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ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის  მერს 

ბატონ  ლაშა  კომახიძეს

                                                                            განმცხადებელი: 
                                                                                                                                                                         (სახელი, გვარი)

                                                                            
                                                                            მისამართი: 

             (რეგისტრაციის ან/და ფაქტიური)

                                                                          
                                                                           საკონტაქტო: 

      (ტელეფონი / ელფოსტა / facebook )

პროგრამული   და   ფინანსური   ანგარიში

             ბატონო    ლაშა,

            წარმოგიდგენთ, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი წლის ბიუჯეტით 
დამტკიცებული ქვეპროგრამის „კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების 
მხარდაჭერა“ ფარგლებში, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური 
მხარდაჭერით   განხორციელებული   პროექტის   „  “  პროგრამულ   და   ფინანსურ   ანგარიშს 
(პროგრამული ანგარიშგების ფორმა 1  და  ფინანსური   ანგარიშგების   ფორმა 2  თან ერთვის).

            გთხოვთ, ერთის მხრივ, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა (შემდგომში -
შემსყიდველი) და  მეორეს   მხრივ,    (შემდგომში  -  შემსრულებელი)  შორის,  მიმდინარე  წლის 
----  ----------   გაფორმებული  №     ხელშეკრულების  შესაბამისად,  განახორციელოთ  ფინანსური 
ანგარიშსწორება.

     პატივისცემით,

                  

               განმცხადებლის  ხელმოწერა: 

              თარიღი:
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1. პროექტის   სახელწოდება:

2.  დაწყების   თარიღი:

3. დასრულების თარიღი:

4.  პროექტის  მიზანი:

5. პროექტის  ფარგლებში  განხორციელებული  აქტივობები  (თარიღების  მითითებით):

6.  პროექტის  გაშუქების PR კომპანია (TV / სოც. ქსელი / ვებ-გვერდი / Facebook / Twitter / სხვა) 
წარმოდგენილ  ანგარიშს  უნდა  დაერთოს  დეტალური  ინფორმაცია  იმის  შესახებ,  თუ  რა გზებით და რომელი 
მედია - საშუალებებით მოხდა აღნიშნული ღონისძიების გაშუქება, თუ იყო ნახსენები ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერია, როგორც აღნიშნული ღონისძიების მხარდამჭერი (ამ შემთხვევაში, მიეთითოს, სად და 
როგორ იყო ნახსენები. ეს იყო: ბანერი, სატელევიზიო ინტერვიუ, თუ სხვა). ასევე, აქტივობების ჩატარების 
დამადასტურებელი სხვა მასალები (TV / სოც. ქსელი / ვებ-გვერდი / Facebook /  Twitter / სხვადასხვა მედია - 
საშუალებებში გამოქვეყნებული (დამადასტურებელი) მასალები, ბმულები, ფოტოსურათები, ელექტროციფრული 
ვერსია). ამასთან, ღონისძიების დასრულებისთანავე, ქ.ბათუმის უნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 
სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურს უნდა ეცნობოს ღონისძიების შედეგები და მიეწოდოს DVD დისკზე 
გადატანილი, ღონისძიების  მიმდინარეობისას  გადაღებული  ფოტო / ვიდეო  მასალა.

7.  კონკრეტულად,  რა  შედეგებს  მიაღწიეთ  პროექტის განხორციელებით (ჩამოთვალეთ):

8.   ვისთვის  იყო  სასარგებლო  თქვენს  მიერ  განხორციელებული  პროექტი:

9.   მიუთითეთ  ხალხის  რაოდენობა  (აუდიტორია / მასშტაბები)  ან/და  ვინც  მიიღო  რაიმე სარგებელი 
თქვენს  მიერ  განხორციელებული პროექტიდან):

10.  თქვენი მოსაზრებები /კომენტარები / სურვილები / შენიშვნები პროექტთან  
დაკავშირებით (გთხოვთ,  მოკლედ  და  ლაკონურად  გამოხატოთ  თქვენი  მოსაზრებები,  შეფასებები,  
კომენტარები, სურვილები  თუ  შენიშვნები  (შრიფტი 10, Sylfaen)):

განმცხადებლის   ხელმოწერა

 თარიღი:
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1. პროექტის   სახელწოდება:

2. დაწყების თარიღი:

3. დასრულების თარიღი:

4. პროექტის ბიუჯეტი:              ლარი.

5. მერიიდან   მიღებული   დაფინანსება:                 ლარი;

6. ფაქტობრივად   გახარჯული    თანხის    ოდენობა:                 ლარი.

სამუშაოების / 
მომსახურების / საქონლის 

დასახელება
თანხის 

ოდენობა

ხარჯვის   დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მათ შორის 
ზედნადები,  ანგარიშფაქტურა,  საგადახდო  დავალება, 

ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი, უწყისი, 
სალარო  შემოსავლისა და გასავლის ორდერი და ა.შ. 

მიუთითეთ  ხარჯის  დამადასტურებელი დოკუმენტის 
ნომერი, თარიღი  ან  სხვა  მონაცემი)

№ 1 2 3

1

2

3

4

5

6

თანდართული    დოკუმენტაცია:        ფურცელი.

განმცხადებლის   ხელმოწერა: 

თარიღი:


