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I - ბიუჯეტირება
1. ბიუჯეტის მართვის სრულყოფა

1.1 წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შემუშავება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური ანალიზის და  პროგნოზირების 
დეპარტამენტი, სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მხარჯავი 
დაწესებულებები, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი)

შესრულების მაჩვენებელი: 

მომზადებულია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი და საქართველოს პარლამენტში 
წარდგენილია კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში; 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი შესაბამისობაშია კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფისკალურ 
პარამეტრებთან; 

საბიუჯეტო დოკუმენტაცია შეესაბამება პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიით დადგენილ 
სტანდარტებს.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.2 საშუალოვადიანი დაგეგმვა (MTEF)

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების 
დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს 
პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი: 

მომზადებულია 2017-2020 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის 
საბოლოო ვარიანტი და 2018-2021 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის 
პირველადი და გადამუშავებული ვარიანტები მომზადებულია და წარდგენილია საქართველოს მთავრობისა და 
პარლამენტისათვის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს; 

სამინისტროების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმები გაუმჯობესებულია, შეესაბამება საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის მიერ შემუშავებულ მეთოდოლოგიას; საქართველოს სამინისტროების მიერ დამტკიცებული 
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმები მოიცავს შესაბამის ხარჯთაღრიცხვებს;

მიღებული გამოცდილების საფუძველზე ხარჯთაღრიცხვის მომზადების ინსტრუქციის შემუშავება.

პერიოდი: იანვარი-ივლისი

1.3 პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, (ჩართული მხარეები: ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულები, დონორები) 

შესრულების მაჩვენებელი: პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია განახლებულია ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის; 

დაწყებულია პროგრამული ბიუჯეტის განახლებული მეთოდოლოგიის პილოტირება მუნიციპალიტეტებში.

პერიოდი: იანვარი-ივლისი

1.4 საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: სახელმწიფო ბიუჯეტის 
მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი)

შესრულების მაჩვენებელი: 

შემუშავებულია საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე ინფორმაციის საზოგადოებისათვის მიწოდების 
მექანიზმები; საბიუჯეტო დოკუმენტაცია განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე 
(www.mof.ge);

განხორციელებულია ღია ბიუჯეტის კვლევის (Open Budget Survey) პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების 
აღმოფხვრის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებები; საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საქართველოს 
ფისკალური გამჭვირვალობის ანგარიშის შემუშავებაში მონაწილეობა.

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე; 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.5 ფისკალური მართვის პრინციპების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში შემდგომი მოყვანა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: სახელმწიფო ბიუჯეტის 
მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი)

შესრულების მაჩვენებელი: 

კანონმდებლობით განსაზღვრული ფისკალური წესების ზღვრული პარამეტრების დაცვის მიზნით სათანადო 
რეგულაციების ამოქმედება.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.6 წლიური და კვარტალური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება, მაკონტროლებლის წინაშე 
ანგარიშვალდებულების გაძლიერება

http://www.mof.ge/
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები, 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს პარლამენტი)

შესრულების მაჩვენებელი: 
2016 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში და 2017 წლის ბიუჯეტის კვარტალური 
ანგარიშები საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილია კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და 
შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობის არსებულ მოთხოვნებს; 

6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან ერთად მომზადებულია ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების 
შუალედური მიმოხილვის შესახებ და წარდგენილია საქართველოს პარლამენტისთვის; 

2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშთან ერთად საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილია 
პროგრამული ბიუჯეტის მიმოხილვის დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას პროგრამების შესრულებას 
შეფასების ინდიკატორების შესახებ; 

მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
რეკომენდაციების გათვალისწინების შესახებ სამოქმედო გეგმა დადგენილი წესის შესაბამისად.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.7 კაპიტალური/საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის დანერგვა

 პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მაკროეკონომიკური ანალიზის 
და პროგნოზირების დეპარტამენტი, მხარჯავი დაწესებულებები, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 
საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი)

შესრულების მაჩვენებელი:  გადამუშავებული კაპიტალური/საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევი 
და მეთოდოლოგია; კაპიტალური/საინვესტიციო პროექტების მართვის დანერგვის პილოტირების ხელშეწყობა.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.8 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების და სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების სრულყოფილად 
მოქცევა საქართველოს საბიუჯეტო სისტემით გათვალისწინებულ რეგულაციებში

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები)

შესრულების მაჩვენებელი: შესაბამისი მოდულზე მუშაობა საჯარო სკოლებისა და ადრეული და სკოლამდელი 
აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების/სკოლამდელი აღზრდის სხვა დაწესებულებების ბიუჯეტების 
აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების ერთიანი სტანდარტით განხორციელებისათვის. ბიუჯეტების 
აღსრულება და შესრულების ანგარიშგება ხორციელდება ერთიანი სტანდარტით, შემოსულობის ნებისმიერი 
წყაროდან მიღებული სახსრებით განხორციელებული ოპერაციებისას. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი
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1.9 საბიუჯეტო პროცესის მხარდაჭერა შესაბამისი კანონმდებლობის სრულყოფით

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: 
სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი)

შესრულების მაჩვენებელი: საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები 
მხარდაჭერილია შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

II - საგადასახადო პოლიტიკა და საბაჟო საკითხები

1. საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება

1.1 მოგების გადასახადის რეფორმა - ზრდაზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: მოგების გადასახადის ახალი მოდელის ამოქმედება, მისი პრაქტიკაში 
იმპლემენტაციის მიზნით მეორადი კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა, დეკლარაციების ფორმისა და 
შევსების წესის შემუშავება და დაბეგვრის რეჟიმის შემდგომი დახვეწა.  

პერიოდი: იანვარი – დეკემბერი   

1.2 საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივების ანალიზი, საგადასახადო 
ადმინისტრირების პროცესში გამოვლენილი პრობლემების ანალიზი, არსებული ბუნდოვანი და ორაზროვანი 
დებულებების იდენტიფიცირება და კანონპროექტის მომზადება მათი აღმოფხვრის მიზნით, შესაბამისი 
ცვლილებების პროექტის მომზადება.

პერიოდი: იანვარი – დეკემბერი   

1.3 ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან საგადასახადო 
კანონმდებლობის ჰარმონიზება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტი   

შესრულების მაჩვენებელი: ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის 
დირექტივებთან საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, ევროკავშირის 



5

დირექტივების საგადასახადო კანონმდებლობასთან შედარებითი ანალიზის განხორციელება და საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტების მომზადება.

პერიოდი: იანვარი – დეკემბერი

1.4 საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: პრიორიტეტულ სახელმწიფოებთან შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი 
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების დადების მიზნით კანონით განსაზღვრული 
პროცედურების განხორციელება; 

პრიორიტეტულ სახელმწიფოებთან საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმების 
(“TIEA” ) დადების მიზნით კანონით განსაზღვრული პროცედურების განხორციელება;

საგადასახადო მიზნებისათვის გამჭირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის მიერ 
შემუშავებული ახალი (2016 წლის) მეთოდოლოგიის შესაბამისად, მოთხოვნის საფუძველზე ინფორმაციის 
გაცვლის შეფასების მე-2 რაუნდის ფარგლებში საკანონმდელო ცვლილებების განხორციელება;  

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის და დიდი ოცეულის (OECD /G 20) დასაბეგრი 
ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის (BEPS) სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული 4 მინიმალური 
სტანდარტის დანერგვის მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება და შემდგომი 
მონიტორინგი; 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის და დიდი ოცეულის (OECD /G 20) დასაბეგრი 
ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის (BEPS) სამოქმედო გეგმის მე-15 ღონისძიების ფარგლებში 
შემუშავებული „საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ დასაბეგრი 
ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით“ მრავალმხრივი კონვენციის იმპლემენტაცია, 
აღნიშნული კონვენციით გათვალისწინებული ღონისძიებების დანერგვა და შესრულების მონიტორინგი; 

„ქვეყნების მიხედვით ანგარიშგების“ (CbC) ფარგლებში საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება.

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი

1.5 საქართველოს საბაჟო კოდექსისა და მისგან გამომდინარე საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში თანმდევი 
პროექტების მომზადება, ასევე საბაჟო კანონმდებლობასთან დაკავშირებული კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტების პროექტების მომზადება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: შემუშავებული საქართველოს საბაჟო კოდექსის პროექტი; საქართველოს საბაჟო 
კოდექსიდან გამომდინარე შემუშავებული საკანონმდებლო აქტებში ცვლილების პროექტები; საბაჟო სფეროს 
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მარეგულირებელი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებისა და მთავრობის დადგენილების 
შემუშავებული პროექტები

პერიოდი: იანვარი – დეკემბერი

2. საგადასახადო და საბაჟო სისტემის სრულყოფა

2.1 გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობის ზრდა. აუდიტის ჩატარების 
ხანგრძლივობის შემცირება. დიდი მოცულობის მონაცემებთან მუშაობის შესაძლებლობა.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2.2 ევროკავშირთან ინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული 
ღონისძიებების შესრულება.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2.3 მომსახურების სტანდარტების გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: მომსახურების სივრცეების თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვა.  პროგრამული 
მოდულების დანერგვა გადამხდელთა მომსახურების გამარტივების მიზნით. საინფორმაციო-სატელეფონო 
ცენტრის საქმიანობის გაუმჯობესება. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2.4 გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო ცნობიერების გაზრდა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი:  საგადასახადო ფორუმების მოწყობა. პროექტი ,,გადავიხადოთ გადასახადები 
უკეთესი მომავლისათვის" ამოქმედება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი
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2.5 ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო 
კონტროლის აღსრულების გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის გაზრდა და საბაჟო 
პროცედურების დაჩქარება სათანადო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და კონვენციებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების შესრულების გზით. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2.6 ანალიტიკური ცენტრის შექმნა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: B1 პროგრამული მოდულების შექმნა.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

III - მაკროეკონომიკური პროგნოზირება და ანალიზი

1. მაკროეკონომიკური პროგნოზირების და ანალიზის გაუმჯობესება

1.1 მაკროეკონომიკური პროგნოზების ანალიზის გაუმჯობესება და ანალიტიკური ინფორმაციის გაზრდა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: გაუმჯობესებული პროგნოზი, მაკროეკონომიკური ანალიზით მიღებული  
შედეგების გაცნობა (რეგულარული განხილვების სისტემის დანერგვა).

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.2 ეკონომიკური აქტივობის ახალი ანალიტიკური მაჩვენებლების შესწავლა ადმინისტრაციული წყაროებიდან 
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: ეკონომიკური აქტივობის ანალიტიკური პროდუქტების გაფართოება.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.3 ეკონომიკური მდგომარეობის პერიოდული ანალიზი და გავრცელება
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული პერიოდული 
ინფორმაცია ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.4 ფისკალური პოლიტიკის პერიოდული ანალიზი 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: კვარტალური დეფიციტის მონიტორინგი, სტრუქტურული დეფიციტის შესწავლა,  
სტრუქტურული დეფიციტის მეთოდოლოგია, ბიუჯეტის ყოველთვიური დეფიციტის მონიტორინგი.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.5 მაკროეკონომიკური მოდელირება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: დინამიური სტოკასტური საერთო წონასწორობის მოდელისთვის (DSGE) ტექნიკური 
სპეციფიკაციები, მაკროეკონომიკური მოდელის კვარტალური მოდიფიკაცია და სპეციფიკაცია.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.6 მოწყვლადობის დიაგნოსტიკა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

2. შემოსავლების პროგნოზირების და ანალიზის გაუმჯობესება

2.1 ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: გაუმჯობესებული პროგნოზი, ალტერნატიული მეთოდოლოგიის შემუშავება და 
მისი გამოყენება, შემოსავლებისათვის ელასტიურობის კოეფიციენტების შესწავლა, აქციზური საქონლის 
ელასტიურობის კოეფიციენტის შესწავლა. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი
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2.2 დარიცხული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ანალიზი

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: მონაცემების გამოყენება ანალიტიკური და პროგნოზის მიზნებისათვის. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

3. ფისკალური რისკების გამოვლენა და შეფასება

3.1 მაკროეკონომიკური რისკების შეფასება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი:  მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზის განახლება

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

3.2 საწარმოთა პირობითი ვალდებულებების შეფასება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი:  სახელმწიფო საწარმოთა პირობითი ვალდებულებების რეესტრის შექმნა, მათგან 
მომდინარე ფისკალური რისკების შეფასება, სახელმწიფო საწარმოებიდან მონაცემების მიღების 
სისტემის/კითხვარის დახვეწა. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

IV - სახელმწიფო ვალის მართვა და დონორებთან თანამშრომლობა

1. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება

1.1 საუკეთესო პრაქტიკის და საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა დანერგვის მიზნით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: რეკომენდაციების მომზადება ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების კუთხით 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.2 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრისათვის ახალი ინსტრუმენტების შეთავაზება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტი
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შესრულების მაჩვენებელი:  სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ახალი ვადიანობით გამოშვება (6 თვე); ახალი ტიპის 
ფასიანი ქაღალდების - benchmark Bond-ების ემისიების დაწყება.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2. დონორებთან თანამშრომლობის ეფექტიანობის გაზრდა

2.1 დონორებთან თანამშრომლობა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტული პროექტებისა და პროგრამების 
განხორცილების მიზნით

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი:  პროექტებისა და პროგრამების განხორციელების მიზნით ფინანსური რესურსის 
მოზიდვა; შესაბამისი ხელშეკრულებების მომზადება და პორტფელის პერიოდული განხილვა  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

3. ევროინტეგრაცია

3.1 ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების (AA) და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის 
ხელშეკრულების (DCFTA) დოკუმენტებით გათვალისწინებული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
კომპეტენციის საკითხების შესრულების კოორდინაცია

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: სტრატეგიებისა და სტრატეგიებიდან გამომდინარე შესაბამისი წლების სამოქმედო 
გეგმის შესრულების ანგარიშის მომზადების კოორდინაცია 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

V - აღრიცხვა და ანგარიშგება

1. დარიცხვის მეთოდის შესაბამისი IPSAS სტანდარტების დანერგვა

1.1 ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ინსტრუქციაში IPSAS სტანდარტების (IPSAS 1, 
IPSAS 5, IPSAS 9, IPSAS 14, IPSAS 16,  IPSAS 36, IPSAS 37) მოთხოვნების ასახვის შესახებ საბიუჯეტო სექტორის 
ბუღალტრების ინფორმირება, სასწავლო პროგრამების მომზადება და გადამზადება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

შესრულების მაჩვენებელი: საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრები 2017 წლიდან აღრიცხვაში იყენებენ 
IPSAS 1, IPSAS 5, IPSAS 9, IPSAS 14, IPSAS 16,  IPSAS 36, IPSAS 37-ის ნორმებს.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი
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1.2 IPSAS-ის დანერგვის დეტალური სამოქმედო გეგმით 2018 წელს დასანერგი სტანდარტების (IPSAS 25, IPSAS 
28, IPSAS 29, IPSAS 30, IPSAS 33) ანალიტიკა და მათი მოთხოვნების ასახვა ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
ფინანსური ანგარიშგების ინსტრუქციაში

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: შემუშავებულია ცვლილებების პროექტი, რომელიც ასახავს IPSAS-ის შერჩეული 
სტანდარტების მოთხოვნებს.

პერიოდი: ივნისი-დეკემბერი

1.3 IPSAS სტანდარტებში ცნობადობის ამაღლება თვითმმართველობის ერთეულების წარმომადგენლებისათვის

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლებისათვის გამართული სემინარები, 
სამუშაო შეხვედრები და ა.შ IPSAS სტანდარტების მნიშვნელობის გაცნობის მიზნით, ასევე, თვითმმართველი 
ერთეულების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების სპეციფიკური საკითხების 
იდენტიფიცირებისათვის, რაც გათვალისწინებული იქნება თვითმმართველი ერთეულების IPSAS სტრატეგიის 
პროექტის მომზადებისას.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.4 თვითმმართველობის ერთეულებისათვის IPSAS სტანდარტების დანერგვის სტრატეგიის პროექტის 
შემუშავება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: თვითმმართველი ერთეულებისათვის შემუშავებული IPSAS სტანდარტების 
დანერგვის სტრატეგიის პროექტი.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2. სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის განვითარება

2.1 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფაქტობრივი შემოსულობების და 
გადასახდელების მართვის მოდულის შეფასება/ანალიტიკა  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, საფინანსო ანალიტიკური სამსახური
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შესრულების მაჩვენებელი: მომზადებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფაქტობრივი შემოსულობების და 
გადასახდელების მართვის ბიზნეს-პროცესების ანალიტიკა.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2.2 ხაზინის მთავარ წიგნში ბუღალტრული გატარებების ინტეგრაციის პროცესის ანალიტიკა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, საფინანსო ანალიტიკური სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: მომზადებულია ხაზინის მთავარ წიგნში დარიცხვის მეთოდის საფუძველზე 
ბუღალტრული გატარებების ინტეგრაციისათვის შესაბამისი ბიზნეს-პროცესების ანალიტიკა.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

3. ფულადი სახსრების მართვის რეფორმა

3.1 სახაზინო სამსახურის მიერ ფულადი სახსრების მართვის სტრატეგიის დამტკიცება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: დამტკიცებულია ფულადი სახსრების მართვის სტრატეგიის პროექტი. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

3.2 ფულადი სახსრების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომელთა დატრენინგება ფინანსური ბაზრების 
საკითხებზე

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: გადამზადებულია ფულადი სახსრების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლები.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

3.3 ფულადი სახრების მართვის მოდულის ტექნიკური დავალების მომზადება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: შემუშავებულია ფულადი სახსრების მართვის მოდულის ტექნიკური დავალება

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

VI - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა
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1. სახელმწიფო შიდა კონტროლის განვითარება

1.1 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის განვითარების დაგეგმვა, შეფასება და ცნობადობის 
ამაღლება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ჰარმონიზაციის ცენტრი

შესრულების მაჩვენებელი: 1. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო შიდა ფინანსური 
კონტროლის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად განხორციელებულია 
ღონისძიებები; 2. ჩატარებულია კონფერენცია; 3. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის 
განვითარების 2016 წლის წლიური ანგარიში წარდგენილია საქართველოს მთავრობის სხდომაზე.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.2 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა 
საჯარო სექტორში

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ჰარმონიზაციის ცენტრი

შესრულების მაჩვენებელი: 1. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული ანგარიშგების ფორმები; 
2. შემუშავებული ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის მეორე ეტაპის: მენეჯერული კონტროლის 
ჩამოყალიბების ინსტრუქცია; 3. 16 სამინისტროში ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის 
ინსტრუქციის შესაბამისად დანერგვის ხელშეწყობის ფარგლებში შემუშავებული ანგარიშები. 

პერიოდი:  იანვარი - დეკემბერი

1.3 შიდა აუდიტის საქმიანობის განვითარებისა და ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა საჯარო სექტორში

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ჰარმონიზაციის ცენტრი

შესრულების მაჩვენებელი: 1. დამტკიცებული ეფექტიანობის აუდიტის სახელმძღვანელო; 2. გაძლიერებული 
შიდა აუდიტორთა კვალიფიკაცია შემუშავებული ტრეინინგების მიწოდების გეგმისა და განხორციელებული 
ტრენინგების საშუალებით; 3. შიდა აუდიტორთა პრაქტიკული გამოცდილების ამაღლება სულ მცირე 1 
ფინანსური ან შესაბამისობის პილოტური აუდიტის და 3 ეფექტიანობის ან სისტემური პილოტური აუდიტის  
განხორციელების მეშვეობით; 4. შემუშავებული ხარისხის უზრუნველყოფის გარე შეფასების პროგრამა.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

VII - ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1. საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის მხარდაჭერა და 
განვითარება
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1.1 eBudget - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: დაგეგმილია სისტემის მთავარი მოდულების გადაწერა ახალ ტექნოლოგიაზე; 
დინამიური ანგარიშგების დოკუმენტების ფუნქციონალის გაფართოება მონაცემების ფილტრაციის, 
დაჯგუფებისა და ასახვის ახალი შესაძლებლობების დამატებით; ნაშთების დაგეგმვის ფუნქციონალის 
გაფართოება (პერიოდის დასაწყისში და პერიოდის ბოლოს ნაშთების აღრიცხვის გზით); ხაზინის სისტემიდან 
ბიუჯეტის სისტემაში კონვერტაციების შესაბამისი ინფორმაციის ავტომატური სინქრონიზაცია და 
შემოსულობების დაგეგმვის, დაზუსტებისა და შესრულების კონტროლის პროცესისთვის საჭირო ხაზინასთან 
საინტეგრაციო ფუნქციონალის შექმნა.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.2 eTreasury - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: ხაზინის ერთიან სისტემაში საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტერიის მართვის 
მოდულის შემუშავება.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.3 eDMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: eDMS - სისტემაში  საგარეო წყაროებით დაფინანსებულ მიმდინარე საინვესტიციო 
პროექტებზე სრული ინფორმაციის ასახვა. პროექტების, პროგრამების და მათი კომპონენტების სტრუქტურის და 
ელექტრონულ საბიუჯეტო სისტემასთან (ebudget) მონაცემების მიმოცვლის ფუნქციონალის განახლება ახალი 
მოთხოვნების მიხედვით. საგარეო ვალის მოდულის ნაწილობრივი იმპლემენტაცია. სახელმწიფო ფასიანი 
ქაღალდების აუქციონებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ავტომატიზებულად მიღების ფუნქციონალზე 
მუშაობის დაწყება ეროვნული ბანკის შესაბამის სამსახურთან ერთად. სახელმწიფო ბიუჯეტის შედგენისთვის 
საჭირო საშინაო ვალის ინფორმაციის მიწოდების ფუნქციონალის შემუშავებაზე მუშაობის დაწყება.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.4 eHRMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: eHRMS სისტემის შემდგომი ინტეგრირება ხაზინის ერთიან სისტემასთან; eHRMS 
სისტემის კავშირი სხვა დამოუკიდებელ სისტემებთან (hr.gov.ge, სერტიფიცირების სისტემა, ელექტრონული 
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საქმისწარმოების სისტემა და სხვა); სისტემის მუდმივი განვითარება მოთხოვნების შესაბამისად (შეფასების 
მოდული, Self-Service მოდული).

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

1.5 ფინანსთა სამინისტროს ICT-ინფრასტრუქტურის მდგრადობის უზრუნველყოფა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

შესრულების მაჩვენებელი: შემოსავლების სამსახურის სისტემის ინფრასტრუქტურის განახლება და ახალ 
პლატფორმაზე გადასვლა; სარეზერვო კოპირების სისტემის სრული განახლება და ახალ პლატფორმაზე 
გადაყვანა; სერვერული ინფრასტუქტურის გაძლიერება და განახლება ხაზინის და შემოსავლების სამსახურის 
სისტემებისათვის.

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი

VIII - რესურსების მართვა

1. სტრატეგიებთან დაკავშირებული დოკუმენტების შემუშავება  

1.1 საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“-დან გამომდინარე 
დოკუმენტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: დოკუმენტების/სამართლებრივი აქტების შემუშავება და შესაბამისი ფორმით 
წარდგენა უფლებამოსილი ორგანოსათვის; მათ შორის, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის დანერგვასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.2 კომპეტენციის ფარგლებში ქვეყანაში საპენსიო რეფორმის გატარების ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება 
(მათ შორის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება)

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი/შესაბამისი 
უწყებები

შესრულების მაჩვენებელი: საპენსიო სისტემის ამოქმედებისთვის საჭირო შემუშავებული დოკუმენტები.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

1.3 კომპეტენციის ფარგლებში ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმის სტრატეგიის და 
სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა: მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი/შესაბამისი 
უწყებები.

შესრულების მაჩვენებელი: საქართველოში კერძო კაპიტალის ბაზრის რეფორმირებისთვის საჭირო 
შემუშავებული დოკუმენტები.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

1.4 კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო-კერძო პარტნიორობის შესახებ, შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს, 
პოლიტიკის დოკუმენტსა და კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილეობა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი/შესაბამისი 
უწყებები

შესრულების მაჩვენებელი: შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტი და კანონპროექტი.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

1.5 კომპეტენციის ფარგლებში ქვეყანაში რეგულირების ზემოქმედების შეფასების სისტემის დასანერგად 
შესაბამის ღონისძიებებში მონაწილეობა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი/შესაბამისი 
უწყებები

შესრულების მაჩვენებელი: რეგულირების ზემოქმედების შეფასების სისტემის დასანერგად შემუშავებული 
სამართლებრივი ჩარჩო, მეთოდოლოგიური დოკუმენტი.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

1.6  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 ივნისის #1355 განკარგულების საფუძველზე საქართველოს 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“-ში შესაბამისი ცვლილებების 
განხორცილება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო/მაკროეკონომიკური ანალიზისა და 
პროგნოზირების დეპარტამენტი

შესრულების მაჩვენებელი: შესაბამისი ცვლილებების პროეტის მომზადება და ასახვა საქართველოს სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“-ში. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2. ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2.1 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

შესრულების მაჩვენებელი: გადამზადებული თანამშრომლები.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

2.2 თანამშრომლობა ჰოლანდიის ფინანსთა სამინისტროსთან სახელმწიფო ფინანსური მართვის გაუმჯობესების 
მიზნით ტრენინგებისა და საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზებაში

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

შესრულების მაჩვენებელი: ჰოლანდიის ფინანსთა სამინისტროს ექსპერტების მიერ განხორციელებული 
ტრენინგები და კონსულტაციები, ფინანსთა სამინისტროს სისტემის გადამზადებული თანამშრომლები. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

3.  მომსახურების სააგენტო - მომსახურების ხარისხის მართვა; ელექტრონული აუქციონის  - 
eauction.ge - სისტემის მოდერნიზაცია და ახალი პარტნიორების მოზიდვა

3.1 მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

შესრულების მაჩვენებელი: მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის განხორციელება, მომსახურების ხარისხის 
მართვა, მომსახურების ხარისხის მართვის სახელმძღვანელოს შექმნა, სააგენტოს სერვისების გავრცელების 
არეალის გაფართოება.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

3.2 eauction.ge-ს სისტემის დახვეწა/მოდერნიზაცია

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

შესრულების მაჩვენებელი:  მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებით ელექტრონული პორტალის 
მოდერნიზაცია, ახალი სერვისების ამოქმედება, ვებგვერდის მობილური აპლიკაციის რეალურ გარემოში 
დანერგვა, საგადახდო სისტემის გაფართოება.

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი

3.5 eauction.ge-ს პარტნიორი ორგანიზაციების მოზიდვა

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
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შესრულების მაჩვენებელი:  ვებგვერდის პარტნიორი ახალი ორგანიზაციების მოზიდვა, მომხმარებელთა 
რიცხვის გაზრდა, იურიდიული და ფიზიკური პირების ქონების განკარგვის ღონისძიებათა განხორციელება. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი  

დანართი: სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2017 წლის სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა.
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დანართი
სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 2016 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა

# მიმართულება/ღონისძიება

დაფინანსების 
მთლიანი 

მოცულობა/დაფინანს
ების წყარო (ლარი)
 23 01 - სახელმწიფო 
ფინანსების მართვა I - ბიუჯეტირება

1,165,000
1 ბიუჯეტის მართვის სრულყოფა 1,165,000

1.1 წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შემუშავება 600,000
1.2 საშუალოვადიანი დაგეგმვა (MTEF) 297,000

1.3
პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფა ადგილობრივ თვითმმართველ 
ერთეულებში 14,000

1.4 საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 11,000

1.5
ფისკალური მართვის პრინციპების საერთაშორისო სტანდარტებთან 
შესაბამისობაში შემდგომი მოყვანა 9,000

1.6
წლიური და კვარტალური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება, 
მაკონტროლებლის წინაშე ანგარიშვალდებულების გაძლიერება 126,000

1.7
კაპიტალური/საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და 
მეთოდოლოგიის დანერგვა 32,000

1.8
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების და სსიპ-ების/ა(ა)იპ-ების 
ბიუჯეტების სრულყოფილად მოქცევა საქართველოს საბიუჯეტო სისტემით 
გათვალისწინებულ რეგულაციებში 67,000

1.9
საბიუჯეტო პროცესის მხარდაჭერა შესაბამისი კანონმდებლობის 
სრულყოფით 9,000

23 01 - სახელმწიფო 
ფინანსების მართვა
23 02 - შემოსავლების 
მობილიზება და 
გადამხდელთა 
მომსახურების 
გაუჯობესება

 II - საგადასახადო პოლიტიკა და საბაჟო საკითხები

                                               
6,118,800   

1 საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება
                                               

1,063,900   

1.1
მოგების გადასახადის რეფორმა - ზრდაზე ორიენტირებული საგადასახადო 
სისტემის ჩამოყალიბება

                                                     
95,000   

1.2 საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა                                                    
100,000   

1.3
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის 
დირექტივებთან საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზება

                                                   
500,000   

1.4 საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა                                                    
184,500   
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1.5

საქართველოს საბაჟო კოდექსისა და მისგან გამომდინარე საქართველოს 
საკანონმდებლო აქტებში თანმდევი პროექტების მომზადება, ასევე საბაჟო 
კანონმდებლობასთან დაკავშირებული კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტების პროექტების მომზადება

                                                   
184,400   

2 საგადასახადო და საბაჟო სისტემის სრულყოფა
                                               

5,054,900   

2.1 გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა                                                    
112,200   

2.2 ევროკავშირთან ინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობა                                                    
671,000   

2.3 მომსახურების სტანდარტების გაუმჯობესება                                                    
583,000   

2.4 გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო ცნობიერების გაზრდა                                                    
325,000   

2.5
ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული, 
ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის აღსრულების გაუმჯობესება

                                               
2,673,700   

2.6 ანალიტიკური ცენტრის შექმნა                                                    
690,000   

 23 01 - სახელმწიფო 
ფინანსების მართვა

 III - მაკროეკონომიკური პროგნოზირება და ანალიზი
                                                   

778,139   

1 მაკროეკონომიკური პროგნოზირების და ანალიზის გაუმჯობესება
                                                   

510,179   

1.1
 მაკროეკონომიკური პროგნოზების ანალიზის გაუმჯობესება და 
ანალიტიკური ინფორმაციის გაზრდა 

                                                   
120,120   

1.2
ეკონომიკური აქტივობის ახალი ანალიტიკური მაჩვენებლების შესწავლა 
ადმინისტრაციული წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე

                                                   
121,175   

1.3 ეკონომიკური მდგომარეობის პერიოდული ანალიზი და გავრცელება                                                    
116,424   

1.4 ფისკალური პოლიტიკის პერიოდული ანალიზი                                                      
18,480   

1.5  მაკროეკონომიკური მოდელირება                                                      
73,920   

1.6  მოწყვლადობის დიაგნოსტიკა                                                      
60,060   

2 შემოსავლების პროგნოზირების და ანალიზის გაუმჯობესება
                                                   

175,560   

2.1 ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების გაუმჯობესება                                                    
101,640   

2.2
დარიცხული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და 
ანალიზი

                                                     
73,920   

3 ფისკალური რისკების გამოვლენა და შეფასება
                                                     

92,400   

3.1 მაკროეკონომიკური რისკების შეფასება                                                      
41,580   

3.2 საწარმოთა პირობითი ვალდებულებების შეფასება                                                      
50,820   

23 01 - სახელმწიფო 
ფინანსების მართვა IV - სახელმწიფო ვალის მართვა და დონორებთან თანამშრომლობა
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485,000   

1 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება
                                                   

158,000   

1.1
საუკეთესო პრაქტიკის და საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა 
დანერგვის მიზნით

                                                     
88,000   

1.2
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრისათვის ახალი ინსტრუმენტების 
შეთავაზება

                                                     
70,000   

2 დონორებთან თანამშრომლობის ეფექტიანობის გაზრდა
                                                   

264,000   

2.1
დონორებთან თანამშრომლობა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტული 
პროექტებისა და პროგრამების განხორცილების მიზნით

                                                   
264,000   

3 ევროინტეგრაცია
                                                     

63,000   

3.1

ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების (AA) და ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის ხელშეკრულების (DCFTA) დოკუმენტებით 
გათვალისწინებული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის 
საკითხების შესრულების კოორდინაცია

                                                     
63,000   

23 01 - სახელმწიფო 
ფინანსების მართვა

 V - აღრიცხვა და ანგარიშგება
                                               

1,007,000   

1 დარიცხვის მეთოდის შესაბამისი IPSAS სტანდარტების დანერგვა
                                                   

197,000   

1.1

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ინსტრუქციაში 
IPSAS სტანდარტების (IPSAS 1, IPSAS 5, IPSAS 9, IPSAS 14, IPSAS 16,  IPSAS 36, IPSAS 
37) მოთხოვნების ასახვის შესახებ საბიუჯეტო სექტორის ბუღალტრების 
ინფორმირება, სასწავლო პროგრამების მომზადება და გადამზადება

                                                     
77,500   

1.2

IPSAS-ის დანერგვის დეტალური სამოქმედო გეგმით 2018 წელს დასანერგი 
სტანდარტების (IPSAS 25, IPSAS 28, IPSAS 29, IPSAS 30, IPSAS 33) ანალიტიკა და 
მათი მოთხოვნების ასახვა ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების ინსტრუქციაში

                                                     
49,500   

1.3
IPSAS სტანდარტებში ცნობადობის ამაღლება თვითმმართველობის 
ერთეულების წარმომადგენლებისათვის *

                                                     
20,000   

1.4
თვითმმართველობის ერთეულებისათვის IPSAS სტანდარტების დანერგვის 
სტრატეგიის პროექტის შემუშავება *

                                                     
50,000   

2
სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო 

სისტემის განვითარება
                                                   

657,000   

2.1
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფაქტობრივი 
შემოსულობების და გადასახდელების მართვის მოდულის 
შეფასება/ანალიტიკა

                                                   
146,000   

2.2
ხაზინის მთავარ წიგნში ბუღალტრული გატარებების ინტეგრაციის პროცესის 
ანალიტიკა 

                                                   
511,000   

3 ფულადი სახსრების მართვის რეფორმა
                                                   

153,000   

3.1
სახაზინო სამსახურის მიერ ფულადი სახსრების მართვის სტრატეგიის 
დამტკიცება

                                                     
50,000   

3.2
ფულადი სახსრების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომელთა 
დატრენინგება ფინანსური ბაზრების საკითხებზე *

                                                     
30,000   

3.3 ფულადი სახრების მართვის მოდულის ტექნიკური დავალების მომზადება                                                      
73,000   
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23 01 - სახელმწიფო 
ფინანსების მართვა

 VI - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა
                                                   

714,000   

1 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის განვითარება
                                                   

714,000   

1.1
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის განვითარების 
დაგეგმვა, შეფასება და ცნობადობის ამაღლება

                                                   
134,000   

1.2
ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და ეფექტური 
ფუნქციონირების ხელშეწყობა საჯარო სექტორში

                                                   
340,000   

1.3
შიდა აუდიტის საქმიანობის განვითარებისა და ეფექტური ფუნქციონირების 
ხელშეწყობა საჯარო სექტორში

                                                   
240,000   

23 04 - ფინანსების 
მართვის 

ელექტრონული და 
ანალიტიკური 

უზრუნველყოფა
 VII - ინფორმაციული ტექნოლოგიები

                                               
3,843,667   

1
საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის 

მხარდაჭერა და განვითარება
                                               

3,843,667   

1.1 eBudget - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება                                                    
500,644   

1.2 eTreasury - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება                                                    
827,148   

1.3 eDMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება                                                    
215,941   

1.4 eHRMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება                                                    
462,134   

1.5
ფინანსთა სამინისტროს ICT-ინფრასტრუქტურის მდგრადობის 
უზრუნველყოფა

                                               
1,837,800   

23 01 - სახელმწიფო 
ფინანსების მართვა
23 05 - საფინანსო 

სექტორში 
დასაქმებულთა 
კვალიფიკაციის 

ამაღლება

 VIII - რესურსების მართვა

                                                   
337,352   

1 სტრატეგიებთან დაკავშირებული დოკუმენტების შემუშავება                                                    
279,510   

1.1
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 
„საქართველო 2020“-დან გამომდინარე დოკუმენტების შემუშავებაში 
მონაწილეობის მიღება

                                                     
46,200   

1.2
კომპეტენციის ფარგლებში ქვეყანაში საპენსიო რეფორმის გატარების 
ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება (მათ შორის სტრატეგიის და 
სამოქმედო გეგმის შემუშავება)

                                                     
55,440   

1.3
კომპეტენციის ფარგლებში ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარების 
რეფორმის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა

                                                     
46,200   
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1.4
კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო-კერძო პარტნიორობის შესახებ, 
შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს, პოლიტიკის დოკუმენტსა და 
კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილეობა

                                                     
69,300   

1.5
კომპეტენციის ფარგლებში ქვეყანაში რეგულირების ზემოქმედების 
შეფასების სისტემის დასანერგად შესაბამის ღონისძიებებში მონაწილეობა

                                                     
55,440   

1.6
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 ივნისის #1355 განკარგულების 
საფუძველზე საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
სტრატეგია „საქართველო 2020“-ში შესაბამისი ცვლილებების განხორცილება 6,930 

2 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია                                                      
34,842   

2.1
ადგილობ რივი თვითმმართველი ერთეულების თანამშრომლების 
კვალიფიკაციის ამაღლება

                                                     
28,500   

2.2
თანამშრომლობა ჰოლანდიის ფინანსთა სამინისტროსთან სახელმწიფო 
ფინანსური მართვის გაუმჯობესების მიზნით ტრენინგებისა და 
საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზებაში

                                                       
6,342   

3
მომსახურების სააგენტო - ელექტრონული აუქციონის  - eauction.ge - 

სისტემის მოდერნიზაცია და ახალი პარტნიორების მოზიდვა; ძვირფასი 
ქვების, ლითონებისა და მათი ნაწარმის სახემწიფო ზედამხედველობა

                                                     
23,000   

3.1 მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება                                                      
11,000   

3.2 eauction.ge-ს სისტემის დახვეწა/მოდერნიზაცია                                                        
5,000   

3.3 eauction.ge-ს პარტნიორი ორგანიზაციების მოზიდვა                                                        
7,000   

*
აღნიშნული თანხები მოცემულია საორიენტაციოდ და გულისხმობს 
დონორის დაფინანსებას


