
4.1 ფინანსური რესურსების მართვა 
 

 შკალა 

№ დონე  ინდიკატორები  

1 უსდ-ში ხორციელდება დაგეგმარება, ფინანსური რესურსების მართვა და 

ანგარიშგება-აღრიცხვა. ძირითადი ფინანსური გადაწყვეტილებები მიიღება 

უსდ-ს  ზედა ხელმძღვანელობის დონეზე. უსდ-ში არ არის მრავალდონიანი  

დგეგმარების სისტემა და ფინანსური რესურსების მართვა. არ ხორციელდება 

ფინანსური ანალიზი. არ არსებობს ფინანსური პროცესების მართვის 

ფუნქციონალური გადანაწილწილება. არ არსებობს ფინანსური პროცესების 

შიდა დოკუმენტირების მკაცრად რეგულირებადი სისტემა. 
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2 უსდ-ში მუშავდება დაგეგმარების მრავალდონიანი სისტემა და ფინანსური 

რესურსების მართვა, რაც აძლევს განსაზღვრულ დამოუკიდებლობას 

სრუქტურულ ქვედანაყოფებს და ასტიმულირებს მათ პროფესიულ 

მოღვაწეობას. არ ხორციელდება ფინანსური ანალიზი. არ არსებობს 

ფინანსური პროცესების მართვის ფუნქციონალური გადანაწილწილება. არ 

არსებობს ფინანსური პროცესების შიდა დოკუმენტირების მკაცრად 

რეგულირებადი სისტემა. 
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3 უსდ-ში მუშავდება ფინანსური რესურსების მართვის მრავალდონიანი 

დოკუმენტირებული სისტემა, რაც აძლევს განსაზღვრულ 

დამოუკიდებლობას ქვეგანყოფილებებს და ასტიმულირებს მათ პროფესიულ 

მოღვაწეობას.ძირითადი დაგეგმილი ფინანსური მაჩვენებლები განიხილება 

და მიიღება უსდ-ს (სენატზე). ხორციელდება დაგეგმილი მაჩვენებლებისა და 

ფინანსური შედეგების გაცნობა უსდ-ს პერსონალისთვის. შემუშავებულია და 

მოქმედებს ფინანსური ანალიზის მოქნილი სისტემა. შემუშავებულია და 

მოქმედებს ფინანსური პროცესების მართვის ფუნქციონალური 

გადანაწილწილება. შემუშავებულია და მოქმედებს ფინანსური პროცესების 

დოკუმენტირების მკაცრად რეგულირებადი სისტემა. მოქმედებს ფინანსური 

რესურსების მუდმივი კონტროლი. ათვისებული რესურსების 

მიზანშეზონილობისა და ეფექტურობის აუდიტი. 
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4  უსდ-ში შემუშავებულია და დანერგვის პროცესშია ფინანსური რესურსების 

მართვის მრავალდონიანი დოკუმენტირებული სისტემა, რაც აძლევს 

განსაზღვრულ დამოუკიდებლობას ქვეგანყოფილებებს და ასტიმულირებს 

მათ პროფესიულ მოღვაწეობას.ძირითადი დაგეგმილი ფინანსური 

მაჩვენებლები განიხილება და მიიღება ქვეგანყოფილებებთან და უსდ-ს 

(სენატზე).  ხორციელდება დაგეგმილი მაჩვენებლებისა და ფინანსური 

შედეგების გაცნობა უსდ-ს პერსონალისთვის. ხორციელდება ფინანსური 

რესურსების მართვის სისტემების მუდმივი ანალიზი. შემუშავებულია და 

მოქმედებს ფინანსური ანალიზის მოქნილი სისტემა. შემუშავებულია და 

მოქმედებს ფინანსური პროცესების მართვის ფუნქციონალური 

გადანაწილწილება. შემუშავებულია და მოქმედებს ფინანსური პროცესების 

დოკუმენტირების მკაცრად რეგულირებადი სისტემა. მოქმედებს ფინანსური 

რესურსების მუდმივი კონტროლი. ათვისებული რესურსების 

მიზანშეზონილობისა და ეფექტურობის აუდიტი. 
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5 უსდ-ში შემუშავებულია და მოქმედებს ფინანსური რესურსების მართვის 

მრავალდონიანი დოკუმენტირებული სისტემა, უზრუნველყოფს დიდ 

ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას ქვეგანყოფილებებს და ასტიმულირებს მათ 

პროფესიულ მოღვაწეობას.ძირითადი დაგეგმილი ფინანსური 

მაჩვენებლები,წარმოადგენს უსდს-ს და ქვეგანყოფილებების  სტრატეგიული 
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განვითარების გეგმა განიხილება და მიიღება ქვეგანყოფილებებთან და უსდ-

ს (სენატზე). ხორციელდება დაგეგმილი მაჩვენებლებისა და ფინანსური 

შედეგების გაცნობა უსდ-ს პერსონალისთვის. ფინანსური რესურსების 

მართვის სისტემება მუდმივი ანალიზის პროცესშია და ედრება წამყვან 

ანალოგიური უსდ-ს სისტემებს. ფინანსური რესურსების მართვის სისტემა 

მუდმივად უმჯობესდება. შემუშავებულია და მოქმედებს ფინანსური 

ანალიზის მოქნილი სისტემა. შემუშავებულია და მოქმედებს ფინანსური 

პროცესების მართვის ფუნქციონალური გადანაწილწილება. შემუშავებულია 

და მოქმედებს ფინანსური პროცესების დოკუმენტირების მკაცრად 

რეგულირებადი სისტემა. მოქმედებს ფინანსური რესურსების მუდმივი 

კონტროლი. ათვისებული რესურსების მიზანშეზონილობისა და 

ეფექტურობის აუდიტი. 

 

 

 

 

 


