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სახელმწიფო აუდიტის სამსახური: 2013 წელს ჩატარებული 
აუდიტები 

ძირითადი პრობლემები, რეკომენდაციები, ტენდენციები 
 
2012 წ. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თითქმის ორჯერ მეტი 
ფინანსური, შესაბამისობის და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების აუდიტი ჩაატარა, ვიდრე 2011-2012წწ. 
ერთად, მაგ., თუ 2012წ. 24 აუდიტი ჩატარდა, 2011წ. -- 29 აუდიტი და 2010წ. -- 49 აუდიტი, 2013წ. 95 
აუდიტი ჩატარდა, რომლებმაც 2004-2013წწ. მოიცვა. ვფიქრობთ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
ამგვარი გააქტიურება მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ანგარიშვალდებულების და 
გამჭვირვალობის გასაზრდელად. საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისთვის 
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2013წ. ჩატარებული 
პრაქტიკულად ყველა აუდიტის ანგარიში გახადა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი.   
 
მიუხედავად იმისა, რომ აუდიტის ზოგიერთ ქვემოთ რეზიუმირებულ ანგარიშში არის გარკვეული 
ფაქტობრივი შეცდომები და უზუსტობები1 შეიძლება დარწმუნებით ითქვას, რომ სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის და მისი წინამორბედი კონტროლის პალატის ისტორიაში 2013წ. ყველაზე მეტი შედეგიანი, 
მასშტაბური და  პროცესების შესწავლის  სიღრმით გამორჩეული ფინანსური, შესაბამისობის, სახ. ბიუჯეტის 
შესრულების და ეფექტიანობის აუდიტი ჩატარდა. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეფექტიანობის 
აუდიტები ხარჯვის სიღრმისეულ, საჭირო და  საინტერესო ანალიზს წარმოადგენს სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურს ამ მიმართულებით კიდევ დიდი სამუშაო აქვს გასაწევი, ვინაიდან ეფექტიანობის აუდიტი სხვა 
აუდიტებისგან განსაკუთრებული სირთულით გამოირჩევა, რთულია მისი რეგლამენტირება და 
აუდიტორებისთვისაც სრულიად განსხვავებულ გამოწვევას წარმოადგენს. სამართლიანობა მოითხოვს 
აღინიშნოს, რომ 2013 წლამდეც ტარდებოდა შედეგიანი და დეტალური აუდიტები, თუმცა წინა წლებში 
ჩატარებული შედეგიანი აუდიტების რიცხვი საგრძნობლად ჩამოუვარდება 2013წ. ამავე მაჩვენებელს. 
ამდენად,  2013წ. არა მხოლოდ ჩატარებული აუდიტების რაოდენობით იყო გამორჩეული, არამედ მათი 
ხარისხითაც2. ამ თვალსაზრისით 2013წ. შეიძლება ერთგვარ წყალგამყოფადაც ჩაითვალოს.   
 

1 მაგალითად, 1. პროფესიული განათლების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშში ნახსენებია, რომ საერთაშორისო 
პრაქტიკაში კურიკულუმების შედგენა ცენტრალიზებულად ხდება, რაც არ არის ზუსტი ფორმულირება: არის ქვეყნები, 
მაგ., ფინეთი, სადაც კურიკულუმების ჩარჩოს შედგენა ხდება ცენტრალიზებულად და არა თავად კურიკულუმების. ის 
ტოტალიტარული ქვეყნები კი,  სადაც კურიკულუმების შედგენა ცენტრალიზებულად ხდება, მაგალითად ვერ გამოდგება. 
2. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2011წ. ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის და განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს 2012წ. ფინანსური აუდიტის ანგარიშებში ერთ-ერთ პრობლემად გამოყოფილია  ძირითადი 
კაპიტალის მოხმარება, რისი დაანგარიშებაც მოქმედი საბიუჯეტო სისტემის პირობებში შეუძლებელია. ძირითადი 
კაპიტალის მოხმარება, მოქმედი საბიუჯეტო კლასიფიკაციით, არის საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ფიზიკური 
ცვეთის, მორალური ცვეთისა და ჩვეულებრივი შემთხვევითი დაზიანების შედეგად, სახელმწიფო ერთეულის 
მფლობელობაში არსებული და მის მიერ გამოყენებული ძირითადი აქტივების ღირებულების შემცირება და არა 
მხოლოდ ფიზიკურ ცვეთა. ძირითადი კაპიტალის მოხმარება უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე ცვეთა და მოქმედებს 
მხოლოდ დარიცხვის მეთოდის დროს, რაც ჩვენ არ გვაქვს. 
2 1.შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი 2011- 2012 წწ. აუდიტი 2.შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ფინანსური და შესაბამისობის 2011- 2012 წწ. აუდიტი 
3.შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2008-2009წწ. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ფინანსური აუდიტი 
4.შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2012წ. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების აუდიტი 
5.ქუთაისში პარლამენტის სასახლის მშენებლობისთვის სახსრების მოპოვების, ხარჯვის მიზნობრიობისა და 
კანონიერების 2009 – 2012წწ.აუდიტი 6. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 
ფინანსური ანგარიშგების 2009 – 2012წწ. აუდიტები 7. საქართველოში პროფესიული განათლების რეფორმების 2010-
2012წწ. ეფექტიანობის აუდიტი 
8. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2011წ. ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი 9.სახელმწიფო შიდა 
ფინანსური კონტროლის დანერგვის ღონისძიებათა ეფექტიანობის 2010-2012წწ. აუდიტი 10. აივ ინფექცია/შიდსი: 
ეროვნული რეაგირების ეფექტიანობის აუდიტი 2008-2011 წწ.  11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და 
ეკონომიკის სამინისტროს 2012წ. აუდიტი 12.ბათუმის განათლების, კულტურის, სპორტის და დასვენების ობიექტების  
რეაბილიტაციის და განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამების შესაბამისობის 2011-
2012 წწ. აუდიტი 13. ქუთაისის  მერიის ქონების პრივატიზება და სარგებლობით გაცემის შესაბამისობის 2009-2012წწ. 
აუდიტი 14. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს 2007-2010წწ. ფინანსური აუდიტი 
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აუდიტის განხილული ანგარიშების უმრავლესობა გამოყოფს: 1. საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალურ და 
არაეფექტიან ხარჯვას. 2. ფინანსური ანგარიშგების პრობლემებს  3. სახელმწიფო შესყიდვებში 
კანონმდებლობისა და კონტროლის პროცესების დაუცველობის, მათ შორის კონკურენციის ხელოვნური 
შეზღუდვის პრობლემებს  4. ბიუჯეტის დაგეგმვაში სერიოზულ ხარვეზებს.  5. სახელმწიფო შიდა ფინანსური 
კონტროლის არსებით სისუსტეებს.  
  
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა წინამდებარე ანგარიშში განხილული აუდიტებიდან: 1. ხუთ შემთხვევაში 
გამოთქვა უარყოფითი მოსაზრება3.   აუდიტორი უარყოფითი მოსაზრებას გამოთქვამს მაშინ, როდესაც 
ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებით უზუსტობებს აღმოაჩენს და მიიჩნევს, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია 
სტანდარტებთან შეუსაბამო და არასაიმედოა. 2. ერთ შემთხვევაში უარი თქვა მოსაზრების გამოთქმაზე4, რაც 
ყველაზე მძიმე აუდიტორული დასკვნაა და იმ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც აუდიტორი, სხვადასხვა 
მიზეზის გამო, ვერ ახერხებს საკმარისი და შესაფერი აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვებას და 
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი წარმოდგენის შექმნას ორგანიზაციის/კომპანიის ფინანსურ 
მდგომარეობაზე. 3. ათ შემთხვევაში გამოთქვა პირობითი მოსაზრება.5 აუდიტორი პირობით მოსაზრებას 
გამოთქვამს მაშინ, როდესაც  არსებობს უზუსტობები და დარღვევები, რაც უპირობო მოსაზრების გაცემას 
შეუძლებელს ხდის. 
 
ქვემოთ წარმოგიდგენთ  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2013წ. ჩატარებული აუდიტებით 
გამოვლენილ კანონმდებლობასთან და ბიუჯეტთან შეუსაბამო  ხარჯვის, სხვა დარღევევების და 
გადაცდომების და შესაბამისი რეკომენდაციების მოკლე მიმოხილვებს. ცალკეული დაწესებულებების 
აუდიტის ქვემოთ წარმოდგენილი მიმოხილვები არ მოიცავს აუდიტის ანგარიშებში მოცემული პრობლემების 
და რეკომენდაციების შეფასებას.  
 
1. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის ფინანსური და შესაბამისობის 
აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2011 წ.1 იანვარი - 2012 წ. 30 სექტემბერი 
 
აუდიტორმა გამოთქვა უარყოფითი მოსაზრება შემდეგი პრობლემების გამო: 

 
1. სამინისტროს შესყიდვებში არის მიზნობრიობის სერიოზული პრობლემები.  მაგალითად, 

სამინისტროს მიერ გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით გამარტივებული შესყიდვის 
გამოყენებისას ხშირ შემთხვევაში უგულებელყოფილია კანონმდებლობის მოთხოვნები რომლის 
მიხედვითაც, ასეთ დროს უნდა არსებობდეს ვითარება, რომელიც რეალურ საფრთხეს უქმნის 
შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციონირებას: 507 ხელშეკრულება (საერთო ღირებულებით 
31,603,000 ლარი) გაფორმებულია მონეტარული ზღვრების დარღვევით. 
ხშირ შემთხვევაში 5000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონლის, ან მომსახურების შესყიდვა  
განხორციელებულია ტენდერის გარეშე მაშინ როცა ეს არ იყო დაკავშირებული უშიშროებისა და 

31. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2011წ. ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი 2. სამხარაულის 
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2010 წ.ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 3. სამხარაულის 
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2011 წ.ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 4. სამხარაულის 
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 2012 წ. 30 ივნისის 
მდგომარეობით 5. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფინანსური და შესაბამისობის 2011-2012წწ. აუდიტი 
4 სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2009 წ.ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი  
5განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2012 წ.1 იანვარი-2012 წ.31 დეკემბრის პერიოდის ფინანსური აუდიტი, 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ფინანსური და შესაბამისობის 2011- 
2012 წწ. აუდიტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2012წ. ფინანსური და 
შესაბამისობის აუდიტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 2012წ. ფინანსური და შესაბამისობის 
აუდიტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2013წ. ფინანსური 
აუდიტი, ბათუმის განათლების, კულტურის, სპორტის და დასვენების ობიექტების  რეაბილიტაციის და განათლების, 
კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამების 2011-2012წწ. შესაბამისობის აუდიტი, აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2013წ. ფინანსური აუდიტი, აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2013წ. ფინანსური აუდიტი, შპს ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი 
ქარხნის  2010-2012წწ. აუდიტი, ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური ანგარიშგების 2011წ. აუდიტი 
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საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასთან6; ზოგიერთ შემთხვევაში შესყიდულია ისეთი 
ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო და სხვა დანიშნულების ნივთები, რომელთა შეძენაც 
სამინისტროს ფუნქციებისა და  ვალდებულებების შესრულებისათვის აუცილებლობას არ 
წარმოადგენდა.  

2. ბუღალტერიაში წარდგენილი უამრავი დოკუმენტი არასრულყოფილია და ვერ ადასტურებს 
ხარჯვას.  სამინისტროს ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტების უმრავლესობა არ შეიცავს 
დეტალურ ინფორმაციას, თუ რაზე დაიხარჯა თანხა, რაც არ იძლევა საშუალებას დადგინდეს 
განხორციელებული ოპერაციის კანონიერება და მიზნობრიობა. მაგალითად, შსს-მ ფინანსთა 
სამინისტროს ვერ წარუდგინა დოკუმენტაცია ერთ–ერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებისას 
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით შეღავათის მისაღებად, რის გამოც შსს-მ გაცილებით 
დიდი თანხა გადაიხადა ტენდერში;  მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ხასიათდება სამინისტროს 
ცენტრალური აპარატის მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ საბუღალტრო 
სამსახურში წარმოდგენილი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტების უმრავლესობა. კერძოდ, ამ 
დოკუმენტებში (ჩეკი, მენიუ, ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი და სხვა) ძირითადად, მითითებულია 
მხოლოდ გაწეული ხარჯის ზოგადი არსი, მაგალითად: „სამინისტროს სტუმრების ვახშმით 
გამასპინძლება“, ისე, რომ არ არის დაკონკრეტებული სტუმრების ვინაობა, რაოდენობა, ვიზიტის 
მიზანი და ა.შ. აქედან გამომდინარე შეუძლებელია დადგინდეს სამეურნეო ოპერაციის კანონიერება 
და ცალკეული მაჩვენებლების ლოგიკური შესაბამისობა. 

3. სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება საეჭვო დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებები7. 
სამინისტროსთვის მოხდა 4 მილიონ ლარზე მეტი საქონლის მოწოდება მოხდა, მაგრამ შესაბამისი 
დოკუმენტაცია წარმოდგენილია ხარვეზებით და მოითხოვს დაზუსტებას. 

4. საშემოსავლო გადასახადი არ არის დარიცხული და გადახდილი. სამინისტრო ცალკეული 
თანამშრომლებისთვის ახორციელებდა საცხოვრებელი ბინების დაქირავებას, რაც არ დაბეგრილა 
საშემოსავლო გადასახადით.  

5. საბიუჯეტო პროგრამების დაგეგმვაში არის სერიოზული ხარვეზები. ხშირია საბიუჯეტო სახსრების 
დაუგეგმავი, არაარგუმენტირებული და არაეკონომიური ხარჯვა. როგორც შრომის ანაზღაურების, ისე 
სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვაში არსებული ხარვეზების შედეგად სამინისტროს უჩნდებოდა 
თავისუფალი სახსრები, რომელსაც იყენებდა ან წლის დასაწყისში დაუგეგმავი შესყიდვების 
განსახორციელებლად, ან სხვა სტრუქტურული ერთეულების დასაფინანსებლად. აღნიშნული 
გამოთავისუფლებული სახსრებით ხარჯების გაწევა ძირითადად ხდებოდა გადაუდებელი 
აუცილებლობის მოტივით, რის შედეგადაც შესყიდვა ხორციელდებოდა ტენდერის გარეშე, რაც 
გამორიცხავს კონკურენციას და მნიშვნელოვანი რისკის მატარებელია.  

6. სამინისტრომ გასცა დიდი რაოდენობით პრემია (2.1 მილიონი ლარი) მაშინ როცა ჰქონდა 
სახელფასო დავალიანებები (7.5. მილიონი ლარი). შსს-ს სახელფასო დავალიანება თავისი 
თანამშრომლების მიმართ 7 მლნ ლარს აღემატება, რაზეც სამინისტროს უნდა მოეხდინა რეაგირება. 
ამის ნაცვლად წლების განმავლობაში თანამშრომელთა გარკვეულ, მცირე კონტიგენტზე (მაღალი 
თანამდებობის პირებზე) სისტემატურად გაიცემოდა პრემიები “მოვალეობის კეთილსინდისიერი 
შესრულებისა და მაღალი პროფესიონალიზმის გამო“. ზემოხსენებულ კონტიგენტზე ზოგჯერ თვეში 
ორჯერაც ხდებოდა პრემიის გაცემა, რის შედეგადაც წლის მანძილზე, ზოგიერთ მათგანზე 13-დან 25-
ჯერ არის პრემიები გაცემული.  

7. საქართველოს 8 და უკრაინის 26 მოქალაქე იარაღით დაჯილდოვდა რეალური საფუძვლის 
გარეშე. სამინისტროს მიერ იარაღით დაჯილდოებული პირები (გარდა ერთისა) არ 
წარმოადგენდნენ სამინისტროს მოსამსახურეებს, ამასთან არც ერთ ბრძანებაში არ არის 
მითითებული მათი სამსახური და დაკავებული თანამდებობა. აუდიტისთვის წარდგენილი 
დოკუმენტაციით ვერ დგინდება, თუ კონკრეტულად რა სამსახური გაუწიეს მათ პოლიციას და რა 
განსაკუთრებული წვლილი აქვთ შეტანილი ქვეყნის აღმშენებლობაში. 

8. სამინისტროს ბალანსზე არსებული გარკვეული შენობა–ნაგებობის  საბალანსო ღირებულება არ 
შეესაბამება მათ რეალურ ღირებულებას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

6 ამგვარი შესყიდვების უფლებას სახ. შესყიდვების კანონი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2011წ. 1 დეკემბრამდე 
აძლევდა. 
7 დებიტორულია დავალიანება არის თანხა, რომელიც ერთ ორგანიზაციას/პირს სხვა ორგანიზაციის/პირისგან აქვს 
მისაღები მისთვის მიყიდული საქონლის ან გაწეული მომსახურებისთვის, ხოლო კრედიტორულია  დავალიანება არის 
თანხა, რომელიც ერთ ორგანიზაციას/პირს სხვა ორგანიზაციის/პირის მართებს მისგან შეძენილი საქონლის ან მიღებული 
მომსახურებისთვის. 
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სამინისტროდან გადაცემული ქონების რეალური ღირებულება არ არის დადგენილი და შესაბამისად 
არ არის შეტანილი სამინისტროს ბალანსის აქტივებში. სამინისტროს ბალანსზე 2012 წ. ჯერ კიდევ 
2008-2009 წწ. პრივატიზებული 347.9 ათასი ლარის ღირებულების უძრავი ქონება ირიცხებოდა. 
 
რეკომენდაცია: 
 
აღნიშნული პრობლემების შესახებ  აუდიტის სამსახურმა გასცა ზოგადი რეკომენდაცია, რომ 
აუცილებელია სამინისტროს ხელმძღვანელობამ შიდა კონტროლის სისტემის შეიმუშავოს, რათა 
ფინანსური ანგარიშგებაში არ იყოს შეცდომით ან თაღლითობით გამოწვეული არსებითი უზუსტობები. 
ამასთანავე, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხაზს უსვამს სამინისტროს საქმიანობების დაგეგმვისა 
და განხორციელების პროცესის დახვეწის აუცილებლობასა და კანონმდებლობასთან მათი 
შესაბამისობის აუცილებლობას. აუდიტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ანგარიში თანდართულ 
მასალებთან ერთად უნდა გადაეგზავნოს საქართველოს მთავარ პროკურატურას. 

 
 
2. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ფინანსური 
და შესაბამისობის აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2011წ. იანვარი - 2012წ. ნოემბერი 
 
პრობლემები: 

1. განსხვავება  საბუღალტრო  მონაცემებსა  და  სასაქონლო  ნაშთს8  შორის.  საბუღალტრო  
ნაშთების დეპარტამენტის  საწყობის  ნაშთებთან  შედარებისას  გამოვლინდა  სხვაობა,  აუდიტის 
სამსახურმა  ფიზიკური  გადამოწმების  შედეგად  აღმოაჩინა  რომ  178.5  ათასი  ლარის 
ღირებულების საგნები არ იყო ადგილზე. 

2. სახელმწიფო  შესყიდვები.  დეპარტამენტი  ხშირად  იყენებდა  გამარტივებული  შესყიდვის 
პრინციპს, რაც ახსნილი იყო აუცილებლობის მოტივით. თუმცა, სხვადასხვა ობიექტის შესყიდვა 
წინასწარი  გეგმით  იყო  გაწერილი  და  დეპარტამენტს  ჰქონდა  საკმარისი დრო  ტენდერების 
გამოსაცხადებლად. 

3. მივლინების დაგეგმვა. ქვეყნის გარეთ მივლინებები ხშირ შემთხვევაში არასწორად იგეგმებოდა, 
ხდებოდა მივლინების ვადების გაგრძელება და უკან დასაბრუნებელი ბილეთების თავიდან შეძენა, 
რისთვისაც ზედმეტად იხარჯებოდა საბიუჯეტო სახსრები. ქვეყნის შიგნით მივლინების ბრძანებები 
გაცემულია მივლინების ვადის გასვლის შემდგომ.  

4. ავტომანქანის რემონტის ხარჯები. ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა–შენახვისათვის 2011 წელს 
დახარჯულია 1.367,5 ათასი ლარი, ხოლო 2012 წელს 1.445,9 ათასი ლარი. მაშინ როდესაც 
დეპარტამენტის განკარგულებაში არის 500 ავტომანქანა, სარემონტო ხარჯები ძალიან მაღალია.   

5. პრემია. მაღალი თანამდებობის პირები დროის მცირე მონაკვეთში იღებდნენ მაღალ პრემიებს. 
კერძოდ, გენერალური ინსპექციის უფროსს სამი თვის განმავლობაში პრემიის სახით მიღებული აქვს 
31,250 ლარი. ხოლო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსს ოთხი თვის 
განმავლობაში 39,500 ლარი.  

6. შრომითი  ანაზღაურების  დავალიანება.  შრომითი  ანაზღაურების  სახით  ზედმეტად  გაცემული 
თანხის  დავალიანება  შეადგენდა  4.1  ათას  ლარს  2012  წლის  1  იანვრიდან  30  ნოემბრამდე. 
აღნიშნული  თანხა  არ  არის  ასახული  ფინანსურ  ანგარიშებში  და  არ  არის  ბუღალტრულად 
გატარებული, რითაც დაირღვა კანონმდებლობის მოთხოვნა. 

 
 
3. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2008 წ. 1 იანვრიდან 2009 წ. 31 დეკემბრამდე 
 
პრობლემები: 
 

8 სასაქონლო  ნაშთი (იგივე სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი) არის საწყობში  დარჩენილი საქონლის რაოდენობა, 
რისი აღრიცხვაც რეგულირდება საგადასახადო კოდექსით.  
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1. სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელებულია შესაბამისი მარეგულირებელი აქტების სისტემატური 
დარღვევებით (არ არის მითითებული შესყიდვის ობიექტის დასახელება, ტექნიკური პარამეტრები, 
ძირითადი მახასიათებლები, საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რაოდენობა, ერთეული ან/ და მთლიანი 
ღირებულება; დეპარტამენტის სატენდერო კომისიის სხდომის არცერთ ოქმში არ არის მოცემული 
ინფორმაცია პრეტენდეტების სატენდერო წინადადებების ფასების გამოცხადების შესახებ; 
სატენდერო კომისიის წევრებს არალოგიკური შეფასებები აქვთ გაკეთებული და ზოგიერთი 
კრიტერიუმით აშკარად უკეთესი მაჩვენებლების მქონე პრეტენდეტებისთვის ნაკლები ქულები 
მინიჭებული, რითიც უარესი მაჩვენებლების მქონე პრეტენდეტი გამარჯვებულად არის 
გამოცხადებული; სატენდერო კომისიის წევრებს ანგარიშსწორების ფორმები და პირობებიც 
არასწორად აქვთ შეფასებული) 

2. დებიტორული დავალიანებების ამოსაღებად არ ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები 
3. სახელმწიფო ქონების ჩამოწერა გაკეთებულია შესაბამისი თანხმობის გარეშე 
4. საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის სხვა დარვევები: ავტომანქანების დათვალიერებისა აქტებსა და 

სამუშაოს შესრულების აქტებში დაფიქსირებული მომსახურებების გარდა შესაბამის 
ანგარიშფაქტურებში სხვა სახის სამუშაოების შესრულებაცაა ნაჩვენები და ანაზღაურებული 
სამშენებელო-სარემონტო სამუშაოს მიღების აქტებში მექანიკურად იყო გაზრდილი სამუშაოების 
მოცულობები 

 
 
4. ქუთაისში პარლამენტის სასახლის მშენებლობისთვის სახსრების მოპოვების, ხარჯვის 
მიზნობრიობისა და კანონიერების აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2009 – 2012წწ. 
 
პრობლემები: 
 

1. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის სასახლის მშენებლობა განხორციელდა ნებართვის 
გარეშე – აღნიშნული შენობა მიეკუთვნება განსაკუთრებული მნიშვნელობის შენობა–ნაგებობების 
კატეგორიას, რომელთა მშენებლობაზეც ნებართვებს გასცემს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტო, რომელსაც არ გაუცია შესაბამისი ნებართვა. 

2. მშენებლობისათვის საჭირო რესურსების მოძიება განხორციელდა კანონდარღვევით – 
პარლამენტის შენობის მშენებლობას მოხმარდა შპს “ სახელმწიფო მომსახურების ბიუროსთვის” 
სახელმწიფოს მიერ მისთვის კაპიტალში შესატანად მიცემული ფული (დაახლოებით 100 მილიონი 
ლარი), რაც 2012წ. ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული იყო საწარმოთა განვითარებისა და 
მოგების ზრდის ხელშესაწყობად და არა პარლამენტის შენობის დასაფინანსებლად.  

3. ეკონომიკის სამინისტრომ აუდიტის სამსახურს ვერ წაუდგინა დოკუმენტაცია, რომელიც ასახავს 
სამინისტროს მიერ განხორციელებულ მონიტორინგს, თუ რამდენად შეასრულეს ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობები იმ მყიდველებმა, რომლებმაც შპს “ სახელმწიფო მომსახურების 
ბიუროს” ქონება შეფასებულზე ნაკლებ ფასად მიიღეს გარკვეული ვალდებულებების შესრულების 
სანაცვლოდ. 

4. სამუშაოები საჭირო დოკუმენტაციის გარეშე განხორციელდა  – ერთ–ერთი არქიტექტურული 
სამუშაოს შესრულებაზე არ შედგენილა მიღება–ჩაბარების აქტი, მაგრამ საპროექტო სამუშაოებზე 
ანაზღაურებულია 6,130,704 ლარი; ბურღვა–აფეთქებით სამუშაოებზე ინსპექტირების ჯგუფის მიერ 
სამუშაოების დამაკმაყოფილებლად შესრულებაზე გაცემულია დასკვნა, რომელსაც ინსპექტირების 
ჯგუფის არც ერთი წევრი არ აწერს ხელს, თუმცა აღნიშნული სამუშაო ქუთაისის მერიის 
კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ ჩათვლილია შესრულებულად; აუდიტის სამსახურს ვერ 
წარუდგინეს პარლამენტის სასახლის მშენებლობის საპროექტო და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაცია. 
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5. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2012წ. 
  
პრობლემები: 
1.  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის პროგრამა 
2012 წლის რეაბილიტაციასა და აღჭურვის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულმა საქმიანობამ 
პროგრამულ მიზნებს ვერ მიაღწია: რეაბილიტაციის კომპონენტით გათვალისწინებული ეროვნული ტრენინგ-
ცენტრის ფუნქციონირება არ არის დაწყებული, სარემონტო სამუშაოებისთვის ავანსის სახით გადახდილ 
თანხებზე შესაბამისი შესრულებული სამუშაო მიღებული არ არის. 
2.  ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა. 
სისტემის დასანერგად საჭირო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის შესაბამისი პროგრამული ლიცენზიებისა და 
მომსახურებების შესყიდვა წინასწარი ანგარიშსწორებით განხორციელდა, რაზეც შესაბამისი საბანკო 
გარანტიები არ არსებობს, ხოლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა - 
არ დაწყებულა. 
3.  რეაბილიტირებული სამედიცინო დაწესებულებების გასხვისება 
დაწესებულებების შენობების გასხვისდა ისე, რომ გასხვისების ფასში არ იქნა გათვალისწინებული ბალანსზე 
აღიარებული ღირებულება და ჩატარებულ სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ფასი, 
კერძოდ: „საქართველოს რკინიგზის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს შენობა და მიმდებარე 
ტერიტორია გასხვისდა 9.6 მილიონ ლარად, ხოლო „გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა“ და 
მიმდებარე ტერიტორია - ჯამში, სხვადასხვა ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე - 8.7 მილიონ ლარად, მაშინ 
როდესაც მათი საერთო ღირებულება დაახლოებით 47 მილიონი ლარი იყო. 
4. სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ერთიანი ბაზა. სოციალური მომსახურების სააგენტომ ვერ 
უზრუნველყო, რომ პირები, რომლებიც არ არიან პროგრამით მოსარგებლეები, არ მოხვედრილიყვნენ 
აღნიშნულ  ბაზაში. 
5. შესრულებული სამუშაოს მტკიცებულება. სოციალური მომსახურების სააგენტომ ვერ წარმოადგინა 
მტკიცებულება სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
ოპერატიულ და შემჭიდროებულ ვადებში უზრუნველყოფის მიზნით დაქირავებული 21 837 პირის მიერ 
შესრულებული სამუშაოს შესახებ. არამიზნობრივად გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 5 280 880 ლარი. 
6. სოციალური დახმარების პროგრამა. სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ბაზის გადამოწმება მათი 
ქონებრივი სტატუსის სარწმუნოობის დასადგენად სათანადოდ არ ხორციელდება. არ არის დანერგილი 
კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმები. მაშინ როცა სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 
ბრძანებით, ოჯახზე საარსებო შემწეობის შეწყვეტის კრიტერიუმად თვეში საშუალოდ 200 ლარის 
შემოსავალია განსაზღვრული. ბაზაში გამოვლინდნენ ბენეფიციარები, რომელთა წლიური შემოსავალი 
აღემატება 10,000 ლარს (მათთვის გადარიცხულია 234,378 ლარი) ან ფლობენ თანამედროვე 
(არასაბჭოთა) ორ ან მეტ ავტომობილს (მათთვის გადარიცხულია 373,494 ლარი).  ჯამში ზედმეტად 
გახარჯულია 607,872 ლარი. 
7.  სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა (12.4 მილიონი ლარი). 2011-2012წწ.  
სამინისტროს საბიუჯეტო სახსრების ზუსტი დაგეგმვა არ განუხორციელებია აღრიცხვაზე მყოფ ბენეფიციართა 
რაოდენობაზე დაყრდნობით. სამინისტროს არ აქვს შემუშავებული პოლიტიკა და პროცედურები, ჩაატაროს 
შესაბამისი ღონისძიებები ბენეფიციართა მოსაძიებლად და სხვა მომლოდინე ბენეფიციარებით დროულად 
ჩასანაცვლებლად, რათა პროგრამის სიკეთით ისარგებლოს რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ.  
8. გადაფარვა. პროგრამა „სოფლის ექიმს“, სექტემბრის თვეში (ერთი თვით გარდამავალ 
პერიოდში), დაემატა ქვეკომპონენტი - „ამბულატორიული მომსახურება ქ. თბილისის 
მასშტაბით“. ბიუჯეტი განისაზღვრა 477,400 ლარით, მაშინ როცა სექტემბრის თვიდან 
აღნიშნული მომსახურება გათვალისწინებული იყო დაზღვევის პროგრამაში (2012 
წლის 7 მაისის №165 დადგენილება). მაშასადამე, ორივე პროგრამა ითვალისწინებდა ერთსა და 
იმავე პერიოდში, ერთი და იმავე ასაკის პირებზე მომსახურების გაწევას. განხორციელდა 477,400 ლარის 
ღირებულების არამიზნობრივი ხარჯი. 
9. ინვენტარიზაცია. სამინისტროს ცენტრალურ აპარატს 2008 წლიდან არ განუხორციელებია ბალანსზე 
ასახული აქტივების ინვენტარიზაცია. 
 
 
რეკომენდაციები: 
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1. მიზანშეწონილია, სამინისტრომ უზრუნველყოს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ბიუჯეტის ზუსტი 
მოცულობით დაგეგმვა, სწორად განსაზღვროს პროგრამის მიზნობრიობა, რათა თავიდან აიცილოს 
არამიზნობრივი ხარჯები. 
2. სამინისტრომ ბიუჯეტის დიდი ნაწილი აითვისა ისეთ აქტივობებზე, რომლებიც შეჩერდა და პერიოდის 
ბოლოს საბოლოო მიზანი არ არის მიღწეული. სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს პროგრამის ფარგლებში 
დაწყებული აქტივობების განგრძობადობა და სახელმწიფო რესურსის ეფექტიანი ხარჯვა, მიღწეულ იქნეს 
დასახული მიზნები. სამინისტროსათვის განსაკუთრებით პრობლემურია დაგეგმვისა და ფინანსების მართვის 
აღნიშნული ხარვეზი, რომელიც ასახულია უკანასკნელი 5 წლის ყველა აუდიტის ანგარიშში. 
3. სამინისტრომ და შესაბამისმა სააგენტომ უნდა დანერგოს კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმები 
სოციალურად დაუცველთა ქონებრივი სტატუსის სარწმუნოობის მუდმივი მონიტორინგისათვის. 
4. სამინისტრომ მიზანშეწონილია, უზრუნველყოს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც 
სისტემურად გამართავს და მონიტორინგს გაუწევს მოთხოვნათა ხანდაზმულობის პროცესს. დაიგეგმოს და 
განხორციელდეს შესაბამისი პროცედურები დებიტორული დავალიანებების ლიკვიდაციისთვის 
(გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოსაწერად ან გადასახდელი თანხების დასაფარავად). 
5. სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოში“, რომლის ფუნქციები გამოირჩევა დიდი მოცულობითა და 
მასშტაბით, მიზანშეწონილია შემუშავდეს სააღრიცხვო პოლიტიკა და აღრიცხვა წარმოებდეს პროგრამული 
უზრუნველყოფის გამოყენებით. აღმოიფხვრას ხელით აღრიცხვის პრაქტიკა. 
6.  სამინისტროში დაინერგოს კონტროლის პროცედურები, რათა ეფექტიანად იქნეს აცილებული და 
გამოსწორდეს უზუსტობები, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფინანსური ანგარიშგების წარდგენისა და 
ცალკეული სამინისტროს სუბიექტების ანგარიშგებების კონსოლიდაციის პროცესში. 
7.  სამინისტრომ უზრუნველყოს ქონების რეალური ღირებულების შეფასება კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით, ასევე დაადგინოს საკუთარ ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების მოცულობა და დაკავებული 
ფართობი. მიზანშეწონილია, განხორციელდეს შესაბამისი ღონისძიებები სამინისტროს ბალანსზე არსებული 
უფუნქციო ქონების მართვის გაუმჯობესების მიზნით. 

 
6. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გულის 
ქირურგიის სახელმწიფო პროგრამის აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი:  2008წ. 1 იანვარი-2011წ. 31 დეკემბერი  
 
პრობლემები: 
 
1. არარაციონალური ხარჯვა   
1.1. 2009-2012წწ. მკურნალობა დაექვემდებარა ვაუჩერიზაციას, რის გამოც აღარ ტარდებოდა 
მომსახურების შესყიდვების ტენდერები. ვაუჩერიზებული მომსახურების ტარიფი მნიშვნელოვნად 
აღემატებოდა სატენდერო საბაზრო ფასებს. სატენდერო სისტემის გამოყენება 2009 წლიდან 2010 წლის 
ჩათვლით, როდესაც პროგრამა იყო ვაუჩერიზებული, სამინისტროს საშუალებას მისცემდა დაეზოგა 855, 
851 ლარი, ხოლო მოქალაქეებს -- 366,793 ლარი, სულ 1,222,644 ლარი.  
1.2. პროგრამული ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების მაღალი ფასებით დაგეგმვისა და ხარჯვის 
გამო, სახ. ბიუჯეტიდან ანაზღაურდა 2, 012, 560 ლარი, ხოლო პროგრამით მოსარგებლე პაციენტებმა 
თანაგადახდის პირობებში დამატებით აანაზღაურეს 1,064,034 ლარი, სულ 3, 076,594 ლარი 
1.3. ოპერაციის ტარიფები არ იყო მიახლოებული რეალურ ფაქტიურ ხარჯებთან. კლინიკები სრულად 
ითვისებდნენ საბიუჯეტო სახსრებს, ხოლო ოპერაციის ხარჯი ტარიფზე გაცილებით ნაკლები იყო. 
1.4. მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს მომსახურების სტანდარტის არარსებობა, კონკრეტულად თუ რა 
სამედიცინო ჩარევას მოიცავს ესა თუ ის ნოზოლოგია. ფაქტიური მკურნალობის 2007წ. გაუქმებულ 
სტანდარტებთან შედარებით, მკურნალობის ღონისძიებები რაოდენობრივად აღემატება სტანდარტს, რაც 
ტარიფს აძვირებს 12.5%-ით. შედეგად, 1 ეპიზოდის ღირებულება იზრდება 1,933 ლარით. 
2. ფარული შეთანხმებები.  კლინიკებსა და მათ ძირითად მომწოდებლებს აკავშირებთ საერთო ფინანსური 
ინტერესები, რადგან მათ დამფუძნებელ პირთა წრე იდენტურია. საკუთარი კომპანიისგან მედიკამენტებისა 
და სახარჯი მასალების მიწოდების პირობებში კლინიკებს არ გააჩნიათ ინტერესი, რომ პროდუქცია შეიძინონ 
კონკურენტულ ფასად, რაც იწვევს მკურნალობის ძვირი ტარიფების ხელოვნურად შენარჩუნებას. 
 
რეკომენდაცია:  
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სამინისტრომ შეისწავლოს გართულებული ოპერაციების და სიკვდილობის შემთხვევები და განახორციელოს 
მონიტორინგი მკურნალობის ხარისხის ინდიკატორების განსაზღვრისა და პერიოდული ანალიზის 
მეშვეობით, რაც სამინისტროს საშუალებას მისცემს მინიმუმამდე დაიყვანოს და მართოს მკურნალობაში 
გამოყენებული სამედიცინო მასალებისა და მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებული რისკები.  

 
 

7. საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი 
ცენტრის სამედიცინო დაწესებულებათა ოპტიმიზაციის პროგრამის (01.09.04-01.07.07) და 
სამედიცინო და სამინისტროს სისტემის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის და აღჭურვის 
პროგრამის (01.01.07-01.01.10) შესაბამისობის აუდიტი 
 
აუდიტის პერიოდი: 2004წ 1 სექტემბერი -2007წ. 1 ივლისი, 
2007 წ. 1 იანვარი –2010წ.1 იანვარი 
 
პრობლემები: 

 
1. არადანიშნულებისამებრ გაიხარჯა 452.3 ათასი ლარი 
2. სახელმწიფო შესყიდვები.  

2.1. 2006 წ. 24 თებერვალს გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის შპს ბლოკ-
ჯორჯიას სატენდერო წინადადების ფასი (6,376.1 ათასი ლარი) 2 590.8 ათასი ლარით 
აღემატებოდა სხვა პრეტენდეტების ფასს (3,785.3 ლარი), რითიც სახელმწიფო ბიუჯეტს მიადგა 
2 590.8 ათასი ლარის პირდაპირი ზარალი.  

2.2. 2005 წლიდან 2007 წლის ნოემბრამდე პერიოდში, სახელმწიფო შესყიდვების 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების, ასევე სატენდერო 
დოკუმენტაციის მოთხოვნათა უგულვებელყოფით, სამართლებრივი საფუძვლების შედგენა– 
გაფორმების გარეშე გაწეული ხარჯი შეადგენს 8 400,0 ათას ლარს  

3. ხელშეკრულების პირობების დარღვევები: 2004–2006 წლებსა და 2007 წლის ნოემბრამდე 
პერიოდში მიმწოდებლების მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევებთან დაკავშირებით არ 
ამოქმედებულა ამავე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები, რის გამოც 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე არ მიმართულა 3, 200 ათასი ლარი 

 
8. საქართველოს ეროვნული ბანკი 
შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში (არასაიდუმლო ნაწილი) 
აუდიტის პერიოდი: 2009-2012წ. 

  
პრობლემა: 

აუდიტის ანგარიშში მოცემულ ერთადერთ პრობლემას წარმოადგენს  სხვაობა დაგეგმილ 
ბიუჯეტსა და ფაქტობრივად გაწეულ ხარჯს შორის (2009-2012 წწ. ჯამში 446,911 ლარი), რაც 
მენეჯმენტის მხრიდან ბიუჯეტის დაგეგმვის სისუსტეზე მიუთითებს. 
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9. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
ფინანსური აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2012 წ.1 იანვარი-2012 წ.31 დეკემბერი 
 
აუდიტორმა გამოთქვა პირობითი მოსაზრება9 შემდეგი პრობლემების გამო: 
 

1. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემა სუსტია. 
2. აღურიცხავი და დაურეგისტრირებელი აქტივები: 10 სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების და 

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის სარგებლობაში არსებული 63.08 ჰექტარი მიწა არ არის 
შეფასებული და ბალანსზე აღრიცხული. დაურეგისტრირებელია თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრების 
ბალანსზე ასახული 60,701 კვ.მ. შენობა-ნაგებობა დაურეგისტრირებელია. 

3. ბიუჯეტის დაგეგმვა: ბიუჯეტის ფარგლებში ხარჯთაღრიცხვებში განხორციელებული ცვლილებების 
სიხშირე და მოცულობა მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვა არასათანადოდ 
ხდება.ცვლილებების ჯამურმა მოცულობამ უკვე თებერვლის ბოლოსთვის 22,428.7 ათასი ლარი 
შეადგინა. 

4. დებიტორული დავალიანება. ნაერთი დებიტორ-კრედიტორების რეესტრის შესწავლის შედეგად 
გამოვლინდა ათეულობით ათასი ლარის ცალმხრივად აღრიცხული დებიტორული დავალიანება 
სამინისტროს საქვეუწყებოებს შორის.  

5. ძირითადი აქტივების არასწორი კლასიფიკაცია: 
6. სახელმწიფო შესყიდვები. სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონმდებლობისა და 

კონტროლის პროცესების დაუცველობა, კონკურენციის ხელოვნური შეზღუდვა, შეუსაბამობა 
დადებულ ხელშეკრულებებს, მიღება-ჩაბარების აქტებსა და გადახდილ ანაზღაურებას შორის. 

 
რეკომენდაციები: 
1. განხორციელდეს ზედამხედველობა ასიგნებების გადანაწილების ცვლილებისას, შემუშავდეს შიდა 
აუდიტის პროცედურები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შიდა კონტროლების აუდიტის 
განსახორციელებლად, დაცული იქნას კონტროლის ღონისძიებების მოთხოვნები.  
2. სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან მოთხოვნილ იქნას საქართველოს 
განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი, რის საფუძველზეც ჩამოიწერება 
2,748.90 ათასი ლარის დებიტორული დავალიანება.დაიგეგმოს და განხორციელდეს შესაბამისი 
პროცედურები ლიკვიდირებული ორგანიზაციების მიმართ კრედიტორული დავალიანების 
ჩამოწერისთვის. სამინისტროს ქვეუწყებებში დებიტორული დავალიანებების აღრიცხვისას თანხის 
მიმღების მიერ აღირიცხოს შესაბამისი კრედიტორული დავალიანება. 
3.გაუმჯობესდეს ბიუჯეტის დაგეგმვის ხარისხი, დაცულ იქნას საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი ზღვარი 
ასიგნებების გადანაწილებისას.  
4. სამინისტროს შესაბამისმა უწყებებმა უზრუნველყონ  შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის 
და პროცედურების დაცვა, განახორციელონ აუდიტი, გამოვლენილი კანონშეუსაბამობის შესახებ 
სათანადო ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მიეწოდონ სამართალდამცავ ორგანოებს, უზრუნველყონ 
მიღება-ჩაბარების აქტებში დაფიქსირეული მონაცემების შესაბამისობა გაფორმებულ 
ხელშეკრულებასთან. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 აუდიტორი პირობით მოსაზრებას გამოთქვამს მაშინ, როდესაც  არსებობს ფაქტები და გარემოებები (უზუსტობები და 
დარღვევები), რაც უპირობო მოსაზრების გაცემას შეუძლებელს ხდის. 
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10.საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2012წ.  
 
პრობლემები: 

1. წლის განმავლობაში ასიგნებების გადანაწილება მუხლებსა და კოდებს შორის განხორციელდა 
43-ჯერ საერთო თანხით 15, 460.8 ათასი ლარი, რაც დამტკიცებული ბიუჯეტის 38.3%-ია, რაც 
2011წ. მონაცემებს თითქმის 2-ჯერ აღემატება. ეს კი მიუთითებს ბიუჯეტის დაგეგმვაში არსებულ 
ხარვეზებზე 

2. 95.8 ათასი ლარის დებიტორული დავალიანების სალიკვიდაციოდ არ არის გატარებული 
სათანადო ღონისძიებები.  

3. კრედიტორული დავალიანებიდან 3,921.7 ათასი ლარი არ იშიფრება ორგანიზაციების მიხედვით. 
წლების და ორგანიზაციების მიხედვით გაუშიფრავი კრედიტორული დავალიანება მთლიანი 
დავალიანების 76.7%-ია.  
 

 
11.ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2011 წ. 1 იანვარი - 2011 წ. 31 დეკემბერი 
 
აუდიტორმა გამოთქვა პირობითი მოსაზრება შემდეგი პრობლემების გამო: 
 
სამინისტროს არ განუხორციელებია წინა პერიოდებში წარმოქმნილი და დაუფარავი 5517 ათასი ლარის 
კრედიტორული და 902 ათასი ლარის ღირებულების უიმედო დებიტორული დავალიანებების ჩამოწერა და 
შესაბამის საცნობარო მუხლებში ასახვა, რაც ეწინააღმდეგება ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 
დეკემბრის N 1321 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის მოთხოვნებს “ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი 
ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ”. 
 
 
12.კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი  
აუდიტის პერიოდი: 2011 წ. 1 იანვარი - 2011 წ. 31 დეკემბერი 
 
აუდიტორმა გამოთქვა უარყოფითი მოსაზრება შემდეგი პრობლემების გამო:10 
 

1. ფინანსური ანგარიშგების ისეთი სერიოზული პრობლემები, როგორიცაა: 
1.1. სულ მცირე 11, 703.7 ათასი ლარის ღირებულების არაფინანსური აქტივების აღურიცხაობა 
1.2. საფუძვლის გარეშე 172.3 ათასი ლარის დებიტორული დავალიანებების ჩამოწერა 
1.3. დებიტორული დავალიანებების აღურიცხაობა (ეროვნული მუზეუმის) 

2. სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული უზუსტობები და ნაკლოვანებები: 1. დაუსაბუთებელი 
გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით განხორციელებული შესყიდვები 2. თანხა გადახდილია 
სრულყოფილად წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვების გარეშე, რის გამოც, მაგალითად გაურკვეველი 
რჩება სპონსორებისგან და ბილეთების რეალიზაციით მიღებული შემოსავლების ოდენობა, 
რომელთა სხვაობაც უნდა შეადგენდეს ბიუჯეტიდან მოსათხოვნი თანხის ოდენობას 3. 
იდენტიფიცირებულია არსებითი შეუსაბამობები მიღება-ჩაბარების აქტისა და კონტრაქტორების მიერ 
შესრულებული სამუშაოების ხარჯთაღიცხვის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას შორის 4. 
სახელმწიფო შესყიდვების ტენდერების გამოცხადებისას პრეტენდენტებისთვის წაყენებეული 
პირობების არათანმიმდევრულობა და შეფასების კრიტერიუმების დაუსაბუთებლობა 5. კახეთის 

10 როგორც შესავალში აღვნიშნეთ, აუდიტორი უარყოფით მოსაზრებას გამოთქვამს მაშინ, როდესაც  ფინანსურ 
ანგარიშგებაში არსებით უზუსტობებს აღმოაჩენს და მიიჩნევს, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია სტანდარტებთან 
შეუსაბამო და არასაიმედოა. თუმცა არსებობს მოსაზრების გამოთქმაზე უარიც, რაც ყველაზე მძიმე აუდიტორული 
დასკვნაა და იმ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც აუდიტორი, სხვადასხვა მიზეზის გამო, ვერ ახერხებს 
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი წარმოდგენა შეიქმნას ორგანიზაციის/კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე. 
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სარეაბილიტაციო პროექტების ფარგლებში არაგონივრულად მცირე დროში დადებული 
ხელშეკრულებები და სამუშაოს მიღების ფაქტები 

3. კონტრაქტორებისთვის ზედმეტად გადახდილი თანხები: 1. სამინისტროს მიერ ისტერნ 
პრომოუშენისთვის ზედმეტად გადახდილია არარსებული დავალიანება 115.9 ათასი ლარის 
ოდენობით. 2. ისტერნ პრომოუშენმა შპს ჰორიზონ ტვ სტუდიისთვის ზედმეტად გადასახდელი 75 
ათასი ლარი ჩართო სამინისტროსთვის წარდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში და სამინისტრომ ეს თანხა 
გადაიხადა 3. ეროვნულმა მუზეუმმა ლიფტებში ზედმეტად გადაიხადა 31.2 ათასი ლარი. 

4. არაგონივრული ფასნამატები: ანაზღაურებულია მოწოდებული საქონლის/მომსახურების 
ღირებულება თვითღირებულებაზე დარიცხული არაგონივრული ოდენობის ფასნამატით (298.4 
ათასი ლარი) 

5. ეროვნული მუზეუმების ფონდების მდგომარეობა: ეროვნული მუზეუმის ექსპონატების დაცვა-
აღრიცხვასა და დროებით გადაცემაში გამოვლენილია სერიოზული დარღვევები და ნაკლოვანებები 
და მაღალი რისკის შემცველი გარემოებები. სამინისტროს მიერ ეროვნულ მუზეუმში ფონდების 
მდგომარეობისა და აღრიცხვის შემოწმება არ ჩატარებულა.  

6. აქტივების კონტროლი: სამინისტროს ბალანსზე აღრიცხულია საცხოვრებელი შენობები, რომლებიც 
არ არის სამინისტროს სისტემაში შემავალი ერთეულების ფაქტობრივ მფლობელობაში 

7. ინვენტარიზაცია. აუდიტის პერიოდში ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა მუსკომედიაში, ოპერაში და 
სხვა სსიპებში. შესაბამისად, აღნიშნულ სსიპებზე რიცხული 14.2 მილიონი ლარის არაფინანსური 
აქტივების ფაქტობრივ არსებობაზე დასაბუთებული გარანტია არ არსებობს.  

8. სახელმწიფო შიდა კონტროლი: სამინისტროს შიდა კონტროლის სისტემაში არის არსებითი 
სისუსტეები. 

9. ბიუჯეტის დაგეგმვის ნაკლოვანებები: სარეზერვო ფონდებიდან თანხების მოთხოვნის სიხშირე  
 
 
13.კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2011 წ. 1 იანვარი - 2011 წ.31 დეკემბერი 
 
პრობლემა: 

1. სამინისტროს მიერ წლიური ბიუჯეტის ფორმირებისას სრულყოფილად არ განისაზღვრება გეგმური 
ხარჯებისა და ჩასატარებელი ღონისძიებებისთვის საჭირო ასიგნებების ოდენობა, რის შედეგადაც 
ადგილი აქვს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს, კვარტლებს და პროგრამულ ქვეკოდებს შორის 
ასიგნებების ხშირ გადანაწილებას.  

2. სამინისტრომ საკუთარი რესურსის არსებობის პირობებში სხვადასხვა ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად თანხები მოითხოვა სარეზერვო ფონდებიდან  

 
გაცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები. 

 
 
14.სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ფინანსური აუდიტი 
აუდიტის პერიოდი: 2007წ. 1 ივლისი –2010წ. 1 იანვარი 
 
პრობლემები: 
 

1. სააგენტომ არ აღრიცხა მომსახურებით მიღებული შემოსავლები ცალკეული სახეობების 
მიხედით, მიუხედავად იმისა, რომ დაქვემდებარებული სამსახურებიდან წარმოდგენილი იყო ყველა 
საჭირო ანგარიში.  

2. სახელმწიფო შესყიდვებს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო აწარმოებდა ხარვეზებით, რაც 
გამოიხატა ზოგიერთ შემთხვევაში საერთაშორისო ტენდერის გამოცხადების ვერ უზრუნველყოფითა 
და  სატენდერო დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოებით.  

3. ძირითადი აქტივების ღირებულება სააგენტოს ბალანსში ასახულია არასწორად, კერძოდ, 2009 
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სააგენტოს ძირითადი აქტივების ღირებულება ასახულია 149.2 
ათასი ლარით ნაკლები ღირებულებით.  
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4. სხვადასხვა დონორის მიერ სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურებისთვის ხდებოდა სასაქონლო 
გრანტის გადაცემა შესაბამისი დოკუმენტების გარეშე, სააგენტოს მხრიდან კი გვიანდებოდა მათი 
შეფასება და შემოსავლად აღიარება, რის გამოც წლიურ ინვენტარიზაციაში ფიქსირდებოდა როგორც 
მატერიალური ფასეულობების ზედმეტობა. რეალურად, ეს არის შემოსავლების დაგვიანებით 
აღიარება და არა ზედმეტობა. 

5. დაფიქსირდა სამივლინებო მოწმობების არასრულყოფილად წარმოება (ნომრისა და თარიღის 
მინიჭების გარეშე, ასევე შესაბამისი ხელმოწერების გარეშე). რამდენიმე შემთხვევაში მივლინების 
ხარჯები ჩამოწერილი იყო შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის გარეშე. 

6. დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების ნაშთები არასწორია, რადგან სააგენტო 
საბუღალტრო აღრიცხვას წარმოებდა ორი რადიკალურად განსხვავებული  მეთოდის გამოყენებით11. 

 
15. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტები 
აუდიტის პერიოდი: 2009 წ. 1 იანვარი - 2012 წ. 30 ივნისი 
 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2013წ. ჩაატარა 2009, 2010, 2011 და 2012წ. 30 ივნისის ჩათვლით 
სსიპის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი. 2009 წ. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიშში უმაღლესმა 
აუდიტორმა უარი თქვა მოსაზრების გამოთქმაზე, რადგან ვერ შეძლო საკმარისი და შესაფერი აუდიტორული 
მტკიცებულებების მოპოვება, ხოლო მომდევნო სამ ანგარიშში აუდიტორმა უარყოფითი მოსაზრება 
გამოთქვა, ვინაიდან მიიჩნია, რომ ფინანსური ანგარიშგება სამართლიანად არა ასახავს ბიუროს ფინანსურ 
მდგომარეობას 2010წ, 2011წ და 2012წ. 30 ივნისის მდგომარეობებით. 
 
პრობლემები: 
 

1.საბუღალტრო აღრიცხვის პრობლემები:  
 

1.1. 2010-2011წწ. ბიუროს მიერ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციები და საბუღალტრო 
ჩანაწერებში არსებული ინფორმაცია მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან, კერძოდ 
საგადასახადო დეკლარაციებთან შედარებით ბუღალტრულ ჩანაწერებში დღგ–ს ბრუნვა 146,745 
ლარით მეტია. სხვაობებია გადასახადის აღრიცხვის შემთხვევებში, კერძოდ ქონების გადასახადი 
საგადასახადო დეკლარაციასთან შედარებით 61,921 ლარით გაზრდილად არის წარმოდგენილი. 
1.2. ეკონომიკური საქმიანობით და საბიუჯეტო დაფინანსებით გაწეული ხარჯები არ არის გამიჯნული 
1.3. ფაქტიური ხარჯების სვეტში12 მოცემული შრომის ანაზღაურება 332, 127 ლარით ნაკლებია 
ბუღალტრულ ჩანაწერებში ასახულ სწორ მონაცემებზე  
1.4. 2009 წელს ბიურომ შეიძინა 42.8 ათასი ლარის ღირებულების მატერიალური ფასეულობები, 
რაც არ ასახულა ხარჯებში. 
1.5. 2009 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არაფინანსური აქტივების შესაძენად დახარჯულმა თანხამ 
შეადგინა 507,428 ლარი, თუმცა ბუღალტრულ ჩანაწერებში მითითებულია 418,738 ლარი. ამავე 
პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არაფინანსური აქტივების შესაძენად გამოყოფილი ასიგნებებით 
შეძენილი იქნა 9000 ლარის ღირებულების ისეთი აქტივები, რომლებიც არაფინანსურ აქტივებს არ 
განეკუთვნება, რაც 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონთან შეუსაბამობაა.  
1.6. 2010 წ. 50,917 ლარის დებიტორული დავალიანების დაფარვის დოკუმენტებში არ ჩანს 
კონკრეტული დებიტორის დასახელება. თანხის მიღება ბუღალტრულად არასწორად გატარდა. 
1.7. ბიურომ 2011 წელს  მიღებული ფიზიკური მახასიათებლების შესამოწმებელი ხელსაწყოების 
თავდაპირველი აღიარება არამართებულად მოახდინა: არ გაითვალისწინა საქონლის მიღების 
პირობები და მიღებული ხელსაწყოები არამართებულად აღნიშნა მატერიალური მარაგების 
ანგარიშზე. გაატარა სხვა თარიღით, რამაც სავალუტო კურსის ცვლილების გამო გაზარდა 
ღირებულება 

11 ძირითადად, დარღვევათა უმეტესობა გამოწვეულია იმის გამო, რომ აღრიცხვას ნაწილობრივ საკასო მეთოდით 
ნაწილობრივ კი დარიცხვის მეთოდით ახორციელებდნენ, მაშინ როცა უნდა ეხელმძღვანელათ "ბიუჯეტის დაფინანსებაზე 
მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ"საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 
დეკემბრის N1321 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით. 
12 ფორმა #4 
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1.8 ბიურომ 2010-2011 წლებში თანამშრომლებზე გაცემული საჩუქრები ბუღალტრულად 
არასწორად გაატარა13.  
 
2. ინვენტარიზაცია: 
2.1. 2010-2011წწ. ბიუროში არ ჩატარებულა დებიტორული დავალიანებების14 ინვენტარიზაცია რაც 
პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად, ყოველწლიურად უნდა ტარდებოდეს.  

 
 
16. საქართველოში პროფესიული განათლების რეფორმების  
ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში 
აუდიტის პერიოდი: 2010-2012 წწ. 

 
პრობლემები: 
1. პრიორიტეტული სასწავლო პროგრამების შეუსაბამობა შრომის ბაზართან. 2013 წლიდან სამინისტრომ 

გააუქმა წინასწარ განსაზღვრული პრიორიტეტების საფუძველზე დაფინანსების გაცემის სისტემა. 
პოზიტიურ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს მთავრობის მიერ 2013წ. შრომის ბაზრის კვლევის სტრატეგიის 
დამტკიცება, რამაც დადებითად უნდა იმოქმედოს პროფესიული სასწავლო პროგრამების შერჩევაზე. 
მანამდე პრიორიტეტული პროგრამების ნუსხას განსაზღვრავდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. 
პრიორიტეტულ სასწავლო პროგრამად კი მიჩნეული იყო პროფესია,  რომელიც, მოთხოვნადი იყო 
ქვეყნისა თუ რეგიონულ შრომის ბაზარზე. რადგან  საქართველოს მთავრობას არ ჰქონდა 
შემუშავებული შრომითი ბაზრის კვლევითი სტრატეგია, სამინისტროს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები 
არ ემთხვეოდა სანდო ინფორმაციას შრომის ბაზარზე არსებული საჭიროებების შესახებ. ზოგიერთ 
სფეროში, მართალია, მოთხოვნა მიწოდებას შეესაბამება, მაგრამ კადრების მომზადების დონე 
არადამაკმაყოფილებელია,  რადგან ისინი ეუფლებიან ზოგად და არა სპეციფიკურ უნარჩვევებს, 
რამაც გამოიწვია ის, რომ კურსდამთავრებულთა საერთო  რაოდენობიდან საკუთარი პროფესიით 
დასაქმდა 23%, ხოლო 10% დასაქმებულია სხვა სფეროში. 

1. ვაუჩერული დაფინანსების ნაკლი და არამიზნობრივად გახარჯული თანხები.  2013წ. სექტემბრამდე 
ვაუჩერის თანხის ჩარიცხვა ხდებოდა ერთჯერადად ან ორ ნაწილად, არ მოწმდებოდა სტუდენტთა ბაზა, 
რათა დადგენილიყო აგრძელებდა თუ არა სტუდენტი სწავლას შესაბამის პროგრამაზე. ირკვევა, რომ 
სასწავლებლებმა 2012-2013წწ. დიდი რაოდენობის თანხები გახარჯეს იმ სტუდენტებზე, რომლებიც 1. 
სასწავლებელში არ ირიცხებოდნენ (866,515 ლარი). ვაუჩერი განკუთვნილია კონკრეტული სტუდენტის 
სწავლის დასაფინანსებლად. შესაბამისად, როდესაც სტუდენტი სწავლას წყვეტს და მის კუთვნილ ვაუჩერს 
სასწავლებელი ბოლომდე ხარჯავს, ეს ნიშნავს, რომ იგი არ ხმარდება მიზანს - იმ კონკრეტული 
სტუდენტის სწავლის დაფინანსებას, რომლისთვისაც იყო განკუთვნილი აღნიშნული ვაუჩერი 2. 
რომლებმაც სწავლა შეწყვიტეს (მას შემდეგ, რაც მათზე 1.97 მილიონი ლარი დაიხარჯა). ეს 1.97 
მილიონი ლარი უნდა ჩაითვალოს არაეფექტიან ხარჯად, რადგანაც ვერ იქნა მიღწეული დასახული 
მიზანი/შედეგი, ანუ სტუდენტებისთვის კვალიფიკაციის მინიჭება. 

2. სტუდენტთა ადგილების ზღვრული ოდენობების დაფინანსების წესის არარსებობა. სტუდენტთა 
რაოდენობის სასწავლო  პროგრამებზე განსაზღვრა ხდება საბჭოს მიერ, საგანმანათლებლო 
დაწესებულების განაცხადის საფუძველზე, სადაც დაწესებულებამ უნდა  დაასაბუთოს,რომ 
უზრუნველყოფს სტუდენტთათვის სხვადასხვა სახის მომსახურების გაწევას. რადგან შრომითი ბაზრის 
კვლევა არ მიმდინარეობს, სამინისტროს და საბჭოს არ შეუძლიათ განსაზღვრონ რეალურად რამდენი 
სტუდენტის დაფინანსებაა მიზანშეწონილი ამა თუ იმ სფეროში. ვინაიდან სტუდენტთა განსაზღვრული 
რაოდენობის დაფინანსების პრაქტიკა უკვე არსებობს უმაღლესი სასწავლებლების შემთხვევაში ამ 
პრაქტიკის დანერგვა შესაძლებელია პროფესიული სასწავლებლების შემთხვევშიც.  

3. კურიკულუმებისა და კრედიტების სისტემა. საერთაშორისო პრაქტიკაში კურიკულუმების შედგენა 
ცენტრალიზებულად ხდება15. საქართველოში კი პროფესიული სასწავლებლები თავად ადგენენ 
კურიკულუმებს, რაც არის ძალიან ზოგადი და არ შეიცავს კონკრეტულ ინფორმაციას. აღნიშნული იწვევს 

13  საჩუქრები არა მხოლოდ საგადასახადო, არამედ ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვისა აღიარა რეალიზაციად, 
რამაც გამოიწვია საბუღალტრო ანგარიშის საკრედიტო ბრუნვის გაზრდა და შედეგად 2010-2011წწ. ფინანსურ 
ანგარიშგებაში შემოსავლების არასწორად წარმოდგენა. 
14 დებიტორულია დავალიანება, რაც სხვა პირს/დაწესებულებას მართებს მოცემული პირის/დაწესებულების მიმართ. 
15 იხ. პირველი სქოლიო ზემოთ. 
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მნიშვნელოვან განსხვავებას და მათ შეუსაბამობას საერთაშორისო პრაქტიკასთან. ასევე შეუსაბამობაა 
კრედიტების სისტემაში, კერძოდ კი ერთსა და იმავე პროფესიაზე სხვადასხვა კოლეჯში განსახვავებული 
კრედიტების სისტემაა, რაც აბრკოლებს კვალიფიციური კადრების მომზადებას. 

4. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება. მიუხედავად  იმისა, რომ მასწავლებელთა 
გადამზადება ხორციელდება ყოველწლიურად,  ტრენინგები ორიენტირებულია ზოგადი უნარების 
განვითარებაზე და არ ემსახურება პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლებას.   

5. კერძო სექტორთან არასაკმარისი კოორდინაცია. პროფესიული კოლეჯების კოორდინირებული 
მოქმედების მიზნით ჩამოყალიბებულ საბჭოს, რომლის შემადგენლობაში შედიან დამსაქმებლები, 
სამთავრობო სააგენტოები, ბიზნეს ასოციაციები, პროფკავშირები და დასაქმების სააგენტოები, არ გააჩნია 
სამოქმედო გეგმა და მისი არსებობა ფორმალურ ხასიათს ატარებს.  

6. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. სრულფასოვნად არ ფუნქციონირებს სამინისტროს 
მონაცემთა ბაზა, რომელიც ნაცვლად იმისა, რომ მოიცავდეს ინფორმაციას სტუდენტებზე, კოლეჯებზე, 
პედაგოგებზე, პერსონალზე, პროგრამებზე, მხოლოდ ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობასა და 
კურსდამთავრებულთა გარკვეულ ნაწილზე მოიცავს ინფორმაციას.  

 
რეკომენდაციები: 
1. აუცილებელია დაინერგოს შრომითი ბაზრის კვლევის სტრატეგია, რაც უზრუნველყოფს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის შრომითი ბაზრის შესახებ ინფორმაციის ხელმსაწვდომობას. 
2. სამინისტრომ უნდა ჩამოაყალიბოს ვაუჩერების მართვის სისტემა, რომელიც გაითვალისწინებს მის 

რაციონალურ დანაწილებას სასწავლო პროცესების ეტაპების მიხედვით და აგვარიდებს ისეთ 
შემთხვევებს, როდესაც სასწავლებლები ფულს ხარჯავენ იმ სტუდენტებზე, რომლებიც სასწავლებელში არ 
ირიცხებიან ან მოგვიანებით წყვეტენ სწავლას. 

3. ბაზრის კვლევის შედეგების საფუძველზე გაუმჯობესდეს სასწავლო პროგრამების პრიორიტეტების 
 განსაზღვრის პროცესი. 

4. სამინისტროს ხელშეწყობით სასურველია შეიქმნას კურიკულუმებისა და კრედიტების უნიფიცირებული 
 სისტემა, რაც თავსებადი იქნება საერთაშორისო სტანდარტებთან.   

5. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება წარიმართოს სისტემურად. ტრენინგები ორიენტირებული 
იყოს პროფესიულ უნარ-ჩვევებზე. 

6. სასურველია მოხდეს ბიზნეს სექტორის  ჩართვა სასწავლო პროცესში, სადაც მათ შეეძლებათ 
დააფიქსირონ საკუთარი მოთხოვნა დასასაქმებლებთან დაკავშირებით. 

7. მიზანშეწონილია შეიქმნას სამინისტროს მონაცემთა ერთიანი ბაზა და სრულფასოვნად ამოქმედდეს. 
 

 
17. ქართული ღვინპროდუქციის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული 
ღონისძიებების  ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში 
აუდიტის პერიოდი: 2009 წ. 1 იანვარი- 2012 წ. 1 ივლისი 

 
პრობლემები: 
1. ბაზრის კვლევისა და საერთო სტრატეგიის არარსებობა. ქართული ღვინის პოპულარიზაციის 
სახელმწიფო პრიორიტეტად დასახვის მიუხედავად, შესაბამის სააგენტოებში არ არსებობს შესაბამისი 
სამონისტროების მიერ დამტკიცებული ღვინის ახალ ბაზრებზე შესასვლელად ჩატარებული კვლევა და 
მეღვინეობის დარგის საერთო სტრატეგია, რაც ხელს შეუწყობდა მომდევნო წლის განმავლობაში 
ჩასატარებელი ღონისძიებების დაგეგმვას.  
2. ღვინისადმი დარგობრივი მიდგომა და მისი პოპულარიზაცია. სამინისტროებში არ არსებობს 
ღვინის პოპულარიზაციისადმი დარგობრივი მიდგომა, არ არის ინფორმაცია და ჩატარებული კვლევები თუ 
რომელი ქვეყნის ბაზარზეა მიზანშეწონილი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და შემდგომ მისი 
რეალიზაცია.  
3. არაეფექტური მარკეტინგი. ღვინის სააგენტო მარკეტინგის კუთხით ვერ უზრუნველყოფს თავისი 
მოვალეობების სრულყოფილად შესრულებას, რის გამოც ჩასატარებელი ღონისძიებების დაგეგმვა 
არასრულფასოვნად არის განხორციელებული, რაც  აისახება ღონისძიებების ეფექტიანობაზე, მაგ., 2011 წ. 
წინასწარ დაგეგმილ ღონისძიებებს აჭარბებდა სპონტანურად დაგეგმილი ღონისძიებები. 
4. ქართული ღვინის იმიჯი. ღვინომასალის ცისტერნებით გატანის დროს იქმნება ქართული ღვინის 
ფალსიფიკაციის და ხარისხის გაუარესების საფრთხე. არსებობს ასევე რისკი, რომ 1. ქართული ღვინო 
გაიყიდება სხვა  სახელწოდებით და ეტიკეტით 2. ფალსიფიცირებული ღვინო გაიყიდება ნამდვილი 
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ქართული ღვინის სახელით, რაც ზიანს მოუტანს ქართული ღვინის რეპუტაციას და იმიჯს საერთაშორისო 
ბაზარზე. 
5. სახელმწიფო სტრუქტურების არაკოორდინირებული მოქმედება. სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროსა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებს შორის არ არსებობს რაიმე 
სახის მაკოორდინირებელი დოკუმენტი, რომელიც მოაწესრიგებდა ღონისძიებების მოწყობის, უცხოელ 
ინვესტორებთან მოლაპარაკების, პრიორიტეტული ღონისძიებების არჩევისა და სხვადასხვა საკითხებში 
მათდამი დაქვემდებარებული სააგენტოების ქმედებებს. კოორდინაციის ნაკლებობა იწვევს გაუგებრობას და 
ხშირად უნდობლობას უცხოელი ინვესტორების მხრიდან.   
6. ღონისძიებების დაგეგმვა. სახელმწიფო ორგანიზაციები ღონისძიების მოწყობის შესახებ ღვინის 
კომპანიებს რიგ შემთხვევებში ატყობინებდნენ ღონისძიებამდე არასაკმარისი დროით ადრე. დროის 
სიმცირის გამო კომპანიებს არ აქვთ საშუალება სათანადოდ მოემზადონ მაღალი დონის საერთაშორისო 
ფორუმისთვის, რაც ხშირად იწვევს კომპანიის უარს მონაწილეობაზე. აქედან გამომდინარე, 
საქართველოდან წარმოდგენილი იყო კომპანიათა მხოლოდ მცირე ნაწილი. 
7. სამინისტროებიდან მონიტორინგი არ ხორციელდება. სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროები არ ახორციელებენ ღვინის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის 
ხელშეწყობის საკმარის და შესაფერის მონიტორინგს. სამინისტროების სტრუქტურაში არ არის 
განსაზღვრული ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის მონიტორინგზე ზედამხედველი პირი, რაც 
შეუძლებელს ხდის სამინისტროს მხრიდან მონიტორინგს.   
 
რეკომენდაციები: 
1. ღვინის პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო ბაზრის ათვისების მიზნით შემუშავდეს მეღვინეობის 
დარგის საერთო სტრატეგია, რომელშიც გაიწერება ქვეყნის შიგნით დარგის განვითარებისა და ახალ 
ბაზრებზე შეღწევის სტრატეგიული მიმართულებები.  
2. სამინისტროებს შორის მოხდეს კოორდინირებული შეთანხმება დასაგეგმი ღონისძიებების შესახებ, 
რათა არ მოხდეს მათი დუბლირება. განისაზღვროს თანამშრომლობის ფორმატი ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებს შორის, რომელიც უზრუნველყოფს სამინისტროების 
კოორდინირებულ მუშაობას ინვესტორებთან მოლაპარაკებებში და ღონისძიებების ორგანიზების დროს.  
3. სამინისტროებმა განახორციელონ სააგანეტოების საქმიანობის მონიტორინგი, მოითხოვონ 
საქმიანობის  ანგარიშები და სამომავლო სტრატეგია. სააგენტოებმა კი ანგარიშვალდებულების 
პრინციპიდან გამომდინარე, შესაბამის სამინისტროებში წარადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში, რათა 
მოხდეს გაწეული საქმიანობის შედეგებზე სისტემური და მუდმივი კონტროლი. 
 
 
18. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის დანერგვის ღონისძიებათა ეფექტიანობის 
აუდიტის ანგარიში 
აუდიტის პერიოდი: 2010-2012წწ. 
 
პრობლემები: 
1. შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების გამიჯვნა.  სამინისტროებში შიდა აუდიტის ერთეულები 
გენერალური ინსპექციების ბაზაზე ჩამოყალიბდა, რაც გულისხმობდა გენინსპექციების დებულებების 
მოდიფიცირებას თანამშრომელთა გადამზადების გარეშე, მაშინ როცა შიდა აუდიტორებისა და 
ინსპექტორების უფლება-მოვალეობანი განსხვავდება ერთმანეთისაგან.  შესაძლებელია ორივე სამსახური 
ერთდროულად არსებობდეს ორგანიზაციაში,  მაგრამ უნდა მოხდეს მათი ფუნქციების გამიჯვნა.  
2. დამოუკიდებლობა. შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობა შიდა აუდიტის სტანდარტების აუცილებელი 
მოთხოვნაა. მიუხედავად ამისა, დაწესებულების უფროსი უფლებამოსილია გაათავისუფლოს ან დანიშნოს 
შიდა აუდიტის ერთეულის ხელმძღვანელი და შიდა აუდიტორები. შიდა აუდიტის საქმიანობის 
ეფექტიანობისთვის მისი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. 
3. სათანადო კვალიფიკაციის ადამიანური რესურსის ნაკლებობა. აუცილებელია მოხდეს ახალი 
თანამშრომლების დაქირავება ან არსებული კადრების საფუძვლიანი გადამზადება. გენერალურ 
ინსპექციების ხედვა მნიშვნელოვნად განსხვავდება თანამედროვე აუდიტის მიდგომებისაგან, რასაც ძლიერი 
გავლენა აქვს შიდა აუდიტის ანგარიშებზე, რომლებიც არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. 
4. პასუხისმგებლობების ბუნდოვანი განაწილება. საქართველოს სახელმწიფო შიდა ფინანსური 
კონტროლის სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტში პასუხისმგებლობის განაწილების საკითხი მკაფიოდ არ 
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არის განსაზღვრული. დოკუმენტში არ არის მითითებული თუ რომელი სახელმწიფო ორგანიზაციაა 
ანგარიშვალდებული ქვეყნის მასშტაბით რეფორმის გატარებაზე.  
5. შიდა ფინანსური კონტროლის სტრუქტურა არ შეესაბამება ევროკომისიის მიერ რეკომენდებულ 
მოდელს. მოქმედი კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული იმგვარი ორგანიზაციული სტრუქტურა, 
რომლითაც ფინანსთა სამინისტრო შეძლებს განახორციელოს შიდა ფინანსური კონტროლის დანერგვის 
კოორდინაციის ფუნქცა. არსებული ორგანიზაციული სტურუქტურა - ჰარმონიზაციის ცენტრი, რომელიც 
შექმნილია მთავრობის მიერ, არ შეესაბამება ევროკომისიის მიერ რეკომენდებულ შიდა ფინანსური 
კონტროლის მოდელს. ჰარმონიზაციის ცენტრი არ არის ქმედითი ორგანო, რადგან მის კომპეტენციას 
მიკუთვნებული უფლება-მოვალეობების დიდი ნაწილი ხორციელდება ცენტრში შექმნილი სამდივნოს მიერ.  
 
რეკომენდაციები:  
1. ფინანსთა სამინისტროს, როგორც რეფორმის ძირითადი მონაწილის, როლის დაკონკრეტება, მისი 
უფლება-მოვალეობების განსაზღვრა და ჰარმონიზაციის ცენტრის ანგარიშვალდებულების განსაზღვრა 
ფინანსთა მინისტრის წინაშე.  
2. ჰარმონიზაციის ცენტრის ქმედითუნარიანობის გაუმჯობესება, მისი როგორც დამოუკიდებელი და 
კომპეტენტური ერთეულის ჩამოყალიბება.  
3. საერთაშორისოდ პრაქტიკის აპრობირებული მექანიზმების გამოყენება, რაც დაიცავს შიდა აუდიტის 
ერთეულებისთვის კანონით მინიჭებულ დამოუკიდებლობას.  
4. სამინისტროების მიერ შიდა აუდიტის თანამშრომლების უწყვეტი პროფესიული განვითარების 
უზრუნველყოფა. 
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19. აივ ინფექცია/შიდსი: ეროვნული რეაგირების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში 
აუდიტის პერიოდი: 2008-2011 წწ. 
 
პრობლემები: 

1. სახელმწიფოს აივ ინფექცია/შიდსის პოლიტიკა. 2011 წელს შეიცვალა სახელმწიფო პოლიტიკა და 
მოხდა აივ ინფექციის/შიდსის კონტროლისა და პრევენციის ფუნქციების დანაწილება 
სპეციალიზებულ დაწესებულებებს შორის, რის შემდეგაც შემცირდა ინექციურ ნარკომანთა მოძიება. 
2012 წლიდან აივ ინფექცია/შიდსზე ინექციური ნარკომანების შემოწმება საერთოდ აღარ 
ხორციელდება, რამაც გაზარდა დაავადების გავრცელების რისკები.  სახელმწიფო პროგრამა ასევე 
აღარ ითვალისწინებს ჰომოსექსუალებისა და კომერციული სექს-მუშაკების სკრინინგულ კვლევას. 
აღნიშნულმა შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის შედეგებზე.  

2. სახელმწიფო მიდგომის არაეფექტიანობა. მიუხედავად იმისა, რომ ტესტის შემდგომი 
კონსულტაციის ფასი დაბალია, პაციენტების კონსულტაციაზე დახარჯული თანხა მაღალია, რადგან 
პაციენტს კონსულტაციას უარყოფითი პასუხის შემთხვევაშიც უწევენ. აუდიტის დაანგარიშებით, 2008-
2011 წწ. შესაძლებელი იქნებოდა 200,000-230,000 ლარის დაზოგვა, ამ რესურსით კი -- 
დამატებით 16104 პირის ტესტირება. 

3. დებიტორული დავალიანების ამოღება. 2009 წლიდან ინფექციური დაავადების მკურნალობის 
სახელმწიფო პროგრამაში შევიდა ცვლილება პაციენტის თანაგადახდის შემოღების მიზნით. ამ 
ცვლილებამ წარმოქმნა პაციენტთა ისეთი ჯგუფი, რომლებმაც უარი განაცხადეს თანაგადახდით 
გათვალისწინებული თანხის გადახდაზე მაშინ როცა სახელმწიფოს გადახდილი ჰქონდა თავისი 
თანამონაწილეობა. კერძოდ, 2009-2011 წლებში 398 პაციენტმა განაცხადა უარი თანაგადახდაზე 
თანხით - 58, 188  ლარი. აღნიშნულ პაციენტებს არ მოსთხოვეს მათზე დახარჯული თანხის უკან 
დაბრუნება.  

4. აღურიცხავი ხარჯები. საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის მოვალეობაა დაიანგარიშოს 
პაციენტებზე გაწეული ხარჯები. დეპარტამენტი არ აკონტროლებს ექიმის მიერ შედგენილ 
დანიშნულებაში მედიკამენტის ფასების სიზუსტეს. აუდიტის მიერ ჩატარებული კვლევით აღმოჩნდა, 
რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ანაზღაურება ზედმეტადაა მოთხოვნილი ისეთი კვლევის ჩასატარებლად, 
რომელიც ექიმს არ დაუნიშნავს და რეალურად არ ჩატარებულა. 

5. არასრულად აღრიცხული მარაგები. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური 
იმუნოლოგიის ცენტრს შემუშავებული არ აქვს მარაგების აღრიცხვის პოლიტიკა. კერძოდ, არ 
 აღირიცხება აფთიაქიდან სამედიცინო განყოფილებებსა და ლაბორატორიებში გაცემული 
მედიკამენტებისა და სახარჯი მასალების რაოდენობა. არ ტარდება რეგულარულად ინვენტარიზაცია. 
რენდგენოგრაფიის კაბინეტში გამოვლინდა 2400 ფირის დანაკლისი; ვერ დგინდება რამდენი 
პროცედურა ჩატარდა აუდიტის პერიოდში. დაანგარიშებულ იქნა დანაკლისი ფირებით 
რენდგენოგრაფიის მომსახურების ჯამური ღირებულება და აღმოჩნდა, რომ 2008-2011წწ. 
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრს შეეძლო დამატებით  
49500 ლარის გამომუშავება.  

6. ზედნადები ხარჯები. შიდსის სტაციონარის კომპონენტზე მისაკუთვნებელი ზედნადები ხარჯების 
იდენტიფიცირების მიზნით, აუდიტმა შეისწავლა ცენტრის 2010-2011 წლების შემოსავლები და 
ხარჯები. გამოვლინდა, რომ ბიუჯეტიდან ასანაზღაურებლად ზედმეტადაა წარდგენილი 246,625 
ლარი. თუმცა, აღნიშნული თანხის ანაზღაურება არ მომხდარა. სწორი მენეჯმენტით ცენტრს 
ზედნადები ხარჯებიდან შეიძლება დაეზოგა 217 050 ლარი 

7. ცენტრის მიერ განხორციელებული შესყიდვები. არ არის დაცული კანონმდებლობის ის ძირითადი 
პრინციპები, რაც უზრუნველყოფს შესყიდვებისთვის გამოყოფილი თანხების რაციონალურ ხარჯვას.  

8. თანამშრომლობის ნაკლებობა.  ქვეყნის მასშტაბით არ არის შექმნილი ინფორმაციის გაცვლის 
ერთიანი დაცული სისტემა, რაც ხელს შეუწყობდა თანამშრომლობას სახელმწიფო,  სამოქალაქო და 
კერძო სექტორს შორის.  

 
რეკომენდაციები: 

1. სახელმწიფო საკოორდინაციო საბჭომ და სამინისტრომ უნდა უზრუნველყონ მონიტორინგის და 
შეფასების სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა 

2. მაღალი რისკ-ჯგუფების წარმოამდგენელთა დასადგენად სამინისტრომ პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს 
რისკ-ჯგუფების რაოდენობრივ კვლევას. 
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3. სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა უნდა გადახედონ 
ინფიცირებულთა გამოვლენის ღონისძიებებს - სამედიცინო სერვისის კომპონენტებს და გამოძებნონ 
ინოვაციური გზები პროდუქტიულობის გასაუმჯობესებლად.  

4. უნდა გადაისინჯოს შიდსისა და  კლინიკური იმუნოლოგიის დაწესებულების მართვის სისტემა, 
ორგანიზაცია და სტრუქტურა. ასევე, მინიმუმადე უნდა შეამცირდეს სახელმწიფო შესყიდვების 
შედეგად ფულადი სახსრების არარაციონალურად განკარგვის რისკები. 

5. აუცილებელია შიდა კონტროლის ყველა კომპონენტის დანერგვა, რათა მიღწეულ იქნეს რესურსების 
პროდუქტიული, ეფექტიანი და ეკონომიური განკარგვა.    
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