
შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახურის დებულება 

 

მუხლი1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახური არის 

უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული;  

2. უნივერსიტეტის ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახური თავის საქმიანობას 

ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, უნივერსიტეტის დებულების, წინამდებარე 

დებულებისა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;  

3. ფინანსური სამსახური თავის კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს 

უნივერსიტეტის ფინანსურ მართვას, ანგარიშგებას და კონტროლს. 

 

მუხლი 2. ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახურის სტრუქტურა 

1. ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახური შედგება ფინანსური მენეჯერის და 

ბუღალტერი/ბუღალტრებისგან.  

2. სამსახურის საქმიანობას და პოლიტიკას წარმართავს ფინანსური მენეჯერი; 

3. ცალკეული ფუნქციების გადანაწილებას სამსახურის თანამშრომლებს შორის ახდენს 

ფინანსური მენეჯერი; 

4. ფინანსურ მენეჯერს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის 

რექტორი; 

5. ბუღალტერს/ბუღალტრებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის 

რექტორი ფინანსური მენეჯერის წარდგინებით. 

 

მუხლი 2. ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახურის მიზანი 

1.  სამსახურის მიზანია საქმიანობის ფინანსური ანალიზი - არსებული კონკურენციის, 

რესურსების და საკანონმდებლო რეგულაციების პირობებში გადახდისუნარიანობის, 

ფინანსური მდგრადობის, საგანმანათლებლო საქმიანობის ეფექტურად განხორციელება. 

 

მუხლი 3. ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახურის ამოცანებია:  

ა) ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის 

მომზადება IFRS/IFRS for SME მოთხოვნების შესაბამისად; 

ბ) დადგენილი პერიოდულობით და ფორმატით ფინანსური ინფორმაციის 

დამუშავება/მიწოდება, საქმიანობის ფინანსური ანალიზი;  

გ) ბიუჯეტის დაგეგმვის კოორდინირებული სისტემის ფორმირების ხელშეწყობა 

უნივერსიტეტის ძირითადი საქმიანობის ეფექტურად განხორციელების მიზნით; 

დ) უნივერსიტეტის სააღრიცხვო პოლიტიკის, შესაბამისი პროცედურების, ნორმების, 

წესების, შემუშავება; 



ე) საგადასახადო ვალდებულებების აღიარება და შესრულება არსებული საგადასახადო 

კანონმდებლობის და რეგულაციების შესაბამისად. 

 

მუხლი 4. ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახურის  ფუნქციები 

1. სამსახურის  ფუნქციებია: 

ა) უნივერსიტეტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების 

ორგანიზაციული უზრუნველყოფა; 

ბ) ფინანსური მდგომარეობის კომპლექსური და ოპერატიული ანალიზი; 

გ) საქმიანობა უნივერსიტეტის სააღრიცხვო პოლიტიკის, დადგენილი პროცედურების და 

ნორმების შესაბამისად.  

დ) არანაკლებ წელიწადში ერთხელ ორგანიზაციის ბალანსზე რიცხული გრძელვადიანი 

აქტივის და სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ინვენტარიზაციის ინიცირება. 

ე) საგადასახდო კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით ბიუჯეტთან 

ანგარიშსწორება; 

ვ) სპეც. დანიშნულების ფინანსური ანგარიშების მომზადება რექტორის მოთხოვნის 

საფუძველზე; 

ზ) ყოველი თვის ბოლოს უნივერსიტეტში დასაქმებული პირების სახელფასო ანგარიშის 

მომზადება და ანგარიშსწორება; 

თ) უნივერსიტეტის დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების უწყვეტი 

კონტროლი; 

ი) მიმდინარე და გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებების შესრულება; 

კ) უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინირებული 

თანამშრომლობა დებიტორების ვალდებულებების შესრულების კონტროლის მიზნით; 

ლ) უნივერსიტეტის ბიზნესუწყვეტობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის 

მიღება; 

მ) სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება თავის კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

ნ) ბიუჯეტის პროექტის შედგენა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან 

კოორდინირებული მუშობით; 

ო) ფინანსური რისკების გათვლა და ანალიზი; 

პ) შემოსულ კორესპონდენციაზე პასუხის მომზადება კომპეტენციის ფარგლებში; 

ჟ) სამსახურებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე შეხვედრების ორგანიზება; 

რ) რექტორის  ცალკეული დავალებებისა და მითითებების შესრულება. 

ს) სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით სამოქმედო 

გეგმის შემუშავება და რექტორისთვის წარდგენა. 

მუხლი 5.  სამსახურის თანამშრომლების მოვალეობები 

1. ფინანსური მენეჯერი   



ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახურის 

საქმიანობას;  

ბ) ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ დავალებებსა და 

მითითებებს;  

გ) ახორციელებს კონტროლს სამსახურის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი 

მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე;  

დ) ხელს აწერს და ვიზირებას უკეთებს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს, აგრეთვე 

პასუხისმგებელია მათი შესრულების ხარისხსა და სისწორეზე;  

ე) წარადგენს ანგარიშს სამსახურის საქმიანობის შესახებ და პასუხისმგებელია სამსახურის 

ეფექტიან საქმიანობაზე, უფლებამოსილებათა ჯეროვან შესრულებასა და დისციპლინის 

დაცვაზე;  

ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ასრულებს რექტორის ცალკეულ დავალებებს. 

ზ) ფინანსური მენეჯერის არყოფნის ან/და მოვალეობის შესრულების დროებითი 

შეუძლებლობის შემთხვევაში მის მოვალეობებს  ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი 

თანამშრომელი უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით.  

 

2. ბუღალტერი/ბუღალტრები: 

ა) უზრუნველყოფს სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვას;  

ბ) ამზადებს ფინანსური ანგარიშგების სრულ პაკეტს;  

გ) ახორციელებს ანგარიშსწორებას საგადასახადო და ფინანსური რეგულირების 

ორგანოებთან;  

დ) ახორციელებს თანამშრომლების, მომხმარებლების, მომწოდებლების ანგარიშსწორების 

ორგანიზებას ან/და პროცესის კოორდინირებას;  

ე) ახორციელებს უნივერსიტეტთან დადებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული 

თანხების ჩარიცხვის მიმდინარეობის კონტროლს;  

ვ) თავის კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს საქართველოს  სტატისტიკური 

სამსახურის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის დროულ მიწოდებაში; 

ზ) ინვენტარიზაციაში მონაწილეობა და ინვენტარიზაციის შედეგების აღრიცხვა;  

თ) წლიური ბიუჯეტის და მასში ცვლილებების პროექტის მომზადების მიზნით საჭირო 

ინფორმაციის მიწოდება ხელმძღვანელის მოთხოვნისას; 

ი) პროგრამის/ფაკულტეტის ფინანსური გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 

კ) ახალი პროექტების დაწყებამდე პროექტების ფინანსური ანალიზი და 

ხელმძღვანელობისათვის შედეგების წარდგენა;  

 

თავი 6. სამსახურში დასაქმებულ პირთა უფლებამოსილება 

1.  სამსახურში დასაქმებული პირი უფლებამოსილია:  



ა) მოითხოვოს დაკისრებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 

საინფორმაციო რესურსი და ინვენტარი; 

ბ) წერილობითი და/ან ზეპირი ფორმით მოითხოვოს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია და 

დასაბუთება უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისგან  

ანგარიშსწორების განსახორციელებლების მიზნით.  

 

მუხლი 7.დასკვნითი დებულებები 

1. ფინანსური აღრიცხვის და მართვის სამსახური  დებულებას ამტკიცებს უნივერსიტეტის 

რექტორი; 

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, აგრეთვე ძალადაკარგულად 

გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

 


