საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული
ღონისძიებების მოკლე აღწერა:

სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ჩატარდა 57
უნიკალური სასწავლო თუ ტრენინგ კურსი და გადამზადდა 1,857 მსმენელი.

ახალი კადრების შერჩევის ხელშეწყობა პროფესიული ტესტირებების ორგანიზების გზით
ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის:





საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტების სხვადასხვა ვაკანტურ
პოზიციაზე და აკადემიის სასწავლო კურსზე შესარჩევ კონკურსზე პროფესიული
მიმართულების ტესტირება, ტესტირება ზოგადი უნარებში და ინგლისური ენის
ტესტირება/გასაუბრება ჩაუტარდათ კანდიდატებს (სულ 378 კანდიდატი, 15
ტესტირება).
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, ბრიტანეთის საბჭოს, შპს ალტას და
აჭარის ავ/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპლიკანტებს სხვადასხვა
ვაკანტურ პოზიციაზე ჩაუტარდა პროფესიული მიმართულების ტესტირება
(სულ 955 კანდიდატი, 25 ტესტირება).

ტრენინგების ორგანიზება დაინტერესებული პირებისთვის (მათ შორის, ფიზიკური
პირებისთვის, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისთვის) კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით:
რეფორმის ფარგლებში:
რეფორმის ფარგლებში:
სახელმწიფო ფინანსების მართვისა და საჯარო სექტორში აღრიცხვის რეფორმის ფარგლებში
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად IPSAS აღრიცხვა/ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდატრების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დანერგვის მიზნით საჯარო დაწესებულებების
ფინანსური განყოფილების თანამშრომლებს უტარდებათ სწავლო და ტრენინგკურსები, ამ
ეტაპისთვის გადამზადდა - 3,277 მსმენელი.

ტრენინგების

ორგანიზება დაინტერესებული

პირებისთვის

(მათ

შორის, ფიზიკური

პირებისთვის, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისთვის) კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით:
კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის განხორციელდა 57 დასახელების სამუშაო
შეხვედრა, საჯარო ლექცია სასწავლო თუ ტრენინგ კურსი, და გადამზადდა 4,295 მსმენელი.

საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა საუკეთესო
გამოცდილების გაზიარებისა და სასწავლო კურსების განხორციელების მიზნით:









სხვადასხვა უნივერსიტეტის შერჩეულ სტუდენტებთან, დასაქმების ხელშეწყობის
სოციალური პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საჯარო ლექციები, სასწავლო და
ტრენინგკურსები და გადამზადდა 443 მონაწილე.
საქართველოს საგარეო და შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინიტროების და
საქართველოს სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებისთვის
NATO-სთან თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ღია წყაროების
ანალიზი“ ( 16 მსმენელი)
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გრანტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენერთა
ტრენინგი გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების პოტენციურ ტრენერებთან (
12 მსმენელი) და სასწავლო კურსი ბიზნესის ჩამოყალიბება და საინვესტიციო
წინადადების მომზადება, ტრენერთა ტრენინგი (26 )
ფინანსური განვითარება და ფინანსური ჩართულობა FDFI - IMF online (16)
უკრაინის საჯარო მოხელეებისთვის აკადემიის ტრენერებმა ჩაატარეს ტრენერთა
ტრენინგი ToT და ლიდერობა (15)

დასახული საბოლოო შედეგები:



ფინანსთა
სამინისტროს
სისტემა
მომზადებული/გადამზადებული კადრებით;

უზრუნველყოფილია

სათანადოდ



ფინანსთა სამინისტროს სისტემა ასევე სხვა დაინტერესებული
უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით;

ორგანიზაციები



ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით
საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო
პროგრამებით / ტრენინგებით;



საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან
დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით;



საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით გათვალისწინებულია
საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა საქართველოში ხორციელდება
საერთაშორისო ტრენინგები საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო
მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით

მიღწეული საბოლოო შედეგი:

1. ფინანსთა
სამინისტროს
სისტემა
მომზადებული/გადამზადებული კადრებით;

უზრუნველყოფილია

სათანადოდ

2. ფინანსთა სამინისტროს სისტემა ასევე სხვა დაინტერესებული
უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით;

ორგანიზაციები

3. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით
საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო
პროგრამებით / ტრენინგებით;
4. საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან საჯარო ფინანსებთან
დაკავშირებული მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით;
5. საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით გათვალისწინებულია
საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა საქართველოში ხორციელდება
საერთაშორისო ტრენინგები საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო
მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში გადამზადდა 1336
თანამშრომელი
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების
რაოდენობის 5%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით.
ფაქტიური შედეგი - 2021 წელს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში გადამზადდა 1857
თანამშრომელი; გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 39%-ით.

2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა 24
ტესტირება 385 აპლიკანტისათვის.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში
განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ
მონაცემებთან შედარებით

ფაქტიური შედეგი - 2021 წელს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა 40 ტესტირება 1333
აპლიკანტისათვის. ტესტირებების რაოდება გაიზარდა 62.5%ით.

3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს აკადემიაში გადამზადდა 1740 დაინტერესებული
ადამიანი.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის
ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით.
ფაქტიური შედეგი - 2021 წელს აკადემიაში გადამზადდა 3277 დაინტერესებული ადამიანი;
რეფორმის გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 88%-ით.

4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს აკადემიაში გადამზადდა 3651 დაინტერესებული პირი.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის
ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით.
ფაქტიური შედეგი - 2021 წელს აკადემიაში გადამზადდა 4,295 დაინტერესებული ადამიანი;
საჯარო და კერძო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა გაიზარდა 18 %-ით.

5. საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს აკადემიაში საერთაშორისო/უცხოური ინსტიტუციებთან და
სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გადამზადდა 541 პირი.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და
უცხოურ
სასწავლო
დაწესებულებებთან,
სტუდენტურ
ორგანიზაციებთან
ერთად
განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის
ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით.
ფაქტიური შედეგი - 2021 წელს აკადემიაში საერთაშორისო/უცხოური ინსტიტუციებთან და
სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გადამზადდა 528 პირი.
გადამზადებულ პირთა რაოდენობა შემცირდა 2.4 %-ით. რაც განპირობებულია იმით, რომ
არსებული კოვიდპანდემიიდან და რეგულაციებიდან გამომდინარე, არ ჩატარდა საერთაშორისო
სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობით დაგეგმილი ტრენინგი.

