
შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

                                                               დანართი N3 

  

 

 

  

ფინანსური სამსახურის დებულება 

 
მუხლი 1. ფინანსური  სამსახური 

1. ფინანსური  სამსახური (შემდგომ - სამსახური) არის შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის    

(შემდგომში - კოლეჯი)   სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს კოლეჯის ფინანსური რესურსების 

ეფექტურ მართვას,   საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგებას. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის,  კოლეჯის დებულების, ამ დებულებისა და 

კოლეჯის მართვის ორგანოების სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

3. სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში ანგარიშვალდებულია კოლეჯის დირექტორის წინაშე, ასრულებს კანონით 

გათვალისწინებულ დირექტორის მიერ კანონის საფუძველზე დაკისრებულ მოვალეობებს. 

მუხლი 2. სამსახურის მიზანი, ამოცანები, ფუნქციები 

1.სამსახურის მიზანია ფინანსური რესურსების ეფექტური მართვა და   კოლეჯის სტუდენტებისა და პერსონალისთვის 

სწავლისა და  მუშაობის ნორმალური პირობების შექმნა;  საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება. 

2.სამსახურის ძირითადი ამოცანები: 

ა) კოლეჯის ბიუჯეტის შედგენა და შესრულების მონიტორინგი; 

ბ) ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, ბუღალტრული ანგარიშგების 

საფუძველზე სისტემის ფინანსური მდგომარეობის კომპლექსური და ოპერატიული ანალიზი, კოლეჯის  ფინანსური  

პროცედურების, ნორმების, წესების შემუშავება და განახლება; 

გ) ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი კაპიტალდაბანდებების აღრიცხვის 

უზრუნველყოფა; 

დ) საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების მონაცემების უტყუარობის უზრუნველყოფის მიზნით ქონებისა და საფინანსო 

ვალდებულებათა ინვენტარიზაციის ჩატარება; 

3.სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ორგანიზაციის პროცესის კოორდინაცია; 

ბ) ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა; 

გ) აღრიცხვა-ანგარიშგების მონიტორინგი; 

დ) საბიუჯეტო პროცესის რეგულირებისათვის წინადადებების შემუშავება, რომლებიც განსაზღვრავს კოლეჯის ბიუჯეტის 

შედგენის, განხილვის, დამტკიცებისა და შესრულებაზე მონიტორინგის საერთო პრინციპებს და საბიუჯეტო 

უფლებამოსილებათა გამიჯვნა-განაწილების ფორმებს; 

ე) ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება   

ვ) საჭიროების შემთხვევაში  კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტის მომზადება; 

ზ) საბიუჯეტო მაჩვენებლების შესრულების სისტემატური ზედამხედველობა; 

თ) საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება; 

ი)კომპეტენციის ფარგლებში კოლეჯის სახელით დასადები ხელშეკრულებების მომზადება; 

კ)შესყიდვების პროცედურების წარმართვა: 

ლ) შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის მომზადების უზრუნველყოფა; 

მ) მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე ზედამხედველობის განხორციელება 

კომპეტენციისფარგლებში; 

მუხლი 3. სამსახურის პერსონალი  

1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და ბუღალტერისგან.  

2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ 

დებულებით. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, კოლეჯის დირექტორის დავალებით, სამსახურის უფროსის უფლება-

მოვალეობებს ახორციელებს ბუღალტერი. 

3. სამსახურის პერსონალს თანამდებობაზე თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს კოლეჯის 

დირექტორი. 

4. სამსახურის უფროსი: 



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

ა)  წარმართავს სამსახურის საქმინობას და პასუხისმგებელია სამსახურზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 

ბ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესს, ფორმებსა და მეთოდებს;  

გ) კოლეჯის დირექტორს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებსა და 

რეკომენდაციებს; 

დ) კოლეჯის დირექტორს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესახებ;  

ზ) ახორციელებს სამსახურის პერსონალის საქმიანობის მონიტორინგს; 

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

ი)ორგანიზებას უწევს  შესყიდვების გეგმის შედგენის და კორექტირების პროცესს; 

კ)კომპეტენციის ფარგლებში ორგანიზებას უწევს შესყიდვის წინამოსამზადებელი სამუშაოების წარმართვის პროცესს;    

ლ) ახორციელებს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე ზედამხედველობას  კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

მ) უზრუნველყოფს სამსახურის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

ნ) ახორციელებს წინამდებარე დებულებით, კოლეჯის სამართლებრივი აქტებითა და საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და დავალებებს,  სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში. 

5. სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს  დირექტორი. 

6.  ბუღალტერი: 

ა) მონაწილეობს  ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  პროცესში; 

ბ) მონაწილეობს ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში; 

გ) მონაწილეობს ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებაში;   

ვ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს საბიუჯეტო მაჩვენებლებს;    

დ)  აწარმოებს საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას; 

ე) დაფინანსების წყაროების მიხედვით ადგენს შესყიდვების გეგმის პროექტს; 

ვ)მონაწილეობს შესყიდვის წინამოსამზადებელი სამუშაოების წარმართვის პროცესში;   

ზ)საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობს ხელშეკრულებების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების 

პროცესში;   

თ) ამზადებს შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტს; 

ი)მონაწილეობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე ზედამხედველობის პროცესში   

კ) ორგანიზებას უწევს წერილობითი ნებართვების მოპოვების პროცესს მრავალწლიანი და გადაუდებელი 

აუცილებლობით გამოწვეულ შესყიდვებზე; 

ლ) უზრუნველყოფს სამსახურის საქმიანობაში კანონიერებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

მ) ასრულებს ამ დებულებით,  მართვის ორგანოების და სამსახურის უფროსის  მიერ სამსახურეობრივ საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ მოვალეობებსა და ცალკეულ დავალებებს. 

მუხლი 4. სამსახურის ქონება, ფინანსები და საქმინობის კონტროლი 

1. სამსახურის მთელი ქონება წარმოადგენს კოლეჯის  საკუთრებას. 

2. სამსახურისათვის გადაცემული ქონების საკითხები რეგულირდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

3. სამსახურის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს კოლეჯის ბიუჯეტი. 

მუხლი 5. დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის წესი 

დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

  

 

 

 

 

 


