
საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 

სამოქმედო გეგმა 2017-2018 წლებისათვის 

სამოქმედო გეგმა 2017-2018 წლებისათვის მიზნად ისახავს ასახოს 2017-2018 წლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის 2015-2018 წლის სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე დაყრდნობით. გეგმაში წარმოდგენილია თითოეული 

სტრატეგიული მიზნის/ამოცანის მისაღწევად განსახორციელებელი ღონისძიებები მოსალოდნელი შედეგების, დროითი ჩარჩოსა და 

პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის მითითებით. 

სტრატეგიული მიზანი 

N1 
ფისკალური პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკური გარემოს დამოუკიდებელი ანალიზითა და შეფასებით 

პარლამენტის მხრიდან საბიუჯეტო კონტროლის გაძლიერებისა და შესაბამისად, ფისკალური მართვის პროცესში 

გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა 

სტრატეგიული ამოცანა 
1.1 

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვის და შესრულების მიმდინარეობის პროცესთან დაკავშირებული ანალიტიკური 
ანგარიშგების ხარისხის მუდმივი სრულყოფა 

 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

1.1.1 არსებული ანგარიშგების 

პოლიტიკით განსაზღვრული 

ძირითადი ანგარიშების 

მომზადება 

ბიუჯეტის ანალიზის მიმართულებით ძირითადი 

ანგარიშებია: ყოველთვიური, კვარტალური და 

წლიური მიმოხილვა სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესრულების შესახებ, ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ცალკეული 

ეკონომიკური და ფისკალური ინდიკატორების 

მიმოხილვა, დასკვნა სახელმწიფო ბიუჯეტის 

კანონის პროექტზე 

2017-2018 ☐ ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი 
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ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

1.1.2 ძირითადი ანგარიშების 

გამოქვეყნების შესაბამისობის 

გაუმჯობესება ანგარიშგების 

არსებული კალენდრით 

განსაზღვრულ ვადებთან 

2016 წლის გამოცდილებამ ცხადყო, რომ, გარე თუ 

შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, რიგ 

შემთხვევებში ვერ მოხერხდა ძირითადი ანგარიშების  

ანგარიშგების არსებული კალენდარით 

განსაზღვრულ ვადებში მომზადება-გამოქვეყნება. 

შესაბამისად, 2017 წლისთვის დაგეგმილია 100%-ანი 

შესაბამისობის მიღწევა. 

2017-2018 ☐ ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი 

1.1.3 ფისკალური გარემოს 

წლიური მიმოხილვის 

ანგარიშის შემდგომი დახვეწა  

ფისკალური გარემოს მიმოხილვაში სტანდარტულ 

თემებთან ერთად(რომლებიც განხილულ იქნა 2015 

წლის ფისკალური გარემოს შესახებ ანგარიშში) 

ცალკეული დამატებითი საკითხების განხილვა 

სახელმწიფო ფინანსების მართვის პროცესის 

გაუმჯობესების მიზნებისათვის, კერძოდ: 

სახელმწიფო შესყიდვების, პრივატიზების და 

ფისკალური ლიმიტების საკითხები. 

მაისი, 2017 

☐ 
ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი 

1.1.4 საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტის 

კანონპროექტზე დასკვნის 

ანგარიშის შემდგომი დახვეწა 

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტზე 

დასკვნაში შემდეგი დამატებითი საკითხების 

განხილვა: დამოუკიდებელი ფისკალური 

პროგნოზები სახელმწიფოს ხარჯვითი პოლიტიკის 

შესახებ, ანალიზი გენდერული ბიუჯეტის შესახებ, 

ცალკეული საკითხები ბიუჯეტის დაგეგმვის 

პროცესის შესახებ ამ კუთხით გაუმჯობესდეს 

ფისკალური გამჭირვალობის გასაზრდელად. ასევე 

ცალკე თავი არსებული ფისკალურ ლიმიტებთან 

შესაბამისობის შესახებ.  

ოქტომბერი, 

2017 

☐ 
ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი 

1.1.5 პროგრამების დონეზე 

შესაძლო გადაფარის, 

დუბლირებისა და 

ანგარიშის მიზანია გამოავლინოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტისა ან/და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების ბიუჯეტების პროგრამების დონეზე 

აგვისტო, 

2017 ☐ 
ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი 
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ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

ფრაგმენტაციის რისკების 

შესახებ ანგარიშის მომზადება 

ფუნქციური გადაფარვის, დუბლირებისა და 

ფრაგმენტაციის არსებობის რისკები სახელმწიფო 

ფინანსების მართვის გაუმჯობესების შედეგად 

შესაძლო დანაზოგის შესახებ ინფორმაციის 

წარმოსადგენად. აღნიშნული ანგარიში ასევე 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას საქართველოს 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული 

საქმიანობის დაგეგმვის პროცესში. 

 

სტრატეგიული ამოცანა 
1.2  

აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკრო-ეკონომიკური პროგნოზების შეფასების მექანიზმის დახვეწა და დამოუკიდებელი 

მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადება საშუალოვადიანი პერიოდისათვის 

 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

1.2.1 ანგარიშგების არსებული 

პოლიტიკით განსაზღვრული 

ძირითადი ანგარიშების 

მომზადება  

მაკროეკონომიკური ანალიზის მიმართულებით 

ძირითადი ანგარიშებია: ყოველთვიური, 

კვარტალური და წლიური მაკროეკონომიკური 

გარემოს მიმოხილვა, არსებული 

დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების განახლება 

2017-2018 ☐ მაკროეკონომიკური ანალიზისა და 

საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი 

1.2.2 ძირითადი ანგარიშების 

გამოქვეყნების შესაბამისობის 

გაუმჯობესება ანგარიშგების 

2016 წლის გამოცდილებამ ცხადყო, რომ, გარე 

თუ შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, რიგ 

შემთხვევებში ვერ მოხერხდა ძირითადი 

ანგარიშების არსებული ანგარიშგების 

კალენდარით განსაზღვრულ ვადებში 

2017-2018 ☐ მაკროეკონომიკური ანალიზისა და 

საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი 
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ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

არსებული კალენდრით 

განსაზღვრულ ვადებთან 

მომზადება-გამოქვეყნება. შესაბამისად, 2017 

წლისთვის დაგეგმილია 100%-ანი შესაბამისობის 

მიღწევა. 

1.2.3 პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის 

დამოუკიდებელი 

მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების შეფასების 

ანგარიშის მომზადება 

პროგნოზების შეფასების შესახებ პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის მეთოდოლოგიური 

განმარტების შესაბამისად, ანგარიში უნდა 

მოიცავდეს ინფორმაციას პბო-ს დამოუკიდებელი 

მაკროეკონომიკური პროგნოზების ხარისხის 

შეფასების შესახებ. კერძოდ, საბიუჯეტო ოფისისა 

და მთავრობის მაკროეკონომიკური პროგნოზების 

შედარება ფაქტობრივ მაჩვენებლებთან და 

ფუნდამენტური განსხვავებების ანალიზი 

(სტატისტიკური გადახრისა და სიზუსტის 

შეფასების ინდიკატორები : MAE, MAPE, AFE, U) 

მაისი, 2017 ☐ მაკროეკონომიკური ანალიზისა და 

საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი 

1.2.4 საბიუჯეტო ოფისის 

დამოუკიდებელი 

მაკროეკონომიკური 

პროგნოზირების მოდელის 

შემდგომი გაუმჯობესება 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების შეფასების შედეგად გამოვლენილ 

საყურადღებო საკითხთა შემდგომი 

გაუმჯობესება/დახვეწა 

მაისი, 2017 ☐ მაკროეკონომიკური ანალიზისა და 

საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი 

1.2.5 ახალი მიდგომების/ 

მოდელების მომზადება 

სექტორებისათვის 

პოლიტიკის ანალიზისთვის 

ახალი მიდგომების/ მოდელების მომზადება 

სექტორებისათვის პოლიტიკის ანალიზისთვის 

(მაგ. CGE მოდელირება) 

2017-2018 ☐ მაკროეკონომიკური ანალიზისა და 

საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი 
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სტრატეგიული ამოცანა 
1.3  

 დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზების, ფისკალური მდგრადობის დამოუკიდებელი შეფასებითი ანგარიშების 

მომზადებითა და არსებული ტენდენციების ფისკალურ ლიმიტებთან შესაბამისობის მუდმივი მონიტორინგით ფისკალური 

მდგრადობის ხელშეწყობა 
 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა დროითი ჩარჩო შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

1.3.1 საშუალო ვადიანი 

დამოუკიდებელი ფისკალური 

პროგნოზების მომზადება 

პროგრამული ბიუჯეტის დონეზე სახელმწიფოს 

ხარჯვით პოლიტიკის დამოუკიდებელი 

ფისკალური პროგნოზების მომზადება: კერძოდ, 

საბიუჯეტო პროგრამების 3 ტიპად დაყოფის 

შედეგად (ადმინისტრაციული პროგრამები, 

მოთხოვნაზე მიბმული პროგრამები და 

ინფრასტრუქტურული პროგრამები), 

დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზების 

ძირითადი ფოკუსი იქნება მოთხოვნაზე მიბმული 

პროგრამები (მაგ. საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამა,  სოციალური პროგრამები, ზოგადი და 

უმაღლესი განათლების პროგრამები). რაც შეეხება 

ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს, ამ 

ეტაპისთვის, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 

დაეყრდნობა მთავრობის ოფიციალურ საშუალო 

ვადიან გეგმას. 

აგვისტო, 2017 ☐ ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი, 

ბრიტანეთის საბიუჯეტო 

პასუხისმგებლობის ოფისის (UK 

OBR)  დახმარებით  

1.3.2 სახელმწიფო ვალის 

მდგრადობის 

დამოუკიდებელი ანალიზის 

შემდგომი დახვეწა 

ანგარიშის აღქმადობის შემდგომი დახვეწის 

მიზნით, ანალიზის უფრო დეტალურ 

განმარტებების წარმოდგენა  

2017-2018 ☐ ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი, 

1.3.3 ცალკეულ ანგარიშებში 

ფისკალური ლიმიტების 

გამოყოფა და  მონიტორინგი 

ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილების ყველა 

შესაბამის ანალიტიკურ ანგარიშში ცალკე 

2017-2018 ☐ ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი, 
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ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა დროითი ჩარჩო შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

ქვათავის მომზადება ფისკალურ ლიმიტებთან 

შესაბამისობის შესახებ 

1.3.4 პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის 

დებულებაში ფისკალური 

ლიმიტების მონიტორინგის 

მიმართულებით ოფისის 

როლის განსაზღვრა 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დებულებაში 

უნდა განხორციელდეს ცვლილება, რომლიც 

მიხედვითაც ფისკალური ლიმიტების 

მონიტორინგი განისაზღვრება, როგორც ოფისის 

ერთ-ერთი ძირითადი ვალდებულება 

2017-2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი 

 

სტრატეგიული ამოცანა 
1.4  

 საპარლამენტოს ზედამხედველობის გაძლიერების მხარდასაჭერად ფისკალურ პოლიტიკასა და მაკროეკონომიკურ 
გარემოსთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე კვლევითი პუბლიკაციებისა და ნაშრომების მომზადება, ასევე 
პარლამენტის მოთხოვნით, სხვადსასხვა მიმოხილვითი ანგარიშების მომზადება  

 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

1.4.1 კვლევითი 

პუბლიკაციების მომზადება 

 

საჯაროდ ხელმისაწვდომ კრიტერიუმებზე 

დაყრდნობით განსაზღვრულ თემატიკაზე 

კვლევითი პუბლიკაციების სერიის მიზანია 

წარმოადგინოს დამოუკიდებელი და 

სიღრმისეული ანალიზი ფისკალურ და სხვა 

ეკონომიკურ საკითხებზე. პუბლიკაციებში 

გამოყენებული მეთოდოლოგია და მოდელები 

სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო 

საუკეთესო პრაქტიკასთან 

2017-2018 ☐ მაკროეკონომიკური ანალიზისა 

და საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი, 

ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი, 

ფინანსური შედეგების შეფასებისა 

და საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების 

უფროსი 

http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42
http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42
http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42


7 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

მინიმალური რაოდენობა 3-4 

1.4.2 თემატური კვლევების 

მომზადება 

 

თემატური კვლევების სერია წარმოადგენს 

კონკრეტულ სპეციფიკურ ფისკალურ თუ სხვა 

მაკროეკონომიკურ საკითხებზე მომზადებულ 

მოკლე მიმოხილვებს, ძირითადად პარლამენტის 

წევრების მოთხოვნის შესაბამისად, რომლებიც 

მომზადდება დროის მოკლე მონაკვეთში. 

აღნიშნული  შესაძლოა არ მოიცავდეს 

ეკონომეტრიკულ ან სხვა რთულ ტექნიკურ 

დასაბუთებას და წარმოადგენდეს კონკრეტული 

საკითხის/პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებების ანალიზს.   აღნიშნული 

კვლევები გათვალისწინებული იქნება 2017 წლის 

კორექტირებულ ანგარიშგების პოლიტიკაში. 

2017-2018 ☐ მაკროეკონომიკური ანალიზისა 

და საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი, 

ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი, 

ფინანსური შედეგების შეფასებისა 

და საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების 

უფროსი 

1.4.3 მეთოდოლოგიური 

განმარტებების მომზადება 

 

მეთოდოლოგიური განმარტებების სერია ასახავს 

საბიუჯეტო ოფისის კვლევებთნ და სხვადასხვა 

მაკრო-ფისკალურ ანალიზთან დაკავშირებულ  

მეთოდოლოგიურ ასპექტებს  

2017-2018 ☐ მაკროეკონომიკური ანალიზისა 

და საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების უფროსი, 

ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილების უფროსი, 

ფინანსური შედეგების შეფასებისა 

და საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების 

უფროსი 

 

 

 

http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42
http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42
http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42
http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42
http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42
http://pbo.parliament.ge/ge/aboutus/organization/15-menu-geo/107-2015-06-02-08-05-42


8 

სტრატეგიული მიზანი N2  საკანონმდებლო საქმიანობაში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის როლის ზრდით საბიუჯეტო სახსრების მართვის 

ეფექტიანობის ხელშეწყობა 
 

სტრატეგიული ამოცანა 2.1  საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მექანიზმის და საჭიროებისამებრ, მარეგულირებელი 
საკანონმდებლო გარემოს დახვეწა 

 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

2.1.1. საკანონმდებლო 

ინიციატივების ფინანსური 

დასაბუთების მომზადების 

სარეკომენდაციო 

მეთოდოლოგიის განხილვა 

ყველა დაინტერესებულ 

მხარესთან და პრაქტიკაში 

დანერგვის ხელშეწყობა 

2016 წლის დასასრულის მდგომარეობით 

მეთოდოლოგიები შემუშავებულია და 

წარდგენილია პარლამენტის წევრებისთვის - 

პარლამენტისა და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის - 

ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში. 

კომუნიკაციების შემდგომი ღონისძიებების 

შედეგად გადაწყვეტილება შეთანხმდება 

სამეთვალყურეო საბჭოსთან. 

მარტი 2017-

დეკემბერი, 

2017 

☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების 

უფროსი 

2.1.2. საკანონმდებლო გარემოს 

დახვეწის ხელშეწყობა 

საკანონმდებლო 

ინიციატივების ფინანსური 

დასაბუთების შეფასების 

გაუმჯობესებისათვის 

2016 წლის დასასრულის მდგომარეობით 

პარლამენტის რეგლამენტში შესატანი ძირითადი 

ცვლილებები შემუშავებულია და წარდგენილია 

პარლამენტის წევრებისთვის - პარლამენტისა და 

სამეთვალყურეო საბჭოსთვის - ღია 

მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში. 

კომუნიკაციების შემდგომი ღონისძიებების 

შედეგად გადაწყვეტილება შეთანხმდება 

სამეთვალყურეო საბჭოსთან. 

2017 - 2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების 

უფროსი 
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სტრატეგიული ამოცანა 2.2  საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მიმართულებით პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

საქმიანობის ხარისხის სრულყოფა 
 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

2.2.1 ფინანსური დასაბუთების 

შემოწმების მეთოდოლოგიის 

პრაქტიკაში დანერგვა 

2016 წლის დასასრულის მდგომარეობით 

მეთოდოლოგიები (შემოწმების ჩარჩო ეყრდნობა 

ISRE 3400 – ის1 პრინციპებს) შემუშავებულია და 

წარდგენილია სამეთვალყურეო საბჭოსთვის. 

კომუნიკაციების შემდგომი ღონისძიებების 

შედეგად გადაწყვეტილება შეთანხმდება 

სამეთვალყურეო საბჭოსთან. 

2017 - 2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების 

უფროსი 

2.2.2. რეგულირების გავლენის 

შეფასების (RIA) მომზადება 

მომზადდება რეგულირების გავლენის შეფასება 

(RIA) რამდენიმე საკანონმდებლო აქტისათვის. 

თემები განისაზღვრება პარლამენტის 

საკანონმდებლო საქმიანობის სამუშაო გეგმის 

შესაბამისად. 

2017 - 2018 ☐ საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების 

უფროსი 

2.2.3. რეგულირების გავლენის 

შეფასების (RIA) კუთხით 

საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 

ხარისხის მაკონტროლებელი 

ორგანოს მეთოდოლოგიური 

ასპექტების განსაზღვრა, 

საჭიროებისამებრ რეფორმის 

მიმდინარეობის 

გათვალისწინებით 

განისაზღვრება რეფორმის პროცესში მთავრობის 

ადმინისტრაციასთან ერთად. 

2017 - 2018 ☐ საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების 

უფროსი 

                                                             
1 მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტი 3400 - სამომავლო ფინანსური ინფორმაციის შემოწმება( (International Standard on Review 

Engagements(ISRE) 3400 – The Examination of Prospective Financial Information) 
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სტრატეგიული მიზანი N3 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის როლის დამკვიდრება არსებულ 

ფისკალურ არქიტექტურაში 

სტრატეგიული ამოცანა 3.1   პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მანდატით განსაზღვრული დამოუკიდებლობის მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვის 
უზრუნველყოფა და შემდგომი დახვეწა 

 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

3.1.1 საბიუჯეტო ოფისის 

დებულებაში ცვლილებების 

შეტანა საერთაშორისო 

პრაქტიკის დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუტის 

როლთან შესაბამისობის 

გაუმჯობესებისათვის 

2016 წლის დასასრულის მდგომარეობით 

ცვლილებები მომზადებულია. ცვლილებები 

მიმართულია ანგარიშგების პოლიტიკის უკეთ 

განსაზღვრაზე და პარლამენტის წევრებსა და 

კომიტეტებთან კომუნიკაციის მექანიზმის 

დახვეწაზე. გარდა ამისა, იგი მოიცავს 

ფისკალური წესების მონიტორინგის, როგორც 

საბიუჯეტო ოფისის ერთ-ერთი ვალდებულების 

ფუნქციის დამატებას.  

ივნისი, 2017 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 

 

სტრატეგიული ამოცანა 3.2  პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი, ობიექტური და მაღალპროფესიული ორგანოს ცნობადობის 
ზრდა დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის გაძლიერებით 

 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

3.2.1 საბიუჯეტო ოფისის 

კომუნიკაციის სტრატეგიის 

კომუნიკაციის აქტივობები: მრგვალი მაგიდები 

და სემინარები გარე დაინტერესებულ 

მხარეებთან (მედია, აკადემია, არასამთავრობო 

2017-2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები. 
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ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

მიხედვით კომუნიკაციის 

აქტივობების წარმართვა  

სექტორი); შიდა დაინტერესებულ მხარეებთან 

შეხვედრები (პარლამენტის წევრები, 

პარლამენტის აპარატი)  

გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოების 

(GIZ) და აშშ-ის საერთაშორისო 

სააგენტოს დემოკრატიული 

მმართველობის ინიციატივის 

(GGI)(USAID) დახმარებით 

3.2.2  კომუნიკაციის 

საშუალებების გამოყენება რათა 

კიდევ უფრო გაიზარდოს 

საბიუჯეტო ოფისის 

პროდუქტების 

ხელმისაწვდომობა და 

აღქმადობა 

არსებული საშუალებები, რომლებიც მოიცავს  

რამოდენიმე მოქნილ მიდგომას როგორებიცაა, 

სიახლეების ბიულეტენი და მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებები, ინტერაქტიული 

ინფოგრაფიკები, ვიდეო  განმარტებები, 

მუდმივად გამოიყენება პარლამენტის წევრებთან 

და სხვა დაინტერესულ მხარეებთან 

კომუნიკაციისას. 

2017-2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 

 

სტრატეგიული ამოცანა 3.3 

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის, საქმიანობის ჯეროვნად 

წარმართვისათვის კომუნიკაციის მექანიზმების სრულყოფა ფისკალური მართვის სისტემის ძირითად ინსტიტუტებთან 
 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

3.3.1 ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის ხელმოწერა 

შესაბამის ორგანიზაციებთან 

ურთიერთგაგების მემორანდუმი ხელმოწერა 

სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან, 

საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, სოციალური 

მომსახურების სააგენტოსთან, რათა 

ივნისი, 2017 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 



12 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

უზრუნველყოფილ იქნას საბიუჯეტო 

ოფისისათვის კვალიფიციური და საჭირო 

მონაცემების დროული მოწოდება.   

3.3.2 სემინარები/შეხვედრები 

ფისკალური ჩარჩოს და სხვა 

ინსტიტუტებთან  

სემინარების/შეხვედრების გამართვა აუდიტის 

სამსახურთან, ეროვნულ ბანკთან, ფინანსთა 

სამინისტროსთან,  იმისათვის მნიშვნელოვანი 

კვლევების შედეგების და მიგნებების, 

მოსაზრებების და გამოცდილების 

გაზიარებისათვის  

2017-2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 

 

 

სტრატეგიული მიზანი   

N4 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება მისი საქმიანობის 

ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველსაყოფად 

სტრატეგიული ამოცანა 
4.1   პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის არსებული კადრების პროფესიული განვითარების, ასევე კვალიფიციური კადრების 

მოზიდვისა და შენარჩუნების  შესაძლებლობის გაუმჯობესება 

 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

4.1.1 ადამიანური რესურსების 

ყოვლისმომცველი სტრატეგიის 

მომზადება  

კადრების მართვის სრული სტრატეგიის 

მომზადება, მათ შორის დაკომპლექტების, 

აგვისტო 

2017 

☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 
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ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

საქმიანობის შეფასებისა და უწყვეტი 

განვითარების მიმართულებით  

4.1.2 თანამშრომლების უწყვეტი 

პროფესიული განვითარება 

თანამშრომელთა განვითარების 

სტრატეგიის შესაბამისად  

შესაძლო წყაროები: ტრენინგები 

გაერთიანებული ვენის ინტიტუტში (JVI) 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდში (IMF); 

საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტები 

(დონორების მხარდაჭერით)  

2017-2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 

სტრატეგიული ამოცანა 4.2 

 

საქმიანობის წარმართვა საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებული სტანდარტების შესაბამისად 
 

ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

4.2.1 კომუნიკაციის გაძლიერება 

სხვა დამოუკიდებელი 

ფისკალურ ინსტიტუციებთან და 

კვლევით ორგანიზაციებთან 

მონაწილეობა და მოხსენება OECD-ის 

დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციათა 

ყოველწლიურ შეხვედრებში  

აპრილი, 2017 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 

4.2.2 საერთაშორისო პარტნიორ 

ინსტიტუციებთან 

თანამშრომლობის გაღრმავება 

და ახალი თანამშრომლობის 

დამყარება 

დიდი ბრიტანეთის საბიუჯეტო ოფისთან 

თანამშრომლობის გაღრმავება 

(პასუხისმგებლობა GGF-ის ქვეშ); 

GIZ –ის ხელშეწყობით ახალი თანამშრომლობის 

დამყარება, სავარაუდოდ გერმანიის კვლევით 

ორგანიზაციებთან  

2017-2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 
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ღონისძიების აღწერილობა 

 

მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

4.2.3 რეგიონალურ ჭრილში 

საბიუჯეტო ოფისის როლის 

გაძლიერება როგორც წამყვანი 

ფისკალური ინსტიტუტის  

სემინარები, შეხვედრები სომხეთის და უკრაინის 

პბო-ებთან  

აპრილი, 2017 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 

4.2.4 საერთაშორისო 

ექსპერტების ჩართულობის 

ზრდა  საბიუჯეტო ოფისის 

სამუშაო პროცესში  

საერთაშორისო ექსპერტების პერიოდული 

ვიზიტები საბიუჯეტო ოფისის მუშაობის 

დასახვეწად, როგორც ტექნიკური ასევე მართვის 

კუთხით 

2017-2018 ☐ საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, 

განყოფილების უფროსები 

 

სტრატეგიული ამოცანა 
4.3 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ხარისხის კონტროლის სისტემისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმის 

შემუშავება და დანერგვა 
 

ღონისძიების აღწერილობა მოკლე აღწერილობა 
დროითი 

ჩარჩო 
შესრულებულია 

პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული 

ერთეული/პირი 

4.3.1 კონცეფციის შემუშავება 

გარე(საერთაშორისო) ორგანოს 

მიერ ხარისხის 

შესაფასებისათვის 

გარე ხარისხის უზრუნველყოფის კონცეფციის 

შემუშავება და წარდგენა საბიუჯეტო ოფისის 

2015-2018 სტრატეგიული გეგმის 

განხორციელების შეფასებისათვის. 

შეთანხმებულ იქნება საბიუჯეტო ოფისის 

სამეთვალყურეო საბჭოსთან. 

2017 ☐ საბიუჯეტო ოფისის 

უფროსი/განყოფილების 

უფროსები 

 

 


