
 

 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების წესი 

 

ფინანსური მართვა და კონტროლი მოიცავს შპს „ახალი უმაღლესი სასწავლებელი“-ს 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ,  როგორც ფინანსურ,  ისე არაფინანსურ პროცესებს, 

ოპერაციებსა და ქმედებებს, რაც უზრუნველყოფს სასწავლებლის მიზნების მიღწევას არსებული 

ბიუჯეტის ფარგლებში.   ფინანსური მართვისა და კონტროლის წესის რეგულირების სფეროს 

წარმოადგენს სასწავლებლის მიზნების მისაღწევად საჭირო ყველა შიდა კონტროლის 

ღონისძიება, მათ შორის, მიზნების განსაზღვრა, ბიუჯეტის შემუშავება  და  შესრულება,    

შეთანხმებების  უფლებამოსილების  დელეგირების შესახებ, მენეჯერული 

ანგარიშვალდებულების განსაზღვრა. 

შპს  ახალი  უმაღლესი  სასწავლებელი  ფინანსური  მართვისა  და  კონტროლის 

განსახორციელებლად იყენებს ფინანსურ კონტროლს, მენეჯერულ კონტროლს და ფინანსურ 

მართვას. 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მიზანია სასწავლებლის ფინანსური   

მართვის   ხარისხის   და   გადაწყვეტილების   მიღების   პროცესის გაუმჯობესება, სასწავლებლის 

მიზნების და ამოცანების შესრულება. 

ფინანსური მართვა და კონტროლი ხორციელდება სასწავლებლის ხელმძღვანელების მიერ და 

იგი მოიცავს სასწავლებლის საქმიანობასთან დაკავშირებულ როგორც ფინანსურ, 

ისეარაფინანსურ პროცესებს. 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა გულისხმობს არა მხოლოდ ფინანსურ 

კონტოლს,     არამედ  იგი  მოიცავს  კონტროლის  ყველა  ასპექტს,     რომელიც აუცილებელია    

სასწავლებლის    ხელმძღვანელების    მიერ    დასაბუთებული გადაწყვეტილების მისაღებად.  

ფინანსური მართვა და კონტროლი ხორციელდება შემდეგი კომპონენტების საშუალებით: 

✓ კონტროლის გარემო; 

✓ რისკის მართვა; 

✓ კონტროლის ღონისძიებები; 

✓ ინფომაცია და კომუნიკაცია;



 

 

✓ მონიტორინგი და შეფასება. 

 

კონტროლის გარემო - მოიცავს:  მართვის პროცესებსა და მეთოდებს;  სასწავლებლის 

სტრუქტურლი ერთეულების საქმიანობის მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრას; 

ადამიანური  რესურსების  მართვის  პოლიტიკასა  და  პრაქტიკას;   სასწავლებლის 

თანამშრომელთა კომპეტენტურობას. 

 

რისკის მართვა - მოიცავს იმ შესაძლო მოვლენების განსაზღვრასა და კონტროლს, რომლებიც  

გავლენას  ახდენს  სასწავლების  მიზნების  მიღწევაზე.   ასევე,   რისკის შესამცირებლადსაჭირო 

ღონისძიებების განხორციელებას. 

 

კონტროლის ღონისძიებები - მოიცავს ფინანსურ კონროლს და იმ ღონისძიებებს, რომლებიც  

უზრუნველყოფენ  დაწესებულებების  მიზნების  მიღწევას.    კერძოდ:  

✓ მოვალეობების   იმგვარი   განაწილება,     რომ   სხვადასხვა   პირი   იყოს პასუხისმგებელი 

უფლებამოსილების   მინიჭებაზე, ქმედებების   განხორციელებასა   და   კონტროლზე;    

✓ აქტივების,  ფინანსური  და  არაფინანსური  ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; 

✓ ზედამხედველობა;  

✓ წინასწარი, მიმდინარე და   დასკვნითი   კონროლი;  

✓ ადამიანური რესურსების ეფექტიანი მართვის პროცედურების დამკვიდრება და სხვა. 

 

ინფორმაცია და კომუნიკაცია - ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაცია ნერგავს და 

განავითარებს საჭირო და სანდო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. დაბალი რგოლის 

მენეჯერები უნდა აწვდიდნენ ინფორმაციას უფრო მაღალი რგოლის მენეჯერებს იმ 

ფაქტორების შესახებ,  რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს  სასწავლებლის  მიზნების  

მიღწევაზე.    უნდა  არსებობდეს  ეფექტური კომუნიკაცია მენეჯერულ ჯაჭვში როგორც 

ზევიდან ქვევით, ისე ქვევიდან ზევით. 

 

მონიტორინგი   და   შეფასება - რომელიც  უზრუნველყოფს   მთლიანად   მმართველობითი 

კონტროლის ღონისძიებების ეფექტურობასა და ეფექტიანობას. მისი ძირითადი ელემენტია 

შიდა აუდიტი. 



 

შიდა აუდიტი  - შიდა კონტროლის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც იძლევა ობიექტურ და 

გონივრულ ინფორმაციას ხელმძღვანელობისათვის შიდა კონტროლის სისტემის 

გამართულად ფუნქციონირების თაობაზე. გარდა ამისა, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი 

მიმართავს  უფლებამოსილ აუდიტორს ფინანსური აუდიტის ჩატარების მიზნით ფინანსური 

წლის დახურვიდან სამი - ექვსი თვის ვადაში.   

 

ახალ უმაღლეს სასწავლებელში  ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვა 

ხორციელდება სამ ეტაპად: 

✓ ფინანსური კონტროლი; 

✓ მენეჯერული კონტროლი; 

✓ ფინანსური მართვა. 

 

ფინანსური   კონტროლი -  გულისხმობს   არსებული   ფინანსური   კონტროლის მექანიზმებს, 

მათ შორის ფინანსური რეგულაციების გაუმჯობესებას და მენეჯერული 

ანგარიშვალდებულების   დანერგვას.             ფინანსური   კონტროლის   მიზანია 

უფლებამოსილების   დელეგირების   გზით   მოხდეს   შესაბამისი   მენეჯერების 

ანგარიშვალდებულების  ზრდა  და  სასწავლებლის  სახსრების  მართვისა  და კონტროლის 

საკითხებში ჩართულობა. 

 

მენეჯერული კონტროლი - მენეჯერული ანგარიშვალდებულების სისტემა გულისხმობს 

სასწავლებლის მართვის ყველა   რგოლის   ხელმძღვანელის   პასუხისმგებლობას   მიზნების   

მიღწევაზე დროულად, არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში. მენეჯერული 

ანგარიშვალდებულება მოიცავს  პასუხისმგებელი  პირების  განსაზღვრას  

უფლებამოსილებებისა  და კონტროლის   მექანიზმების   დელეგირების   გზით.      

პასუხისმგებელი   პირი ანგარიშვალდებულია   ზემდგომი   ხელმძღვანელის   წინაშე   

დაკისრებული პასუხისმგებლობისა და უფლებამოსილების ფარგლებში.  მენეჯერული 

კონტროლი არის პროცესი,   რომლის მიზანია სასწავლებლის ყველა იერარქიულ საფეხურზე 

მენეჯერული  სტრუქტურის  სრულყოფა,   რაც  ხელს  შეუწყობს  პასუხისმგებელი პირების 

უფლებამოსილებების გამიჯვნას და სასწავლებლის მიზნების მიღწევას ეფექტიანობისა და 

პროდუქტიულობის პრინციპების დაცვით. 

 



 

ფინანსური მართვა - ფინანსური მართვის სისტემის დანერგვა წარმოადგენს ფინანსური 

მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის მესამე ეტაპს. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვნად 

იცვლება საფინანსო სამსახურის როლი,   იგი ითავსებს საფინანსო მრჩეველის როლს.   

აღნიშნული  სამსახური  ახდენს  ხარჯების  განმსაზღვრელი  ფაქტორების იდენტიფიცირებას,   

ფინანსურ  ანალიზს და  ჩართულია  ფინანსური სტრატეგიის შემუშვებაში, რათა 

უზრუნველყოს სამოქმედო გეგმისა და ხარჯების სწორი განსაზღვრა. ამასთან, საფინანსო 

სამსახური უზრუნველყოფს ფინანსური კონტროლის  ყველა  მიმართულების  სრულყოფილ  

და  გამართულ  ფუნქციონირებას სასწავლებლის  მასშტაბით.    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. 

 

ანგარიშგება.     ფინანსური  მართვისა  და  კონტროლის  სისტემის  ფარგლებში ანგარიშგების  

ჩამოყალიბების  მიზანია  სასწავლებლის  ხელმძღვანელობისათვის სანდო და დროული 

ინფორმაციის მიწოდება,   რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება ფინანსური შედეგების 

დროული და ეფექტიანი ანალიზი,  ასევე აღნიშნული წესის   პრაქტიკაში დანერგვის 

ხელშეწყობა, ხარვეზების დროული იდენტიფიცირება, აღმოფხვრა და არსებული სისტემის 

მუდმივი სრულყოფა. 

 

ბიუჯეტის შედგენა 

 

სასწავლებლის ბიუჯეტის შედგენა ხდება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ 

წარმოდგენილ დაგეგმილ წლიურ ბიუჯეტზე დაყრდნობით. ყოველი კალენდარული წლის 

ბოლოს, სამოქმედო გეგმის შედგენასთან ერთად, სტრუქტურული ერთეულები საკუთარი 

მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე  ადგენენ დაგეგმილ ბიუჯეტს  და წარუდგენენ მას 

საფინანსო სამსახურს. საფინანსო სამსახური, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან ერთად კი 

ახდენს მის ასახვას ერთიან ბიუჯეტში. სტრუქტურული ერთეულების მიერ წარმოდგენილი 

ბიუჯეტი შესაძლოა დაკორექტირდეს და შემდეგ აისახოს ერთიან ბიუჯეტში. ბიუჯეტი 

თანხვედრაში უნდა იყოს სასწავლებლის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო 

გეგმებთან. მომზადებული ბიუჯეტის პროექტი განიხილება აკადემიური საბჭოს სხდომაზე და 

მტკიცდება რექტორის ბრძანებით. 


