დანართი 4
დამტკიცებულია
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერის 2022 წლის ____ იანვრის
№_________________ ბრძანებით

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ___________________________

განმცხადებელი: ______________________________________________
(სახელი და გვარი)

მისამართი: __________________________________________________
(ფაქტიური ან/და იურიდიული)

პროგრამული და ფინანსური ანგარიში
ბატონო __________,
წარმოგიდგენთ, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
პროგრამის „ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა", ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრი",
ღონისძიების

„ახალგაზრდების

ინიციატივების

მხარდაჭერა“

ფარგლებში,

ქალაქ

ბათუმის

მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის „______________“
პროგრამულ და ფინანსურ ანგარიშს.
გთხოვთ, ერთის მხრივ, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა (შემდგომში - შემსყიდველი)
და მეორეს მხრივ

______________ (შემდგომში - შემსრულებელი) შორის, მიმდინარე წლის

______________ გაფორმებული № ___ ანგარიშსწორება.

პატივისცემით,

განმცხადებლის ხელმოწერა:

თარიღი:

ფორმა 1
პროგრამული ანგარიში
1. პროექტის სახელწოდება:
2. დაწყების თარიღი:
3. დასრულების თარიღი:
4. პროექტის განხორციელების ხანგრძლივობა (დღე):
5. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები (ჩამონათვალი დაურთეთ დანართის სახით):
6. პროექტში მონაწილე სუბიექტთა/პირთა რაოდენობა:
7. პროექტის პარტნიორები / მხარდამჭერები (პარტნიორი / მხარდამჭერი - ოფიციალური, ტექნიკური, ინსტიტუციონალური, კორპორატიული თუ სხვა სტატუსით, არსებობის შემთხვევაში). მ.შ.:
7.1 პარტნიორი ქვეყნის გარეთ (ფაქტიური რაოდენობა):
7.2 პარტნიორი ქვეყნის შიგნით (ფაქტიური რაოდენობა):
8. მიუთითეთ დამსწრეთა / მაყურებელთა რაოდენობა (არსებობის შემთხვევაში / გაყიდული ბილეთების ან/და
ფოტო მასალის და თითოეული აქტივობის მიხედვით, საერთო/ჯამური რაოდენობა. მათ შორის ვირტუალ
ფორმატში ან/და თუ აქტივობაზე დასწრება თავისუფალია და არ ხდება მაყურებელთა მოწვევა, მოსაწვევის ან
ბილეთის მეშვეობით ჩაწერეთ მიახლოებითი რიცხვი, იხელმძღვანელეთ აუდიტორიასა და ღია სივრცეში
ადგილების რაოდენობით ან მასშტაბით):
9. კონკრეტულად, რა შედეგებს მიაღწიეთ პროექტის განხორციელებით (დაასახელეთ / ჩამოთვალეთ):
10. თქვენი მოსაზრებები / კომენტარები / სურვილები / შენიშვნები პროექტთან დაკავშირებით (არსებობის
შემთხვევაში, გთხოვთ, მოკლედ და ლაკონურად გამოხატოთ თქვენი მოსაზრებები, შეფასებები, კომენტარები,
სურვილები თუ შენიშვნები (Sylfaen):

11. დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - აუდიო, ვიდეო მასალა, სასურველია პრეზენტაციის სახით (რომელშიც
ასახული იქნება):


ინფორმაცია ჩატარებული აქტივობების შესახებ (ფოტოსურათები, ბმულები, TV / სოც. ქსელი / ვებგვერდი /
Facebook / Twitter / სხვადასხვა მედიასაშუალებებში გამოქვეყნებული მასალები. ასევე, თუ იყო ნახსენები
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, როგორც აღნიშნული ღონისძიების მხარდამჭერი (ამ
შემთხვევაში, მიეთითოს, სად და როგორ იყო ნახსენები - ეს იყო: ბანერი, სატელევიზიო ინტერვიუ და ა.შ.)
და სხვა).



ბეჭდური პუბლიკაციები (არსებობის შემთხვევაში):



გამოქვეყნებული საგაზეთო სტატია (არსებობის შემთხვევაში)



TV ტრანსლიაცია / გადაცემა / სიუჟეტი (არსებობის შემთხვევაში):



სხვა მასალები.

შენიშვნა: აუდიო, ვიდეო მასალა ან/და პრეზენტაცია, სასურველია იყოს გამოქვეყნებული, პირად (Facebook /
Twitter / სხვა) ან რომელიმე სხვა სოციალურ ქსელზე (ვებ‐გვერდი / Facebook / Twitter / სხვა).
ვადასტურებ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს და საჭიროების შემთხვევაში,
შემიძლია წარმოვადგინო სათანადო დამადასტურებელი დოკუმენტი.

განმცხადებლის ხელმოწერა:

ფორ
რმა 2
ფინანსური ანგარიში
1. პროექტისს მთლიანი ბიუჯეტი:
ი თანხა:
22. საკუთარი

33. სხვა წყარ
რო:

ლარი.

ლარი.

ლარი.

44. მერიიდანნ მიღებული
ი დაფინანსეება: ლარი.
5. მერიიდანნ მიღებული
ი დაფინანსებ
ბის, ფაქტობრივად გახარ
რჯული თანხ
ხის ოდენობ
ბა: ლარი. მმათ შორის:

მეე, ზემოაღნი
იშნული პრო
ოექტის განმხ
ხორციელებელი (ორგანიზააციის დასახელ
ლება
________
) ხელმძღვა
ანელი
(სსახელი და გვარი
ი), პირადი ნო
ომერი №___________ (აან წარმომად
დგენლობაზეე უფლებამოსსილი პირი (სახელი და გვარი)
გ
პი
ირადი ნომმერი №______________ ) მოქმედი კანომდებლობის წინაშეე, პასუხისმგ
გებელი ვარ
რ პროგრამულ
ლ და
ფ
ფინანსურ
ანგარიშში ((დანართი 44) მითითებ
ბული თანდ
დართული ფორმით წარმოდგენი
წ
ილი პირველ
ლადი
საბუღალტრო
ო დოკუმენტ
ტაციის ასლებ
ბის უტყუარ
რობასა და სი
ისწორეზე, რი
ითაც დასტუ
ურდება პროეექტის ბიუჯ
ჯეტით
რჯი. ვამოწმმებ, რომ აღ
ღნიშნული დ
დოკუმენტების ორიგინაალები
გათვალისწინნებული თანნხების მიზნნობრივი ხარ
ი
ინახება
ჩვენსს ორგანიზაც
ციაში, რასაც ვადასტურებ
ბ ხელმოწერ
რით.
ვაადასტურებ,, რომ ზემო
ოაღნიშნული
ი ინფორმაც
ცია შეესაბაამება სინამდ
დვილეს დაა საჭიროებ
ბის შემთხვეევაში,
შემიძლია წარ
რმოვადგინო
ო სათანადო დ
დამადასტურ
რებელი დოკკუმენტი.

გ
განმცხადებლ
ლის ხელმოწეერა:

თ
თარიღი:

