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სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის საქმიანობის შესახებ 2014 წლის ანგარიში

ფინანსთა სამინისტროს სისტემის კადრების სწორად შერჩევის, პროფესიული სწავლების,
მომზადება/გადამზადების და მათი მუშაობის ეფექტიანობის ზრდის მიზნით აკადემიაში
განხორციელდა შემდეგი პროექტები:
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის დავების განხილვის სამსახურის
თანამშრომლებისთვის (11 მსმენელი), ბუღალტერიის თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შეძენისა
და მათი მომავალი საქმიანობის მეტი წარმატებით განხორციელების მიზნით, ჩატარდა ტრენინგი
თემაზე: ფინანსური (ბუღალტრული) აღრიცხვის საფუძვლები.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურის, საგადასახადო პოლიტიკის
დეპარტამენტის,
ადმინისტრაციული
დეპარტამენტის
და
იურიდიული
დეპარტამენტის
თანამშრომლებისათვის (12 მსმენელი), სამართლებრივი წერის „CREAC“ მეთოდის გამოყენებით
ობიექტური და დამარწმუნებელი წერილობითი ანალიტიკური ნაწერის შექმნის მიზნით ჩატარდა
ტრენინგი თემაზე „სამართლებრივი წერის უნარ-ჩვევები“;
სსიპ საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის თანამშრომლებისათვის (28 მსმენელი) ეფექტური
კომუნიკაციის და მომსახურების, ნეგატიური ინფორმაციის გადაცემის და რთულ მოქალაქეებთან
კომუნიკაციის სპეციფიკაციის შესწავლის მიზნით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ეფექტური
კომუნიკაცია და მომსახურება“;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის 2 თანამშრომლისათვის და სსიპ
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 1 თანამშრომლისთვის სახელმწიფო შესყიდვების სხვადასხვა
მიმართულების გასაცნობად და წარმატებით განსახორციელებლად საჭირო პრაქტიკული და
თეორიული ცოდნის ამაღლების მიზნით, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „სახელმწიფო შესყიდვები“.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის 10 თანამშრომლისთვის, სსიპ საფინანსო
ანალიტიკური სამსახურის 1 თანამშრომლისთვის, სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს 2 თანამშრომლისთვის, საგამოძიებო სამსახურის 1 თანამშრომლისთვის,
სსიპ შემოსავლების სამსახურის 1 თანამშრომლისთვის და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ცენტრალური აპარატის 1 თანამშრომლისთვის სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებთან
ერთად განხორციელდა ტრენინგი თემაზე „IPSAS - საქართველოს საჯარო სექტორში და ფინანსური
ანგარიშგება მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით”.
სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 3 თანამშრომლისათვის, სსიპ შემოსავლების სამსახურის 3
თანამშრომლისთვის, სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 3
თანამშრომლისთვის სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებთან ერთად, ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის მომსახურების
სისტემაში მოქცევის მიზნით განხორციელდა ტრენინგი თემაზე: ,,სახელმწიფო ხაზინის
ელექტრონული მომსახურების სისტემა’’, ხოლო აკადემიის 2 თანამშრომლისთვის „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ბუღალტერია“.
ჩატარდა საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორების (28 სტაჟიორი) მოსამზადებელი კურსი. კურსის
მიზანი იყო, სტაჟიორები გაცნობოდნენ და მიეღოთ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა შემდეგი
მიმართულებებით: სისხლის სამართალის მატერიალური ნაწილი, ოპერატიულ სამძებრო
საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონი, კრიმინალისტიკა, ხელისუფლების ორგანოები,
საგამოძიებო სამსახურის ორგანოები, საგადასახადო კანონმდებლობა, ფინანსური აუდიტი,
სახელმწიფო ბიუჯეტი, სახელმწიფო შესყიდვები და იურიდიული ფსიქოლოგია. კურსი მოიცავდა
პრაქტიკულ სავარჯიშოებს და როლურ თამაშებს.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მაღალი რგოლის ხელმძღვანელი პირებისთვის ლიდერული
და მენეჯერული უნარ-ჩვევების განმტკიცების მიზნით განხორციელდა ტრენინგები თემაზე:
,,ლიდერული და მენეჯმენტის უნარები“ (25 მსმენელი).
პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, ინტერვიუების, პრეზენტაციების და საჯარო გამოსვლების უკეთ
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ჩატარების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მაღალი რგოლის ხელმძღვანელი
პირებისთვის განხორციელდა ტრენინგი „მედიასთან კომუნიკაციის მენეჯმენტი“ (20 მსმენელი).
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
სისტემის
მენეჯერულ
პოზიციაზე
მყოფი
თანამშრომლებისთვის (17 მსმენელი) მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო განაცხადის შედგენის,
წარდგენის მეთოდოლოგიისა და ბიუჯეტის მართვის ელეტრონული სისტემის (eBudget) გაცნობის
მიზნით განხორციელდა ტრენინგი თემაზე: „მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის პროექტის შედგენა
და განხილვა“.
სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის, სახაზინო სამსახურის, სსიპ შემოსავლების სამსახურისა და
სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის თანამშრომლებისთვის (20 მსმენელი) ტრენინგის
დაგეგმვისა და განხორციელების თანამედროვე მეთოდიკის გაცნობისა და მათი პრაქტიკაში
დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა ტრენინგი თემაზე: „ტრენერთა ტრეინინგი ტრენინგის დაგეგმვა და განხორციელება“.
სსიპ შემოსავლების სამსახურისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის
თანამშრომლებისთვის
არალეგალური
გზით
შემოტანილი
თამბაქოს
ამოცნობისა
და
კანონდარღვევების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ბრძოლა თამბაქოს
უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ“ (105 მსმენელი).
საგადასახადო კანონმდებლობისა და საგადასახადო აუდიტის განხორციელების პროცედურების
გასაცნობად
და
პრაქტიკული
ცოდნის
მისაღებად
სსიპ
შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის
განხორციელების პოცედურები“ (69 მსმენელი).
საგადასახადო კანონმდებლობის პროცედურების გასაცნობად და პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად
სსიპ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის (2 მსმენელი), სხვა ორგანიზაციების
თანამშრომლებთან ერთად ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „საგადასახადო კანონმდებლობა“.
სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლებისთვის აკადემიის სამუშაო პროცესების
დეტალური ანალიზის, პროცესების გამარტივების მეთოდებისა და პრინციპების დანერგვის
საშუალებების გაცნობის მიზნით განხორციელდა ტრენინგი თემაზე „სამუშაოს შეფასების
კრიტერიუმები და მათი დანერგვა“ (23 მსმენელი). ასევე ინგლისურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი
მოლაპარაკებების უკეთ წარმართვის მიზნით აკადემიის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი
ინგლისურ ენაში (13 მსმენელი).
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მაღალი რგოლის თანამშრომლებისათვის (6 მსმენელი)
საჯარო მოხელეთა მიერ პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, ინტერვიუების, პრეზენტაციების და
საჯარო გამოსვლების უკეთ ჩატარების მიზნით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „საჯარო გამოსვლის
უნარ-ჩვევები“.
სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 6 თანამშრომლისათვის, სხვა ორგანიზაციების
თანამშრომლებთან ერთად
შუა რგოლის მენეჯერებისათვის ამერიკის საელჩოსთან
თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენიგ კურსი: „ლიდერობა და მართვა’’.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ეფექტური წერითი და ზეპირი
კომუნიკაციის, კრიტიკული კითხვისა და საუბრის, აზრის მკაფიოდ გამოთქმისა და ჩამოყალიბების
უნარების განვითარების მიზნით ჩატარდა ტრენინგი „პროფესიული წერა და საქმიანი კომუნიკაცია“
(15 მსმენელი).
სსიპ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის (23 მსმენელი) ტრენინგის დაგეგმვისა და
განხორციელების თანამედროვე მეთოდიკის გაცნობისა და მათი პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობის
მიზნით განხორციელდა ტრენინგი თემაზე: „ტრენერთა ტრეინინგი - ტრენინგის დაგეგმვა და
განხორციელება“ .
თანამედროვე ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტის DDC (დიუის
ათწილადი კლასიფიკაცია) შესაბამისად, დამოუკიდებელი კლასიფიკაციის დანერგვისათვის სსიპ
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 5 თანამშრომლისათვის ჩატარდა ტრენინგი: ელექტრონული
კალასიფიკაცია.
ჰოლანდიის

ფინანსთა

სამინისტროსთან

გაფორმებული

თანამშრომლობის

მემორანდუმის
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-

-

ფარგლებში, ჰოლანდიელმა ექსპერტებმა ჩაატარეს სემინარები:
 „პროგრამული ბიუჯეტირება და ფინანსური მართვა და კონტროლი“ (20 მსმენელი).
 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებისთვის (10 მსმენელი)
დამატებული ღირებულების გადასახადისგან თავის არიდების მექანიზმების გამოვლენის
საკითხებში გამოცდილების გაზიარების, ევროპული კანონმდებლობის გაცნობისა და
ჰარმონიზაციის მიზნით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „დღგ დანაშაული და გაყალბების
თავიდან აცილება“.
ასევე, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საჯარო სამსახურების „დაძმობილების“ (TWINNING)
პროექტის ფარგლებში აკადემიამ გადაამზადა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის ადამიანური
რესურსების მართვის სპეციალისტები შესაბამისი მიმართულებებით.
აკადემიამ ორგანიზება გაუკეთა და ტესტირება ჩაუტარა დასაქმების მსურველ კანდიდატებს
ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა ვაკანტურ პოზიციებზე (606 კანდიდატი).

ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს საფინანსო, საბიუჯეტო
და საგადასახადო პოლიტიკის სწორად იმპლიმენტირების ხელშეწყობა - საბიუჯეტო და კერძო
ორგანიზაციებისათვის სასწავლო პროექტების, საკანონდებლო სიახლეების გაცნობისა და
დამატებითი სერვისების შეთავაზების გზით.
აღნიშნული

შედეგის

მისაღწევად,

სხვადასხვა

საბიუჯეტო

და

კერძო

ორგანიზაციის

თანამშრომლებისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის ჩატარდა შემდეგი კურსები:
-

„საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტერია“ (113 მსმენელი);

-

,,საგადასახადო კანონმდებლობა“ (60 მსმენელი);

-

„საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები“ (41 მსმენელი);

-

„ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების, შესყიდვებისა და საგადასახადო კანონმდებლობის ზოგადი
კურსი

-

(8 მსმენელი);

IPSAS-საქართველოს საჯარო სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება მოდიფიცირებული საკასო
მეთოდით“ (1278 მსმენელი);

-

„e-Document საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემა“ (15 მსმენელი);

-

„კომპლექსური გაყიდვები“ (60 მსმენელი);

-

„კომპიუტერული ბუღალტრული პროგრამა ორისი“ (13 მსმენელი);

-

„სახელმწიფო შესყიდვები“ (93 მსმენელი);

-

„საბაჟო გაფორმება და პროცედურები“ (3 მსმენელი);

-

„ფრონტ ოფისის ახალი პროცედურები“ (30 მსმენელი);

-

„სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა“ (97 მსმენელი);

-

„ურბანული განვითარების სოციოკულტურული საფუძვლები“ (6 მსმენელი);

-

„ქალაქგანვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ (6 მსმენელი);

-

„პერსონალური მონაცემების დაცვა“ (7 მსმენელი);

-

„საჯარო გამოსვლის ტექნიკა“ (11 მსმენელი);

-

„პროფესიული წერა და საქმიანი კომუნიკაცია“ (11 მსმენელი);

-

„ინოვაციათა მენეჯმენტი“ (225 მსმენელი).

-

ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისა და საქართველოს ბიზნეს
ასოციაციის თანამშრომლობით, აკადემიაში გაიმართა შეხვედრები, რომელსაც ესწრებოდნენ ბიზნეს
ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ფინანსთა სამინისტროს უწყებათა ხელმძღვანელი პირები.
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აღნიშნული შეხვედრების მიზანია, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის
ნაყოფიერების
გაზრდა
და
ქვეყნის
ეკონომიკური
განვითარების
ხელშეწყობა.
შეხვედრაზე ძირითადად განხილული იყო საკითხები საგადასახადო კანონმდებლობიდან. ასევე,
წარმოდგენილი იქნა რეკომენდაციები და საკუთარი ხედვები ბიზნეს სექტორის ხელშეწყობისა და
უკეთ განვითარების კუთხით. სულ აღნიშნულ შეხვედრებს ესწრებოდა 52 მონაწილე.
-

აკადემიამ ორგანიზება გაუკეთა და ტესტირება ჩაუტარა აჭარის ა/რ ტურიზმისა და კურორტების
დეპარტამენტს, აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, აჭარის არ. ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს, აჭარის არ დასაქმების სააგენტოს, აჭარის არ მთავრობის აპარატს
(სულ 815 კანდიდატი).

საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისა და ერთობლივი
სასწავლო და სოციალური პროექტების განხორციელების მიზნით განხორციელდა:
-

-

-

-

-

-

-

„საგადასახადო
კანონმდებლობის“
ტრენინგი
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
იურიდიული
ფაკულტეტის დამამთვრებელი კურსის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის (25 მსმენელი).
პროექტი მიზნად ისახავდა სასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის საფუძვლების შექმნას.
სტუდენტებს მიეცათ შესაძლებლობა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის საგადასახადო სფეროს
ექსპერტებისაგან მიეღოთ პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობილი ცოდნა საგადასახადო
კანონმდებლობის მიმართულებით.
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციას (ELSA Tbilisi), ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასა და
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა სასწავლო
კურსი თემაზე - „ეკონომიკის სამართალი“. სასწავლო პროგრამაში სხვადასხვა უმაღლესი
სასწავლებლების იურიდიული, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტების სტუდენტები და კურს
დამთავრებულები მონაწილეობდნენ (25 მსმენელი). აღნიშნული კურსი მიზნად ისახავდა
იურიდიული, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტების სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების
პროფესიული უნარ-ჩვევების დახვეწასა და ცოდნის გაღრმავებას კერძო კორპორაციების
ხელმძღვანელობისა და მმართველობის საკითხებში.
სასწავლებლებს შორის თანამშრომლობის განვითარების მიზნით, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისა
და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის განათლებისა და
მეცნიერების
დეპარტამენტის
ორგანიზებით,
სხვადასხვა
უმაღლესი
სასწავლებლების
სტუდენტებისთვის განხორციელდა სასწავლო პროექტი ,,საინვენსტიციო გარემო, როგორც
ეკონომიკური კატეგორია“. მონაწილეებს (25 მსმენელი) ლექციები წაეკითხათ ქვეყნის სოციალურეკონომიკური განვითარებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემაზე ფინანსთა მინისტრისა და
სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების მიერ.
გაეროს განვითარების პროგრამის საზღვრის ერთიანი მართვის პროექტთან თანამშრომლობით
განხორციელდა ტრენინგი „ინტელექტუალური საკუთრების უფლება“, რომელშიც მონაწილეობას
იღებდნენ სსიპ შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლები (20 მსმენელი).
გაეროს ჰუმანიტარულ საქმეთა საკოორდინაციო ოფისის რეგიონალურ ოფისის კავკასიის, შუა აზიის
და უკრაინის ქვეყნებისთვის განხორციელდა რეგიონალური სამუშაო შეხვედრა გეოგრაფიულ
ინფორმაციულ სისტემებში. (39 მსმენელი).
შპს „ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების“ ინიციატივით სსიპ
ფინანსთა სამინისტრომ ორგანიზება გაუკეთა ტრენინგს თემაზე „შეიარაღებულ კონფლიქტებში
დაზარალებულთა დახმარება“ (48 მსმენელი).
სხვადასხვა სამინისტროს შიდა აუდიტის სუბიექტებისათვის თანამედროვე წარმატებული
პრაქტიკის, მიდგომების გაზიარებისა და შიდა აუდიტის საფუძვლების გაცნობის მიზნით გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ-ს ოფისი სამხრეთ კავკასიაში თანადგომით
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-

-

ჩატარდა ტრენინგები თემაზე:
 „შიდა აუდიტის საფუძვლები“ (50 მსმენელი),
 „სისტემური აუდიტი“ (25 მსმენელი),
 ,,კორუფციისა და თაღლითობის პრევენცია საქართველოს საჯარო სექტორში მომუშავე შიდა
აუდიტორთათვის'' (25 მსმენელი) და
 „პილოტური აუდიტების გამოცდილების გაზიარება“ (18 მსმენელი).
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) დაფინანსებით განხორციელდა
,,სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის“ ტრენინგები ადგილობრივი
თვითმმართველობების თანამშრომლებისთვის (199 მსმენელი).
ფინანსთა, ეკონომიკის, იუსტიციის სამინისტროებისა და პარლამენტის თანამშრომლებისათვის, შპს
„ჯეი თი აი კაუკასუს“-ის ეგიდით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე „რეგულირების გავლენის
შეფასება RIA“ (20 მსმენელი).
გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი აშშ-ის საელჩოსთან, რომლის ფარგლებში მხარეებს
შორის დაიგეგმა თანამშრომლობა სწავლების ორგანიზებისა და განხორციელების კუთხით. საელჩოს
ექსპერტების მიერ შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტისა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროს საზღვრის მართვის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგები თემაზე „ლიდერობა
და მართვა“ (59 მსმენელი). ამ პროგრამის ფარგლებშივე მოხდა აკადემიის თანამშრომლების, როგორც
ტრენერების ინსტრუქტაჟი და ჩართვა სწავლების პროცესში.

საქართველოს სახელმწიფოებრივი და რეგიონალური ინტერესებიდან გამომდინარე
საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელების მიზნით ჩატარდა ტრენინგები
შემდეგი მიმართულებით:
-

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და აკადემიის ერთობლივი ორგანიზებით, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის ინსტიტუტთან თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა სამი სასწავლო
კურსი თემაზე „ფინანსური პროგრამირება და პოლიტიკა“, „მაკროეკონომიკური დიაგნოსტიკა“ და
„მაკრო ეკონომიკური მენეჯმენტი და ფინანსური სექტორის პრობლემები“. ტრენინგში მონაწილეობის
მიზნით, ქართველ კოლეგებთან ერთად მხრიდან (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს,
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ეროვნული ბანკის და სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის წარმომადგენლებმა), მოწვეული იქნენ ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ
კავკასიის რეგიონის 9 ქვეყნის (აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, თურქეთი, უზბეკეთი,
მონღოლეთი და სხვ.) ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების, ცენტრალური ბანკების
წარმომადგენლები. მთლიანობაში, აღნიშნული ტრენინგი გაიარა 80 მსმენელმა.

დასახული საბოლოო შედეგები:
1. ფინანსთა სამინისტროს სისტემის კადრების სწორად შერჩევის, პროფესიული სწავლების,
მომზადება/გადამზადების და მათი მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა;
2. ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს საფინანსო, საბიუჯეტო
და საგადასახადო პოლიტიკის სწორად იმპლიმენტირების ხელშეწყობა - საბიუჯეტო და კერძო
ორგანიზაციებისათვის სასწავლო პროექტების, საკანონდებლო სიახლეების გაცნობისა და
დამატებითი სერვისების შეთავაზების გზით.
3. საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისა და ერთობლივი სასწავლო
და სოციალური პროექტების განხორციელება.
4. საქართველოს
სახელმწიფოებრივი
და
რეგიონალური
ინტერესებიდან
გამომდინარე
საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების
(ტრენინგები, სემინარები და ა.შ.)
განხორციელება.
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მიღწეული საბოლოო შედეგი:


განხორციელდა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება,
სწავლებისა და პროფესიული მომზადების მიმართულებით (ტრეინინგები, სემინარები, სამუშაო
შეხვედრები და ა.შ.);



ფინანსთა სამინისტროს სისტემისათვის განხორციელდა სტაჟიორების მომზადება/გადამზადება.



ფინანსთა

სამინისტროს

სისტემისა

და

სხვა

დაინტერესებული

საბიუჯეტო

ორგანიზაციებისთვის ახალი კადრების შერჩევის მიზნით ჩატარდა კონკურსები.


ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებიდან გამომდინარე სახელმწიფოს საფინანსო, საბიუჯეტო
და საგადასახადო პოლიტიკის სწორად იმპლიმენტირების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა
ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციებისათვის დაგეგმილ,
მიმდინარე თუ განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით (საფინანსო,
საბიუჯეტო და საგადასახადო მიმართულებებით).



ფინანსთა

სამინისტროს

რეფორმების

პრაქტიკაში

წარმატებით

დანერგვისა

მიზნით,

განხორციელდა კერძო სექტორის წარმომადგენელთა მომზადება/გადამზადება - საგადასახადო
კანონდებლობისა და აუდიტის მიმართულებებით;


ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისა და საქართველოს
ბიზნეს

ასოციაციის

თანამშრომლობით

სახელმწიფოსა

და

კერძო

სექტორს

შორის

თანამშრომლობის ნაყოფიერების გაზრდის მიზნით, აკადემიაში გაიმართა შეხვედრები,
რომელსაც

ესწრებოდნენ

ბიზნეს

ორგანიზაციების

წარმომადგენლები

და

ფინანსთა

სამინისტროს უწყებათა ხელმძღვანელი პირები.


მხარჯავი

დაწესებულებების

შიდა

კონტროლის

სწორად

წარმართვის

ხელშეწყობის,

თანამედროვე წარმატებული პრაქტიკის, მიდგომების გაზიარებისა და შიდა აუდიტის
საფუძვლების

გაცნობის

მიზნით

გერმანიის

საერთაშორისო

თანამშრომლობის

ორგანიზაციასთან (GIZ) თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენინგები უცხოელი ექსპერტების
ჩართულობით.


გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი აშშ-ის საელჩოსთან, რომლის ფარგლებში მხარეებს
შორის დაიგეგმა თანამშრომლობა სწავლების ორგანიზებისა და განხორციელების კუთხით. ამ
პროგრამის

ფარგლებშივე

მოხდა

აკადემიის

თანამშრომლების,

როგორც

ტრენერების

გაეროს განვითარების პროგრამის საზღვრის ერთიანი მართვის პროექტთან

და გაეროს

ინსტრუქტაჟი და ჩართვა სწავლების პროცესში.


ჰუმანიტარულ საქმეთა საკოორდინაციო თანამშრომლობით განხორციელდა ტრენინგი და
რეგიონალური სამუშაო შეხვედრა.



საქართველოს
საერთაშორისო

ფინანსთა
სავალუტო

სამინისტროსა
ფონდის

და

აკადემიის

ინსტიტუტთან

ერთობლივი
თანამშრომლობის

განხორციელდა სამი რეგიონალური სასწავლო კურსი, რომელიც

ორგანიზებით,
ფარგლებში

მონაწილეობის მიზნით,

ქართველ კოლეგებთან ერთად (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ეროვნული ბანკის და სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის წარმომადგენლები), მოწვეული იქნენ ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის
რეგიონის ქვეყნების ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების, ცენტრალური ბანკების
წარმომადგენლები.
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მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები


სხვადასხვა მიმართულებით გადამზადდა და კვალიფიკაცია აიმაღლა ფინანსთა სამინისტროს
სისტემის 383-მა თანამშრომელმა;



ფინანსთა სამინისტროს სისტემის ახალი კადრების შერჩევის მიზნით ტესტირება ჩაუტარდა
606 აპლიკანტს;



სხვა დაინტერესებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის ახალი კადრების შერჩევის მიზნით
ტესტირება ჩაუტარდა 815 აპლიკანტს.



სხვადასხვა

მიმართულებით

გადამზადდა

და

კვალიფიკაცია

აიმაღლა

საბიუჯეტო

ორგანიზაციების 1917-მა თანამშრომელმა;


სხვადასხვა მიმართულების სასწავლო პროექტები განხორციელდა კერძო ორგანიზაციებისა და
სხვა დაინტერესებული 285 პირისათვის.



საერთაშორისო

ორგანიზაციებთან

თანამშრომლობის

ფარგლებში

აკადემიის

მიერ

განხორციელებული სასწავლო კურსი გაიარა 483-მა პირმა.


საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, საქართველოს,
ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნიდან აკადემიაში სწავლება გაიარა
80-მა წარმომადგენელმა. საერთშორისო სავალუტო ფონდის მხრიდან, სამივე განხორციელებულ
კურსზე გაკეთდა დადებითი შეფასება.
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