობуს ыთшуლыსწыნчბდу.

ცხრილი 3.1. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დასპონსორებული გადაცემები

 დაწესებულება  ტელეკომპანია    გადაცემა

 შსს уьуდчმыу  სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბчლы/  чტуლონы 

        чტуლონы მчდыу 

 

 შსს დуცшыს პოლыცыыს  სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბчლы/  чტуლონы

 დчპуრტуმчნტы  чტуლონы მчდыу

  

 თушდуცшыს уьуდчმыу სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბчლы/  чტуლონы 

        чტуლონы მчდыу 

 შსს-ს სსыპы   ობычქტышы/чტуლონы მчდыу   чტуლონы

 შსს-ს уьуდчმыу 

 уდыგчნыს, დუშчთыს,  ობычქტышы/чტуლონы მчდыу   чტуლონы

 ყуზბчგыს, მуრტшыლыს, 

 ონыს, ხულოს, ьуსპыს, 

 уხმчტыს, ზчსტуფონыს, 

 ნыნოწმыნდыს, შუуხчшыს, 

 სчნуьыს,  уმბროლуურыს, 

 уბуშыს მუნыცыპуლыტчტчბы 
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 შპს нთბыლыსыს   ობычქტышы/სуზოგуდოчბრышы   чტуლონы 

 სуტრуნსპორტო  მуუწყчბчლы/чტуლონы მчდыу 

 ьომპуნыу43  

გуდуცчმу чტуლონыს чთчრშы გуნსуთушსчბლуდ გуფორმчბულы ьონტრуქტчბы ыთшуლыსწыნчბს 

მომსуხურчბуს, რომчლыც уრსыთ სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს 

დу чწыნууღნდчგчბу ьуნონმდчბლობыთ დу ქცчшыს ьოდчქსыთ დуდგчნыლ ნორმчბს. ьчრძოდ: 

еდуმьшчთыს მონуწыლчობыთ გуდуცчმыსთшыს ьыთხшчბыს მომზуდчბу, გуდуცчმыს ჩуწчრу, მыსы 

მონტуჟы დу чთчრშы გуნთушსчბуსу დу დуმьшчთыს მычრ შчრჩчულы მოსწушლччბыს წуრმოჩч-

ნуს გуდуცчმыს ფორმуტыს შчსуბуმыსуდе. чს მომსуხურчბу მуუწყчბლობыს ьуნონыს 661 მუხლыთ 

уьრძуლულ уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოს მычრ нმуუწყчბლыს პროგრуმчბыს მომზуდчბыს уნ/

დу чთчრშы გуდуცчმыს პыრდуპыრ уნ ыრыბ დуფыნуნსчბуს уნ თуნуდуფыნуნსчბуსе წуრმოуდ-

გчნს. ხчლშчьრულчბу შчыცушს уდმыნыსტრуცულы ორგуნოს მычრ სуრчდуქცыო სуქმыуნობуსу 

დу შчმოქმчდчბыთ პროცчსშы  ჩуრчшыს დчბულчბчბს, რуც მуუწყчბчლთу ქცчшыს ьოდчქსыს 29.2 

მუხლыს (მуუწყчბლыს სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობыსуდმы წуყчნчბულы მოთხოшნчბы) დуრ-

ღшчшуу.

სуქуრთшчლოს ьომუნыьуცычბыს чროшნულმу ьომыსыуმ 2015 წლыს 26 მуრტს სуზოგуდოчბრыш  

მуუწყчბчლს  уდმыნыსტრуცыულы პуსუხыსმგчბლობу დууьыსრу დу წчრыლობыთы გуფრთხыლч-

ბу მыსცу, რыსы სуფუძшчლыც პыრшчლы уრხыს чთчრშы уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს - სу-

ქуრთшчლოს შыნуგуნ სуქმчთу სуმыნыსტროს დуცшыს პოლыცыыს დчპуრტуმчნტыსу დу სსыპ შსს-ს 

уьуდчმыыს მычრ გуდуცчმу ечტуლონыს” სპონსორობу გуხდу44. მуრчგულыრчბლыს გуდуწყшчტы-

ლчბуს წыნ უსწრчბდу სуქуრთшчლოს ჟურნуლыსტურы чთыьыს ქуრტыыს მычრ სуზოგуდოчბრышы 

მуუწყчბლыს მონыტორыნგыს уნგуრыშы, სуდуც нчტуლონыსе მычრ ьуნონმდчბლობыს დуრღшчшыს 

პრობლчმуу ыდчნტыფыცыრчბულы45. თუმცу, მчდыыს გуნшыთуრчბыს ფონდыს მыმуრთшыს სуფუძ-

шчლზч, ობычქტышыს შчმთხшчшуშы მуრчგულыრчბчლ ьომыსыуს ыდчნტურы уდმыნыსტრуცыულы 

პуსუხыსმგчბლობу уრ გуმოუყчნчბыу, რуც ыმыთ уხსნу, რომ გуდуცчმу чთчრშы уღуრ გуდыოდу, 

რуც ьომыსыыს შчრჩчшыთ მыდგომуს ცხуდყოფს.

დაფინანსებული გადაცემები/სიუჟეტები მაუწყებლებლებში. ьшლчшыსуს გуმოшლыნდу ыმ ტыპыს 

ხчლშчьრულчბчბы, რომლчბыც პыრდуპыრ уრ ыთшуლыსწыნчბს სპონსორობуს, თუმცу ыრыბуდ 

წуრმოуდგчნს გуდуცчმчბыსу თუ სыუჟчტчბыს დуფыნуნსчბыს სуშუуლчბуს, რуც уსчшч წуრმოуდ-

გчნს მуუწყчბლობыს ьуნონыს დуრღшчшуს.

43 შპს нთბыლыსыს სуტრуნსპორტო ьომპуნыуსთуნе გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბу  გуდуცчმыს სуზოგуდოчბრыш 
მуუწყчბლыს чთчრშы გуშшчბуს ыთшуლыსწыნчბდу დу чს шуლდчბულчბу შчმდგომშы нობычქტышыსе чთчრშы გуნ-
ხორცычლდу. 

44 სуქуრთшчლოს ьომუნыьуცычბыს მуრчგულыრчბчლы ьომыსыыს გуდуწყшчტыლчბу სსыპ нსуზოგуდოчბრышы 
მуუწყчბლыსуთшыსе уდმыნыსტრуცыულы პуსუხыსმგчბლობыს დуьыსრчბыს თуობуზч #162/18, 26 მуრტы, 2015

 http://gncc.ge/ge/legal-acts/commission/solutions/2015-162-181.page
45 http://qartia.org.ge/wp-content/uploads/2015/02/GPB-GEO.pdf (გш.31)
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 еმуუწყчბლობыს შчსуხчბ” ьуნონыს მუხლы 661 (მуუწყчბლыს დуფыნуნსчბыს დуუშшчბლობу):

1. еуьრძуლულыу уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოს, პოლыტыьურы პуრტыыს, თуნуმდчბობыს პыრы-

სу დу სуჯуრო მოსуმსуხურыს მычრ მуუწყчბლыს დуფыნуნსчბу, уგრчთшч მыსы მომსуხურчბыს 

შчსყыდшу დу მуუწყчბლыს პროგრуმчბыს მომზуდчბыსуნ/დу чთчრშы გуდуცчმыს პыრდуპыრы 

уნ ыრыბы დуფыნуნსчბу уნ თуნуდуფыნуნსчბу, გуრდу уმ მუხლыს მч-2 დу მч- 3 პუნქტчბыთ 

გуთшуლыსწыნчბულы შчმთხшчшчბыსу.”

661-ч მუხლыს მч-3 პუნქტы გуმონуьლыსს სууრჩчшნო уდმыნыსტრуცыыსთшыს уწчსчბს, მч-2 პუნქ-

ტы ьы შчმდчგ შчმთხшчшчბზч шრცчლდчბу:

“ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია შეისყიდოს მაუწყებლის მომსახურება 

მხოლოდ სოციალური რეკლამის განთავსებისა და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვა-

ნი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს გათვალის-

წინებულია მისი ბიუჯეტის ცალკე მუხლით”.

გуმონуьლыსыს შчსуხчბ ჩуნуწчრы ьуნონშы 2013 წчლს შчшыდу დу ыს გуრьшчულ წыნууღმდчგობ-

რыობуს შчыცушს დуსპონსორчბულы გуდуცчმчბыსу დу დуფыნуნსчბულы სыუჟчტчბыს დуუშшчბ-

ლობуსთуნ მыმуრთчბыთ. ჩуნуწчრы, რომ გуმონуьლыსы შчსуძლოу ыყოს еსуზოგуდოчბыსთшыს 

მნыშшნчლოшуნы ыნფორმуცыыს გушრცчლчბу” შчსуძლოу, დуფыნуნსчბულы სыუჟчტчბыს გуმуრ-

თლчბуდ ыნტчრპრчტыრდчს დу уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბმу уმ მыზნыთ გуწчულы ხуრჯчბы 

თушыуნთы სуჯуრო უფლчბуმოსыლчბыს გуნხორცычლчბыს მыზნчბыთ уხსნуნ. уსчთ ლчგыტыმურ 

მыზნуდ შчსуძლოу, ჩуыთшуლოს რчგыონულ მчდыуსთуნ გуფორმчბულы ыსчთы ьონტრуქტчბы, 

რომლчბыც уდგыლობრышы თшыთმმуრთшчლობыს სხდომчბыს ტრуნსლуცыыს გуნხორცычლчბуს 

დу გуმჭшыრшуლობуს უზრუნшчლყოფს დу уრу სыუჟчტчბыს მომზуდчბу уნ გуდуცчმуშы სტუმრыს 

მოწшчшыს დуფыნуნსчბу, როგორც ქшчმოთ მოყшуნыლ მуგуლыთчბშыу მыთыთчბულы.

სуჯуრო დуწчსчბულчბчბსу დу ტчლчшыზычბს შორыს გуფორმчბულ ხчლშчьრულчბчბშы ხშыრуდ 

шხшდчბыთ ыსчთ პыრობчბს, რომლчბыც თушыსы შыნууრსыთ სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы 

ჩуრчшуს წуრმოуდგчნს. чს შчыძლчბу ыყოს დуმьшчთыს სыუჟчტыს მომზуდчბу, შчრჩчულ თчმуზч 

გуდуცчმыს მომზуდчბу, დуმьшчთыს მычრ შчრჩчულы სტუმრыს მыწшчшу. 

ცხრილი 3.2. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დაფინანსებული გადაცემები 

და სიუჟეტები ნაციონალურ არხებზე

 დაწესებულება   მაუწყებლები  მომსახურება

 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა  რუსთушы 2  6 სуტчლчшыზыო 45-50 წუთыуნы

 და განათლების ცენტრი     გуდуცчმыს მომზуდчბуს/გуშшчბу

 დაავადებათა კონტროლის  რუსთушы 2  გуდуცчმуშы нчქыმчბშые

 ეროვნულ ცენტრი      სხшуდуსხшу თчმчბыს გуშუქчბу
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 დაავადებათა კონტროლის  პულსы   გуდуცчმу нპულსშые სыუჟчტы 2

 ეროვნულ ცენტრი      თчმуტურ გуდуცчმуშы, მуთ შორыს  

            სტუდыуშы სტუმრыს მыწшчшу

 სახელმწიფო სერვისების   ტчლчыმчდы  ныმчდыს დыლыსе ფуრგლчბშы,

 განვითარების სააგენტო     სსыპ სуხчლმწыფო სчრшыსчბыს  

            გуნшыთуრчბыს სууგчნტოს 

            თушმჯდომуრыს სტუმრობу, 

            თчმуზч: нსуზოგуდოчბრышы 

            ცчნტრчბыსе ьონცчფცыыს, 

            სуხчლმწыფო დу ьчრძო 

            სчქტორыს 200 მчტы სчრшыსыს 

            შчსуხчბ, ცчნტრчბыს 

            რуოდчნობыსу დу დуგчგმыლы  

            სыуხლччბыს თуობуზч.

 საქართველოს სპორტისა   რუსთушы 2,  ტчლчьომპуნыу нრუსთушы 2е-ыს

 და ახალგაზრდობის საქმეთა  уრდуыდуრდო, გуდуცчმуშы нსხшу შუуდღче

 სამინისტრო   ფორტუნу  სტუმრыს მыწшчшу; ორ წуმყшуნ 

            რуდыოშы нფორტუნуе დу нуრ 

            დуыდуრდოе შчმსყыდшчლыს 

            სტუმრуდ მыწшчшу

 აჭარის ტურიზმისა და   მучსტრო  სыუჟчტыს მომზуდчბу

 კურორტების დეპარტამენტი რუსთушы 2   

 3.5. რეგიონული მაუწყებლების ხელშეკრულების პირობები

уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ რчგыონულ ტчლчшыზычბთуნ გуფორმчბულы ьონტ-

რуქტчბы ыთшуლыსწыნчბდу, როგორც დуьшчთыლ სыუჟчტчბыსу დу გуდуცчმчბыს მომზуდчბуს, 

სტუმრыს მыწшчшыს დуფыნуნსчბуს, რуც სуრчდуქცыო დуმოუьыდчბლობуშы ჩуრчшуу, уსчшч სуь-

რчბულოს სხდომчბыს პыრდуპыრ чთчრშы ტრуნსლуცыуს, რуც ыნფორმуცыыს ნчыტრуლურы გуმ-

ტуრыს ფუნქცыуს გულыსხმობს. მуგуლыთуდ, ჭыуთურыს მუნыცыპуლыტчტსу დу ტчლчьომპуნыу 

ыმчრшыზыуს შორыს დуდчბულы ხчლშчьრულчბыს სуგуნыу სуьრчბულოს სხდომчბыს პыრდуპыრ 

чთчრშы გуდуცчმу, გуმგчობыს სуჯуროობыს უზრუნшчლყოფу. ხчლშчьრულчბыს სხшу ფორმчბы 

ьы რчуლურуდ წуრმოуდგчნს როგორც ьуნონმდчბლობыს, уსчшч მуუწყчბчლთу ქცчшыს ьოდчქ-

სыს დуრღшчшуს.
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ცხრილი 3.3. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დაფინანსებული გადაცემები 

და სიუჟეტები რეგიონულ მაუწყებლებზე

 დაწესებულება  მაუწყებელი   მომსახურება

 

 ქუთაისის მერია  ტчლчრуდыო ьომპуნыу ცნობыლы ქуრთшчლы პოчტчბыს, 

        нრыონые   წуრმуტчბულы სპორტსმчნчბыს დу 

            სხшуთу შчსуხчბ გуდуცчმчბыს 

            მომზуდчბу; уღმуსრულчბчლы დу 

            уრჩчшыთы ორგуნოს 

            წуრმოуმდგчნლчბыსთшыს თшчშы 

            4-ჯчრ 90 წუთыს დуთმობу, 

            თოქ-შოუს მომზуდчბу.

 ქუთაისის მერია  რуდыო нძшчლы ქуლуქые რуდыო გуდуცчმыს нგуხსოшდчს 

            შчნы ыსტორыуе ორგуნыზчბу; 

            ქуლуქ ქუთуыსыს уდგыლობრышы 

            თшыთმуრთшчლობыს მычრ 

            გуწчულы სуმუშуოчბыსу დу 

            გуნხორცычლчბულы პროчქტчბыს 

            уმსуხшчლы რуდыო-სыუჟчტчბыსу 

            დу სуыნფორმуცыო ხуსыуთыს 

            რуდыო-გуდуცчმчბыს მომზуდчბу.

 საერთო     ქшчმოქуრთლыს ტчლчшыზыу გуდуცчმыს მომზуდчბу; სტუმრчბыს  

 სასამართლოების      მოწшчшу

 დეპარტამენტი           

 საერთო     სსыპ нსуზოგуდოчბრышы  გуდуცчმыს მომზуდчბу; სტუმრчბыს

 სასამართლოების  მуუწყчბლыს уჭуრыს   მოწшчшу

 დეპარტამენტი  ტчლчшыზыу დу რуდыოе 

 ახალქალქალაქის   ტчლчьომპуნыу  გуდуცчმчბыს მომზуდчბу;

 მუნიციპალიტეტის   уტш12    სуქმыуნობыს გуშუქчბу

 გამგეობა  

 წალენჯიხის   ჯыხу    სуьრчბულოს დу გуმგчობыს 

 მუნიციპალიტეტი      მუშуობыს уმსуხшчლы 

            სыуნფორმуცыო სыუჟчტчბыს, 

            სხшуდуსხшу ღონыსძчბчბыს, 

            გуნცხуდчბчბыს გуდуღчბу, 

            მონტуჟы დу чთчრშы გуნთушსчბу
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 ჩხოროწყუს  ьოლხчთы 89   მშчნчბლობыს პროчქტчბыს, 

 მუნიციპალიტეტი      სуმშчნчბლო დу სხшу სуხыს 

            სуმუშуოчბыს შчსრულчბыს 

            მდგომуრчობыს გуშუქчბу

 სენაკის     чგრыსы    ღონыსძычბчბыს გуდуღчბу დу 

 მუნიციპალიტეტი      გуშუქчბу, სыუჟчტыს მომზуდчბуსу 

            დу დуმონტуჟчბу.

 ზესტაფონის  уრგო    მуსуლыს მონტуჟы; ыნფორმуცыыს  

 მუნიციპალიტეტი       გуნთушსчბу


