ტრენინგების სერია

საჯარო პოლიტიკის ფორმირება და
სახელმწიფო სახსრების მართვის მონიტორინგის
მექანიზმები

I ტრენინგი
საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პრინციპები
27 თებერვალი, 2015 წელი

დრო
I დღე
10:00 – 10:15
10:15 – 11:30

11:30 - 11:45
11:45 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

15:00 - 16:30

16:30 – 16:45
16:45 – 18:00

განსახილველი საკითხი
შესავალი, კურსის მიზნები და ამოცანები
საჯარო პოლიტიკის შემუშავებისა და საბიუჯეტო გადაწყვეტილებების მიღების
მექანიზმი
 საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემო
 საჯარო პოლიტიკის შემუშავების თეორიის და პრაქტიკის განხილვა, მათ შორის
საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა
 საბიუჯეტო პოლიტიკა ცენტრალურ და რეგიონალურ დონეზე
ყავის შესვენება
ბიუჯეტის მომზადების საბაზისო ეტაპები, რესურსების პრიორიტეტიზაციის
პროცედურები
 რესურსების პრიორიტეტიზაცია
 მომზადების ციკლი და ვადები
 პასუხისმგებლობის გადანაწილება სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის
 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის როლი და სამოქალაქო
მონიტორინგის მექანიზმები ბიუჯეტის მომზადების საბაზისო ეტაპზე
სადილი
საჯარო პოლიტიკის განხორცილების და ბიუჯეტის შესრულების ეტაპები, გამოწვევები
 საჯარო პოლიტიკის აღსრულების პროცესში წამოჭრილი გამოწვევები
 ბიუჯეტის შესრულება
 ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგი
პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
 საჯარო პოლიტიკის შემუშავების მაგალითის განხილვა სოფლის მეურნეობის
პოლიტიკის მაგალითზე
 დავალების ახსნა
 დავალების გაცნობა
 დავალების შესრულება
ყავის შესვენება
პრაქტიკული მაგალითის შედეგების წარდგენა
 განხილვა
 დისკუსია
 შეფასება

II ტრენინგი

სახელმწიფო სახსრების მართვის მონიტორინგის მექანიზმები
12-13 მარტი, 2015 წელი

დრო

განსახილველი საკითხი

I დღე
10:00 – 10:15 შესავალი, კურსის მიზნები და ამოცანები
10:15 – 11:30 ბიუჯეტის ძირითადი პრინციპები და პასუხისმგებლობის გადანაწილება საბიუჯეტო
პროცესში
 ყოვლისმომცველობა, გამჭვირვალობა
 ანგარიშვალდებულება, დამოუკიდებლობა
 ერთიანობა, უნივერსალობა, კონსოლიდირება
 საბიუჯეტო პროცესის მონაწილეთა უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა
11:30 - 11:45 ყავის შესვენება
11:45 – 13:00 ბიუჯეტის დაგეგმვის ძირითადი მაკროეკონომიკური კრიტერიუმები
 ეკონომიკური ზრდა
 ინფლაცია
 ვალუტის კურსი
 ბიუჯეტის კავშირი საგარეო სექტორთან
 ბიუჯეტის კავშირი მონეტარულ პოლიტიკასთან
13:00 – 14:00 სადილი
14:00 – 15:00 ბიუჯეტის შემოსავლების დაგეგმვა
 საგადასახადო შემოსავლები
 გრანტები
 სხვა შემოსავლები
15:00 - 16:30 ჯგუფური პრაქტიკული მაგალითის მომზადება ბიუჯეტის პრინციპებზე და დაგეგმვაზე
 დავალების ახსნა
 დავალების გაცნობა
 დავალების შესრულება
16:30 – 16:45 ყავის შესვენება
16:45 – 18:00 პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
 დავალების შედეგების წარდგენა მონაწილეების მიერ
 დისკუსია
 შეფასება
II დღე
10:00 – 11:30 სახელმწიფო და ნაერთი ბიუჯეტების კლასიფიკაცია
 შემოსავლები
 ხარჯები
 საოპერაციო სალდო
 არაფინანსური აქტივები
 მთლიანი სალდო
 ფინანსური აქტივები

11:30 - 11:50
11:50 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

15:00 - 16:30

16:30 – 16:45
16:45 – 18:00

 ბიუჯეტის დეფიციტი
 ბიუჯეტის დეფიციტის დაფინანსების წყაროები
ყავის შესვენება
სახელმწიფო და ნაერთი ბიუჯეტების კლასიფიკაცია (გაგრძელება)
 ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია
 ხარჯების ფუნქციური კლასიფიკაცია
სადილი
ბიუჯეტის დეფიციტი და სახელმწიფო ვალი
 სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები
 შიდა ვალი
 საგარეო ვალი
 ვალით მოზიდული თანხების ხარჯვის ეფექტიანობა
ბიუჯეტის ხარჯების მონიტორინგის და ეფექტიანობის შეფასების მაგალითი
სახელმწიფო მმართველობის ხარჯების მაგალითზე
 დავალების ახსნა
 დავალების გაცნობა
 დავალების შესრულება
ყავის შესვენება
პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
 შესრულებული დავალების წარდგენა მონაწილეების მიერ
 დისკუსია
 შეფასება

III ტრენინგი
სახელმწიფო სახსრების მართვის მონიტორინგის მექანიზმები (გაგრძელება)
26-27 მარტი, 2015 წელი

დრო

განსახილველი საკითხი

I დღე
10:00 – 10:15 შესავალი, კურსის მიზნები და ამოცანები
10:15 – 11:30 ბიუჯეტზე ინფორმაციის წყაროები
 საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
 მარეგულირებელი ნორმები
 ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტები
 ინფორმაცია სსიპ-ების და აიპ-ების შესახებ
11:30 - 11:45 ყავის შესვენება
11:45 – 13:00 ბიუჯეტის მონაცემების წყაროები
 სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
 ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
 მონაცემთა წყაროების ხელმისაწვდომობა და გამჭვირვალობა
13:00 – 14:00 სადილი
14:00 – 15:00 ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლების ანალიზი
 სტატისტიკური ანალიზი
 მონიტორინგის მექანიზმი
15:00 - 16:30 პრაქტიკული მაგალითი - სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის
ანგარიშის შემუშავება, სიმულაციური მაგალითი
 დავალების ახსნა
 დავალების გაცნობა
 დავალების შესრულება
16:30 – 16:45 ყავის შესვენება
16:45 – 18:00 პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
 შესრულებული დავალების პრეზენტაცია მონაწილეების მიერ
 დისკუსია
 შეფასება
II დღე
10:00 – 11:15 საბიუჯეტო სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგი
 სახელმწიფო შესყიდვების სახეები და პროცედურები
მონიტორინგის შესაძლებლობები
11:15 - 11:30 ყავის შესვენება
11:30 – 13:00 პროგრამული ბიუჯეტი
 არსი და პრინციპები
 პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია
 პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების შეფასების კრიტერიუმები
13:00 – 14:00 სადილი
14:00 – 15:00 საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო ფონდები

 საბიუჯეტო ფონდები
 არასაბიუჯეტო ფონდები
15:00 - 16:30 ბიუჯეტის ხარჯების მონიტორინგის და ეფექტიანობის შეფასების მაგალითი სოციალური
ხარჯების მაგალითზე
 დავალების ახსნა
 დავალების გაცნობა
 დავალების შესრულება
16:30 – 16:45 ყავის შესვენება
16:45 – 18:00 პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
 შესრულებული დავალების წარდგენა მონაწილეების მიერ
 დისკუსია
 შეფასება

