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1. ზოგადი დებულება 

 

1.1. საქართველოს მთავრობის  2017 წლის 21 მარტის №133 დადგენილების „ფინანსური მართვისა 

და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე“ - საფუძველზე,  უნივერსიტეტში შემუშავებულია დოკუმენტი 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს ფინანსური 

მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის წესსა და პროცედურებს. 

1.2. აღნიშნული დოკუმენტი შექმნილია აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის (შემდგომში 

უნივერსიტეტი) პერსონალისათვის და არეგულირებს ყველა იმ შიდა კონტროლის 

ღონისძიებას, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის მიზნების მიღწევას. 

 

2.     დოკუმენტის შინაარსი 

 

2.1 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა უნივერსიტეტის შიდა ფინანსური 

კონტროლის მექანიზმია და მისი მიზანია უნივერსიტეტის მიერ მიზნების ეფექტიანად და 

პროდუქტიულად მიღწევა. პასუხისმგებლობა ფინანსური მართვისა და კონტროლის 

გამართულად ფუნქციონირებაზე ეკისრება უნივერსიტეტის რექტორს, რომელმაც 

მენეჯერული ანგარიშვალდებულების სტრუქტურის განსაზღვრით უნდა უზრუნველყოს 

უნივერსიტეტის შიგნით, შესაბამისი უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების 

სწორად გადანაწილება. შედეგად კი უნივერსიტეტის ყველა ხელმძღვანელი პირი თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია ზემდგომი ხელმძღვანელების წინაშე 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ეფექტიანად და წინამდებარე პოლიტიკის 

მოთხოვნების შესაბამისად ფუნქციონირებაზე. 

2.2 უნივერსიტეტში ფინანსური მართვისა  და კონტროლის სისტემა მოიცავს მის 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ როგორც ფინანსურ, ისე არა ფინანსურ პროცესებს და მისი 

დანერგვა მოიცავს 3 (სამი) ეტაპს:    

 2.2.1. ფინანსური კონტროლი; 

 2.2.2. მენეჯერული კონტროლი; 

 2.3.2. ფინანსური მართვა. 

 

    3.   ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მიზანი 

 

3.1 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მიზანია, უნივერსიტეტის    

ფინანსების მართვის და საგანმანათლებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული  სერვისების 

მართვის ხარისხის გაუმჯობესება, შიდა კონტროლის მექანიზმების დანერგვის გზით, 

რომელიც შესაბამისობაშია წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრულ წესთან და 
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საქართველოს კანონმდებლობასთან. 

3.2 უნივერსიტეტის თითოეული თანამშრომელი  და მენეჯერულ პოზიციაზე მომუშავე 

ხელმძღვანელი პირები პასუხისმგებელნი არიან, რომ მათი საქმიანობა იყოს შესაბამისობაში 

უნივერსიტეტში არსებულ კონტროლის მექანიზმებთან. 

3.3 ხელმძღვანელმა პირებმა, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, უნდა უზრუნველყონ, 

კონკრეტული, რეალისტური და დროში გაწერილი მიზნების დასახვა, რომელიც 

შესაბამისობაში უნდა იყოს  უნივერსიტეტის ბიუჯეტთან.  

3.4 მიზნების მისაღწევად უნდა არსებობდეს მენეჯერული ანგარიშვალდებულების ძლიერი 

სისტემა, რომელის არსებობაც მიიღწევა შემდეგით: 

3.4.1. ხელმძღვანელი პირების მიერ განსაზღვრული ამოცანების მკაფიოდ ჩამოყალიბებით; 

3.4.2. ხელმძღვანელი პირებისათვის უფლებამოსილების მინიჭებით, მათთვის ყველა 

საჭირო  ფინანსური და ოპერაციული ინფორმაციის დროულად მიწოდებით, რაც 

მისცემს მათ საშუალებას მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები, შესაბამისი ამოცანები 

გადაჭრან დროში ეფექტურად და შედეგი იყოს პროდუქტიული; 

3.4.3. ისეთი ანგარიშვალდებულების სისტემის არსებობით, რომელიც დაავალდებულებს 

ხელმძღვანელ პირებს, უზრუნველყონ მიზნების მიღწევა მოცემული ბიუჯეტის, 

დროისა და იმ სტანდარტების გათვალისწინებით, რომლებიც განუსაზღვრა მათ 

ზემდგომმა ხელმძღვანელმა ან მოთხოვნილია კანონმდებლობით, ასევე სრულ 

შესაბამისობაშია ნებისმიერ შიდა ფინანსურ და სხვა რეგულაციებთან, მათ შორის, 

წინამდებარე პოლიტიკით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან. 

 

 4. ფინანსური მართვისა და კონტროლის კომპონენტები 

 

        4.1. ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან: 

 

4.1.1. კონტროლის გარემო, რომელიც მოიცავს ორგანიზაციულ სტრუქტურას, მაღალი 

რგოლის მენეჯმენტის დამოკიდებულებას უნივერსიტეტის მთლიანობასა და ეთიკურ 

ღირებულებებთან მიმართებით; მაღალი რგოლის მენეჯმენტის მხრიდან 

განხორციელებულ საზედამხედველო ღონისძიებებს (ანგარიშვალდებულების 

სისტემას), უფლებამოსილების დელეგირების ხარისხს, შესრულების კრიტერიუმებს 

და ზოგადად უნივერსიტეტის კულტურას; 

4.1.2. უნივერსიტეტის მართველი რგოლის კლასიფიკაცია: 

4.1.2.1.უმაღლესი რგოლი:  პარტნიორთა კრება, რექტორი, წარმომადგენლობითი 

საბჭო, ვიცე-რექტორები, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

ფაკულტეტის მმართველი რგოლი (ფაკულტეტის საბჭო, ფაკულტეტის 

დეკანი);  

4.1.2.2. ზედა რგოლი: შესაბამისი მიმართულებებით ვიცე-რექტორებსა და უშუალოდ 

რექტორს დაქვემდებარებული სტრუქტურული ერთეულების 
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ხელმძღვანელები.  

4.1.2.3.  ქვედა რგოლი: სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლები   

4.1.3. რისკის მართვა – უნივერსიტეტის მიზნების მიღწევის პროცესში და მმართველობის 

თითოეული დონისათვის გათვალისწინებული განსაზღვრული რისკის დონე. 

4.1.4. მმართველობითი ფუნქციების კატალოგიზაცია: 

4.1.4.1. პროგნოზირება – რაც გულისხმობს მომავლის ხედვას, განვითარების გზების    

და გადაწყვეტილებათა შედეგების შეფასებას;  

4.1.4.2. დაგეგმვა – გულისხმობს პროცესს, რომელიც მოიცავს როგორც სტრატეგიულ 

დაგეგმვას, ასევე უნივერსიტეტის განვითარების  მოკლე და საშუალოვადიან  

სამოქმედო გეგმების ფორმირებას. 

4.1.4.3. ორგანიზება – პროცესი, როდესაც ხდება შესასრულებელი ამოცანების 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისთვის/ერთეულებისთვის 

გადაკისრება,  მათი ადამიანური, საინფორმაციო რესურსის და პოტენციალის, 

სხვა მიმდინარე შესასრულებელ ამოცანათა რაოდენობისა და სირთულის 

გათვალისწინებით. 

4.1.4.4. ხელმძღვანელობა – მნიშვნელოვან საკითხებზე სწრაფი რეაგირება, 

ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება და ამოცანის შესრულების შესაძლო 

ალტერნატივებიდან ოპტიმალური არჩევანის გაკეთება და მისი 

თანამშრომლამდე (უშუალო შემსრულებლამდე) დაყვანა. 

4.1.4.5. კოორდინირება – გულისხმობს სამუშაო პროცესის დროს წარმოჩენილ 

პრობლემებზე, ამოცანის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ და  

სამოქმედო მიზნების ცვლილებასთან დაკავშირებით, ინფორმაციის გაცვლას, 

სხვადასხვა რგოლის თანამშრომლებს შორის. 

4.1.4.6. კონტროლი - გულისხმობს როგორც დასახული გეგმის მიღწევადობის 

კონტროლს, ასევე მის მოდიფიცირებას ცვალებად გარემოში, სხვადასხვა 

ინსტრუმენტის გამოყენებით. კონტროლის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ 

დადგინდეს, თუ რამდენად თანმიმდევრულად და სწრაფად ფუნქციონირებს 

უნივერსიტეტი. კონტროლის ღონისძიებები მოიცავს ფინანსურ კონტროლს, 

ტექნოლოგიურ კონტროლს, მონიტორინგს და შეფასებას, რომელიც 

უზრუნველყოფს მთლიანად მმართველობითი კონტროლის ღონისძიებების 

ეფექტურობასა და ეფექტიანობას.   მნიშვნელოვანია მენეჯერულ ჯაჭვში 

არსებობდეს ეფექტური კომუნიკაცია როგორც აღმავალი, ისე დაღმავალი და 

დაცული იყოს ინფორმაციის მიმოცვლის გამჭვირვალობა. მონიტორინგის 

პროცესის ძირითადი ელემენტია შიდა ხარისხის უზრუნველყოფა. 

 

 

5. მენეჯერული ანგარიშვალდებულება 
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5.1 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისათვის 

უნივერსიტეტში არსებობს მენეჯერული ანგარიშვალდებულების სისტემა, რაც 

გულისხმობს იმას, რომ უნივერსიტეტის ყველა ხელმძღვანელი პირი პასუხისმგებელია 

მიზნების მიღწევაზე დროულად, მოცემული ბიუჯეტის ფარგლებში, არსებული 

კანონმდებლობისა და რეგულაციების დაცვით. არსებული ანგარიშვალდებულების 

სისტემა სრულად შეესაბამება უნივერსიტეტის სტრატეგიისა და მიზნების ეფექტიან 

განხორციელებას, ბიუჯეტის მიზნობრიობისა და დროის ფაქტორის გათვალისწინებით. 

5.2 მენეჯერული ანგარიშვალდებულება მოიცავს პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრას 

უფლებამოსილებებისა და კონტროლის მექანიზმების დელეგირების გზით, რაც 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის მიზნების ეკონომიკურ მიღწევადობას 

კანონმდებლობის დაცვით. 

5.3 პასუხისმგებელი პირი ანგარიშვალდებულია ზემდგომი ხელმძღვანელის წინაშე 

დაკისრებული პასუხისმგებლობისა და უფლებამოსილების ფარგლებში. ანგარიშგების 

ღონისძიებების განსაზღვრა თითოეულ დონეზე უზრუნველყოფილია ზემდგომი 

ხელმძღვანელის მიერ. 

სასურველია, ანგარიშგება ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების ამ 

ეტაპზე მოიცავდეს ინფორმაციას ანგარიშგების პერიოდისთვის წლიური ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულ პარამეტრებთან მიმართების შესახებ და აცდენის შემთხვევაში 

განმარტებული იყოს უზუსტობის მიზეზები და მათი მოსალოდნელი გავლენა დაგეგმილი 

მიზნების მიღწევაზე, ასევე მათი აღმოფხვრის გზები; ასევე ინფორმაციას 

ყოველკვარტალური ანგარიშგების სახით, რისკების იდენტიფიკაციისა და მართვის შესახებ, 

რომლისთვისაც პასუხისმგებელია თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი. 

 

 

6. ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის ეტაპები და დანერგვა 

 

6.1 უნივერისტეტში ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის პროცესს 

უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის 

დეპარტამენტი – უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომლის ძირითადი 

მოვალეობაა ბიუჯეტის კოორდინირება, მის დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება, 

აღრიცხვის წარმოება, ხარჯებისა და შემოსავლების ბიუჯეტით გათვალისწინებულ 

პარამეტრებთან შესაბამისობის კონტროლი, იგი ანგარიშვალდებულია საფინანსო და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ვიცე-რექტორის წინაშე, რომელიც აღნიშნული 

სისტემის დანერგვის პროცესს ზედამხედველობს. ასევე, უნივერსიტეტის საფინანსო და 

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი, სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელებისგან მიღებული შესაბამისი ინფორმაციის საფუძველზე ამზადებს 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ანგარიშს, რომელიც წარედგინება ვიცე-
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რექტორს საფინანსო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკითხებში და 

უნივერისიტეტის რექტორს; 

6.1.1. ფინანსური კონტროლის დანერგვა - ფინანსური კონტროლის ქვეშ მოიაზრება 

ფინანსური კონტროლის მექანიზმების ერთობლიობა, ფინანსური რეგულაციები და 

მენეჯერული ანგარიშვალდებულების დანერგვა. ფინანსური მართვისა და 

კონტროლის სისტემის დანერგვის პირველი ეტაპის მიზანია, უფლებამოსილების 

დელეგირების გზით მოხდეს შესაბამისი მენეჯერების ანგარიშვალდებულებების 

ზრდა და უნივერსიტეტის სახსრების მართვისა და კონტროლის საკითხებში 

ჩართულობა, ასევე, სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების ფინანსური 

ცნობიერების ამაღლება, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულნი გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში უნივერსიტეტის მასშტაბით. აღნიშნული მიდგომით 

უზრუნველყოფილი იქნება ბიუჯეტის დაგეგმვის ხარისხი და ფინანსური 

კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც ხელს შეუწყობს რესურსების ეკონომიურ, 

ეფექტიან და პროდუქტიულ გამოყენებას. რექტორი უზრუნველყოფს 

უნივერსიტეტის საქმიანობის გრძელვადიანი მიზნების, სტრატეგიისა და 

პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრას. უნივერსიტეტის რექტორის დასახული 

მიზნების მისაღწევად განსაზღვრავს სათანადო და ადეკვატურ ღონისძიებებს, 

რომლის შემუშავების ფუნქციის დელეგირება ხდება შესაბამის სტრუქტურულ 

ერთეულზე. 

მენეჯერული ანგარიშვალდებულების დელეგირების სქემა, პასუხისმგებელი 

პირებითა და შესაბამისი ფუნქციებით განსაზღვრულია უნივერსიტეტის 

დებულებითა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების დებულებებით.  

უნივერსიტეტის ბიუჯეტის მომზადება უზრუნველყოფილია სტრუქტურული 

ერთეულების მიერ შემუშავებული სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიზნებიდან და 

ამოცანებიდან გამომდინარე შედგენილ ბიუჯეტებზე დაფუძნებით. საფინანსო და 

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი ახდენს სტრუქტურული 

ერთეულებიდან მოწოდებული ბიუჯეტის კონსოლიდირებული პროექტის სახით 

ჩამოყალიბებას უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად და წარუდგენს უნივერსიტეტის საფინანსო და ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების საკითხებში ვიცე-რექტორს. მომზადებული ბიუჯეტის პროექტს, 

ვიცე-რექტორის, რომლის წარდგინებით, განიხილავს უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭო და უგზავნის რექტორს დასამტკიცებლად.  

ბიუჯეტს უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული პოლიტიკისა და სტანდარტების 

შესაბამისად მართავს უნივერსიტეტის რექტორი. 

უნივერსიტეტის საქმიანობის შედეგიანობისა და ბიუჯეტის მაჩვენებლების 

კონტროლის განხორცილება უზრუნველყოფილია საფინანსო და მატერიარული 

რესურსების მართვის დეპარტამენტისა და სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელების მიერ, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში. ბიუჯეტის 
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მაჩვენებლებისა და უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნების შესაძლო 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდება მიზეზების 

იდენტიფიცირება და ანალიზი.  

6.1.2. ფინანსური კონტროლის მექანიზმები 

► დაცულ სერვერებზე და დისტანციურ საბანკო პროდუქტებზე ავტორიზებული 

წვდომის და ორბიჯიანი ავტორიზაციის სისტემა. 

► დებიტორ-კრედიტორების კონტროლი - მოიცავს მუდმივ მონიტორინგს ფინანსური 

ვალდებულებების და მოთხოვნების, ფინანსური ზარალის/ზიანის თავიდან 

აცილების მიზნით. 

► მატერიალური პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრა - უნივერსიტეტში 

განსაზღვრულია მატერიალური პასუხისმგებელი პირები, რომელების პასუხს 

აგებენ უნივერსიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებრივ სიკეთეებზე, დაკარგვის, 

დაზიანების ან არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში. 

► ანგარიშგების სისტემა - ყოველწლიურად მზადდება ფინანსური ანგარიშგებები, 

რომლებიც გვაძლევს ინფორმაციას გავაანალიზოთ წინა წლის შედეგები და 

გავითვალისწინოთ მომავალი წლის ბიუჯეტის ფორმირებისას. 

► ბიუჯეტის შედეგების მონიტორინგი - 6 თვეში ერთხელ ხდება ბიუჯეტის შედეგების 

მონიტორინგი და გადახრების ანალიზი, რის საფუძველზეც ხორციელდება 

ბიუჯეტის კორექტირება საჭიროების შემთხვევაში. 

► გარე აუდიტი - რომელიც უნივერსიტეტში ტარდება 3 წელიწადში ერთხელ, 

მოწვეული აუდიტორული კომპანიის მიერ.  

          6.1.3.  ფინანსური კონტროლის ერთ-ერთი მექანიზმია გარე აუდიტი. უნივერსიტეტი 

ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ ახორციელებს გარე აუდიტს, მოწვეული 

აუდიტორული კომპანიის აუდიტორეიბის მიერ, ფინანსური შედეგების, მათი 

აღრიცხვის სისწორის, გამჭვირვალეობის და კანონმდებლობასთან 

შესაბამოსობის დადგენის მიზნით. 

 აუდიტორული კომპანიის შერჩევა ხდება შერჩეული სავარაუდო 

კანდიდატების სიიდან კომისიის მიერ, რომელსაც ქმნის რექტორი. 

 კომისიის წევრები შეიძლება იყოს ვიცე-რექტორი საფინანსო და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის საკითხებში, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ან მოადგილე; საფინანსო და 

მატერიალური რესუსრების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ან მოადგილე. 

 აუდიტის პროცესს მართავს და კოორდინირებას უწევს საფინანსო და 

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი თავის 

დაქვემდებარებაში მყოფი პერსონალის მონაწილეობით, ვიცე-რექტორის 

საფინანსო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის საკითხებში  

მეთვალყურეობის ქვეშ. 



EEU              აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის პოლიტიკა 

 

 
 
 

 

 აუდიტორული კომპანიის მიერ წარმოდგენილი შედეგებს განიხილავს ვიცე-

რექტორი საფინანსო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკითხებში  და 

საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი  

და აუდიტის დასკვნას წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს.   

 წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ აუდიტის დასკვნა და საკუთარი 

რეკომენდაციები წარედგინება უნივერსიტეტის რექტორს, რომელიც ეცნობა 

დოკუმენტს და აძლევს შემდგომ რეაგირებას. 

    

6.2 მენეჯერული კონტროლის დანერგვა - ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის 

დანერგვის მეორე ეტაპია მენეჯერული კონტროლი, პროცესი, რომლის მიზანია  

მენეჯერული სტრუქტურის სრულყოფის გზით, უნივერსიტეტის სტრატეგიული 

მიზნების მიღწევა ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის პრინციპების დაცვით. 

უნივერსიტეტის ყველა ხელმძღვანელი პირის მოვალეობაა უნივერსიტეტის სტრატეგიის 

შესაბამისი ადეკვატური მიზნების დასახვა, რომლებიც მიღწევადია დროის მოცემულ 

პერიოდში, არსებული ბიუჯეტის გათვალისწინებით. მიზნების განსაზღვრის პროცესში 

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სხვადასხვა ფაქტორები, რომელიც უზრუნველყოფს 

პროცესების შეუფერხებლად განვითარებას. ამისათვის განსაზღვრული უნდა იყოს 

რისკები რომელიც ხელს შეუშლის უნივერსიტეტს მიზნების სისრულეში მოყვანისას, 

დაცული უნდა იყოს მენეჯერული ანგარიშვალდებულებების პრინციპები, ოპერაციები 

შესაბამისობაში უნდა იყოს მოქმედ კანონმდებლობასთან და რეგულაციებთან და 

საუნივერსიტეტო რესურსები უნდა იყოს დაცული დაკარგვა/დაზიანებისა და 

არამიზნობრივად გამოყენებისაგან. 

უნივერსიტეტის ყველა ხელმძღვანელი პირი პასუხისმგებელია, მენეჯერული 

კონტროლის სისტემის ეფექტურ დანერგვასა და ფუნქციონირებაზე, სადაც მენეჯერული 

კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების აუცილებელი ელემენტებია: 

6.2.1. განსაზღვრული მიზნები  უნდა იყოს განხორციელებადი დროის გარკვეულ 

მონაკვეთში და არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში. უნდა კონკრეტული, გაზომვადი 

და   რელევანტური. 

6.2.2.დასახული მიზნები თანხვედრაში უნდა იყოს უნივერსიტეტის მისიასა და 

სტრატეგიასთან. ზემდგომ მენეჯერთან შეთანხმებული უნდა იყოს ოპერაციული 

მენეჯერისთვის დაკისრებული უფლება-მოვალეობები, რესურსები, 

პასუხისმგებლობები და  შეფასების ინდიკატორები; 

6.2.3. მენეჯერს დასახული მიზნების მიღწევისათვის უნდა გააჩნდეს დელეგირებული 

პასუხისმგებლობების თანაზომიერი უფლებამოსილება, რაც გულისხმობს 

აუცილებელი /შესაბამისი ინფორმაციული სისტემის მხარდაჭერას, რათა მან 

შეძლოს როგორც ბიუჯეტის, ასევე განხორციელებული აქტივობების კონტროლი 

და შეფასება; 

6.2.4. მენეჯერმა უნდა გაითვალისწინოს ასევე მის საქმიანობასთან დაკავშირებული 
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რისკები და მოახდინოს მათი მართვა; 

6.2.5. უნივერსიტეტში არსებობს შესაბამისი ანგარიშგების სისტემა, რომელიც 

გულისხმობს შედეგების ანგარიშგებასთან ერთად, წარდგენილი ანგარიშგების 

შეფასებასა და შედეგების ანალიზს/ანალიტიკურ დამუშავებას. 

6.2.6. ყველა ხელმძღვანელი პირი, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელს ყოველწლიურად 

წარუდგენს ანგარიშს მენეჯერული კონტროლის სისტემის დანერგვისა და რისკის 

მართვასთან დაკავშირებული პროცედურების ეფექტურობის შესახებ. 

უნივერსიტეტის რექტორი თავის მხრივ აღნიშნულ ანგარიშების გაერთიანებულ 

შინაარს წარუდგენს ყოველწლიურად უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით 

საბჭოს და მიღებული უკუგების გათვალისწინებით უნივერსიტეტის 

დამფუძნებელ პარტნიორთა კრებას. 

6.3 ფინანსური მართვის სისტემის დანერგვა - ფინანსური მართვისა და კონტროლის 

სისტემის დანერგვის მესამე ეტაპს წარმოადგენს ფინანსური მართვის სისტემის დანერგვა. 

იგი წარმოადგენს ტექნიკურად  ყველაზე რთულ და კომპლექსურ ეტაპს, თუმცა 

უზრუნველყოფს წინაპირობების შექმნას რესურსების ყველაზე ეფექტიანი 

გამოყენებისათვის. აღნიშნული ეტაპი უმნიშვნელოვანეს გავლენას ახდენს მენეჯერების 

საქმიანობის სრულყოფაზე და მისი მეშვეობით უნივერსიტეტის საქმიანობის ფინანსური 

ასპექტები მიმართულია უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნების მაქსიმალურად 

ეფექტიანად მიღწევისკენ.  

ფინანსური მართვა მოიცავს:  

6.3.1. უნივერისტეტში სტრუქტურულ დანაყოფის იდენტიფიცირებას,    რომელიც  

ახორციელებს არსებული რესურსების ხარჯვას; 

6.3.2. ფინანსურ ანალიზს, რომელიც მოიცავს რესურსების განაწილების ფინანსური 

შედეგების ანალიზს; 

6.3.3. სტრატეგიულ ფინანსურ მართვას, რომელიც გამოიყენება გრძელვადიანი 

ბიუჯეტირების დროს და თვისობრივად განსხვავდება საშუალო ვადიანი 

ფინანსური დაგეგმვისგან. ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის 

დანერგვის მესამე ეტაპზე ხდება ბიუჯეტის ფორმირება არა მისი ლიმიტიდან 

გამომდინარე, არამედ სტრატეგიული მიზნებისა და საინვესტიციო 

გადაწყვეტილებების მიხედვით, რომელიც უზრუნველყოფილი უნდა იქნას 

კომპლექსურ ფინანსურ ანალიზზე დაფუძნებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მესამე ეტაპზე საფინანსო  და 

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ერთ-ერთ 

მოვალეობად განისაზღვრება უნივერსიტეტის ყველა ხელმძღვანელი პირისთვის ფინანსური 

რჩევების დროული მიწოდება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ეფექტიანი 

გადაწყვეტილებების მიღება. ამას განაპირობებს ის ფაქტი რომ, გადაწყვეტილების მიმღები, 

თავისთავად, არის პირი, რომელიც ყველაზე უკეთ განსაზღვრავს თავისი ოპერაციული 
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ერთეულისთვის საჭირო და რელევანტურ აქტივობებსა და ოპერაციებს. 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მესამე ეტაპზე მნიშვნელოვნად 

იცვლება საფინანსო  და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის როლი. იგი 

ბიუჯეტის მაკოორდინირებელი და სააღრიცხვო სისტემის წარმმართველი დეპარტამენტის 

ფუნქციასთან ერთად ითავსებს ფინანსური მრჩევლის როლს. აღნიშნული დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი ახდენს ხარჯების განმსაზღვრელი ფაქტორების იდენტიფიცირებას, 

ფინანსურ ანალიზს და უშუალოდაა ჩართული ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში, რათა 

უზრუნველყოს სამოქმედო გეგმისა და დანახარჯების სწორი განსაზღვრა. საფინანსო  და 

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი ასევე უზრუნველყოფს ფინანსური 

კონტროლის ყველა ასპექტის სრულყოფილ და გამართულ ფუნქციონირებას უნივერსიტეტის 

მასშტაბით. ამ პროცედურის ფარგლებში იგი მჭიდროდ თანამშრომლობს სტრატეგიის 

დაგეგმვისა და მონიტორინგის  ჯგუფთან. 

უნივერსიტეტის რექტორი პასუხისმგებელია ინსტიტუციის სტრატეგიის ეფექტურ 

განხორციელებასა და მიზნების მიღწევაზე, რომელიც ეყრდნობა ფინანსურ ანალიზს. 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის შემდგომ, ძირითადი აქცენტი 

გაკეთდება უნივერსიტეტში პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის კიდევ უფრო გაზრდაზე, 

რაც, თავის მხრივ, მოითხოვს უნივერსიტეტის გაუმჯობესებული ხარისხის 

ფინანსურ/საოპერაციო ინფორმაციას და მენეჯერული აღრიცხვის ინფორმაციის მიღებასა და 

გამოყენებას. ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მესამე ეტაპზე 

პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის ზრდის პროცესში აღსანიშნავია 

ანგარიშვალდებულების დელეგირების მაქსიმალური ზრდა და თითოეული მენეჯერის 

კომპეტენციის ფარგლებში რისკის მართვის უზრუნველყოფა. აღნიშნული ძირითადად 

გულისხმობს იმ ფაქტორების იდენტიფიცირებასა და მართვას, რომლებიც ხელს  უშლის 

უნივერსიტეტს დასახული მიზნების მიღწევაში შეზღუდული დროის, სტანდარტებისა და 

მატერიალური რესურსების   პირობებში. 

 

7. ანგარიშგება 

 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ფარგლებში ანგარიშგების ჩამოყალიბების 

მიზანია უნივერსიტეტის მმართველი რგოლისთვის  სანდო და დროული ინფორმაციის 

მიწოდება, როგორც ბიუჯეტის შესრულებისა და შედეგიანობის, ისე უნივერსიტეტში 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის დანერგვის და არსებული მდგომარეობის შესახებ, რის 

საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება ფინანსური და საოპერაციო შედეგების დროული და 

ეფექტიანი ანალიზი, ხარვეზების დროული იდენტიფიცირება, აღმოფხვრა და არსებული 

სისტემის მუდმივი სრულყოფა. 

უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის ანგარიშგების პროცესი ორ დონეზე 

ხორციელდება: 

 ქვედა დონეზე – სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლები წარუდგენენ ანგარიშებს 
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სტრუქტურული ერთეულების უფროსებს, ხოლო სტრუქტურული ერთეულების 

უფროსები ახდენენ ანგარიშების დამუშავებას და ამზადებენ საკუთარი სტრუქტურული 

ერთეულის ანგარიშს, რომელიც წარედგინება შესაბამის ვიცე-რექტორს. ვიცე 

რექტორების მიერ განხილული ანგარიშები ეგზავნება უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს შემდგომი დამუშავებისა და უნივერსიტეტის საქმიანობის 

წლიური კონსოლიდირებული ანგარიშის მომზადების მიზნით. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ კონსოლიდირებული წლიური ანგარიში 

წარედგინება (არაუგვიანეს 24 ივლისისა) რექტორს და განიხილება (არაუგვიანეს 5 

აგვისტოსი)  წარმომადგენლობით საბჭოზე შესაბამისი  გადაწყვეტილების მიღების 

მიზნით. 

 ზედა დონეზე –წარდგენილი ანგარიშების დამუშავებას და კონსოლიდირებული სახის 

ჩამოყალიბებას უზრუნველყოფს უნივერისტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური, კონსოლიდირებულ წლიურ ანგარიშს წარუდგენს რექტორს. უნივერსიტეტის 

რექტორი ყოველი   აკადემიური   წლის   ბოლოს  ეცნობა მას და შიდა კვლევების 

შედეგების ანალიზზე დაფუძნებულ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

წარდგენილ  წლიურ ანგარიშს. მათ საფუძველზე ამზადებს უნივერსიტეტის     

საქმიანობის     წლიურ   ანგარიშს და წარადგენს წარმომადგენლობით საბჭოზე  

განსახილველად.  განხილულ ანგარიშსა და მის  შედეგებს გააცნობს  უნივერსიტეტის 

პარტნიორთა კრებას. 

ზედა დონეზე ანგარიში თავისი შინაარსით უფრო ანალიტიკურია და ნაკლებად 

დეტალიზებული, ვიდრე ქვედა დონის ანგარიში. უნივერსიტეტში ანგარიშგება  

განხორციელდება წელიწადში ერთხელ, თუმცა შესაძლოა განხორციელდეს ასევე 

ყოველთვიურად და კვარტალურად. 

 

ყოველთვიური ანგარიშის მიზანია უნივერსიტეტის ხელმძღვანელის ინფორმირებულობა 

უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული აქტივობების შედეგების შესახებ. იგი 

წარმოადგენს შიდა მოხმარების დოკუმენტს მას ანალიტიკური ხასიათი ნაკლებად აქვს. 

კვარტალური ანგარიშის მიზანია უნივერსიტეტის ხელმძღვანელის ინფორმირებულობა 

უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული აქტივობების შედეგებისა და ფინანსური 

მართვისა და კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების შესახებ. იგი წარმოადგენს შიდა 

მოხმარების დოკუმენტს და ყოველთვიურ ანგარიშში ასახული ინფორმაციის გარდა 

დამატებით მოიცავს ინფორმაციას: უნივერსიტეტის საოპერაციო საქმიანობის ეფექტიანობის 

შესახებ და საანგარიშო პერიოდში გამოვლენილი ფინანსური კონტროლის არსებითი 

სისუსტეების, მათ მიერ გამოწვეული შედეგებისა და ამ სისუსტეების აღმოფხვრისათვის 

გატარებული ღონისძიებების შესახებ; 

 

 

8. ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვისა და განვითარების წლიური 
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ანგარიში 

 

წლიური ანგარიშის მიზანია ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის, 

განვითარებისა და ფუნქციონირების, ასევე განხორციელებული ქმედებების ეფექტიანობისა 

და პროდუქტიულობის შესახებ ინფორმაციის წარდგენა უნივერსიტეტის 

ხელმძღვანელისათვის. წლიურ ანგარიშს ამზადებს საფინანსო და მატერიალური 

რესურსების მართვის დეპარტამენტი და წარუდგენს უნივერსიტეტის საფინანსო და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის საკითხებში ვიცე-რექტორს  უნივერსიტეტის 

რექტორთან წარსადგენად, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  

 უფლებამოსილების დელეგირების ხარისხისა და ანგარიშვალდებულების სისტემის 

შესახებ; 

 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის მონაწილე სუბიექტებისთვის 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის გაცნობისა და პრაქტიკაში 

დანერგვის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ (ტრენინგები, 

სემინარები და ა.შ); 

 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის დროს გამოვლენილი 

ხარვეზებისა და მაკორექტირებელი ღონისძიებების შესახებ. 

 

 

 

 

 


