
ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 

 

თანამდებობის 

/პოზიციის 

დასახელება 

 მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის  ბუღალტერი 

კატეგორია  

  შტატგარეშე 

  (შტატგარეშე/მომსახურების ხელშეკრულება-ტრენერებისთვის) 

შრომის 

ანაზღაურების 

ოდენობა (შრომის 

ანაზღაურების წესის 

გათვალისწინებით) 

900 აშშ დოლარი  

ხელშეკრულების 

ხანგრძლივობა 

(გამოსაცდელი 

ვადის 

ხანგრძლივობა 

საჭიროების 

შესაბამისად) 

 

3 თვის გამოსაცდელი ვადით. 

სამუშაოს აღწერა 

(ფუნქცია - 

მოვალეობები) 

სამუშაოს აღწერა 

 „ორისის“ საბუღალტრო პროგრამის გამოყენებით საბუღალტრო ოპერაციების შესრულება; 

 ანაზღაურების, ხელფასებისა და სხვა სახის ტრანზაქციების შესრულება; 

 მიმწოდებლებთან შეთანხმების საფუძველზე მიღებული მომარაგებისა და ძირითადი 



 

საშუალებების რეგისტრირება და ინვენტარიზაციის შედეგების გათვალისწინება; 

 ფულადი ოპერაციების/ტრანზაქციების დროული წარმოება, შესრულებული აქტივობების 

აღრიცხვა, რეალური ხარჯების ამსახველი დოკუმენტაციის (მიღება-ჩაბარების აქტი, 

ზედნადები და ინვოისი) საფუძველზე მიმწოდებლებისთვის გადარიცხული თანხების 

აღრიცხვა; 

 აქტივობებიდან მიღებული შემოსავლების რეგისტრაცია და აღრიცხვა; 

 ფინანსური ინფორმაციის/დოკუმენტების შენახვისა და დაცვისათვის საჭირო 

სამუშაოების ორგანიზება; 

 კვარტალური და ასევე წლიური ბუღალტრული ანგარიშგების მომზადება და დაზუსტება 

ბალანსის მონაცემებისათვის. 

 თანამშრომელთა შრომით ანაზღაურებასთან, მომსახურეობის შესყიდვასთან  

დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება. 

 კომპეტენციის ფარგლებში სხვა ვალდებულებების შესრულება, რომლებიც არ 

ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. 

 

 



საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები 

განათლება: 

 აუცილებელი: არანაკლებ ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში, ეკონომიკაში, 

ოპერაციების მენეჯმენტში, ფინანსებში, ბუღალტერიაში ან სხვა შესაბამის დისციპლინაში; 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

აუცილებელი:  

 

 ხაზინის პროგრამაში  და ინტერნეტ ბანკში მუშაობის გამოცდილება; 

 საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ბუღალტრული აღრიცხვის მიმართულებით მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი 

გამოცდილება; 

 

სასურველი: 

საერთაშორისო პროექტებში/ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება;  

 

ცოდნა/კომპეტენცია : 

აუცულებელი:  

  საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა  ORIS სრულყოფილი ცოდნა. 

 ინგლისური ენის კარგი  ცოდნა; 

 

პიროვნული თვისებები: 

 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

 გუნდური მუშაობის უნარი; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 ორგანიზებულობა. 

 პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებულობა;  

 



ენების ცოდნა: 

ქართული - ძალიან კარგი (3-ვე კომპონენტი) 

ინგლისური-ძალიან კარგი (3-ვე კომპონენტი) 



კომპიუტერული 

პროგრამები, 

ოპერაციული 

სისტემები 

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე 

Microsoft Office Word ძალიან კარგი 

MS Outlook ძალიან კარგი 

Microsoft Office Excel 
ძალიან კარგი 

 

Power Point 
ძალიან კარგი 

 
 

სამუშაოზე 

გამოცხადების 

გრაფიკი: 

(შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული, 

თავისუფალი, 

კონკრეტული 

დღეები/საათები) 

სრული განაკვეთი 

სამართლებრივი 

აქტების ცოდნა 

 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; 

 საქართველოს კანონი „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი “საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი” 

 საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 6 თებერვლის №70 ბრძანებულება „საქართველოში 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“; 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის ბრძანება №605 „საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების 

წესის დამტკიცების შესახებ“; 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №449 „საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების 



ფორმების დამტკიცების თაობაზე“; 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672  ბრძანება “საქართველოს 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე”; 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429  ბრძანება „საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე; 

 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება „სახელმწიფო 

ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის 

შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. 

 „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის 

ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების 

თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის  №439 ბრძანება; 

 „დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის 

შესახებ“  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანება; 

 „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის  №364 

ბრძანება; 

 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოდ უნდა მიუთითოს: 

 ორი  რეკომენდატორის  სახელი და  გვარი, სამუშაო ადგილისა და საკონტაქტო ინფორმაციის 

მითითებით; 

 აღნიშნულ პოზიციაზე მუშაობისთვის სასურველი ხელფასი  

კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოდ უნდა ატვირთოს:  



 სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 200 სიტყვისა), წარმოდგენილ ვაკანსიაზე 

დაინტერესების მოტივაციის და კანდიდატის ძლიერი მხარეების შესახებ, რაც განაპირობებს 

პროექტის დანერგვის წარმატებულობას; 

 უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დასკანერებული ასლი. 

 

კონკურსის ეტაპები: 

1. განაცხადების გადარჩევა 

2. გასაუბრება 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა: 

საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის 

დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.  

 

 

პროექტის აღწერა: 

 

პროექტი "მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის" 

წარმოადგენს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ საქართველოს განათლების სისტემის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში წარმოქმნილ ინიციატივას, რომელიც 

გულისხმობს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიულ განვითარებას, პროფესიული 

განვითარებისათვის საჭირო რესურსების შექმნას და დანერგვას. აღნიშნული პროექტის პროფესიული 

განვითარების მიმართულებებში პრიორიტეტულია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 



გამოყენებისა და დანერგვის უნარების გაძლიერება და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების 

ხელშეწყობა პროფესიული განვითარების მიზნებისათვის. პროექტის ხანგრძლივობაა 4 წელი. პროექტის 

წარმატებით განხორციელების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მისი მდგრადობა და შესაბამისობა 

განათლების სისტემის სტრატეგიასთან.  

 


