
ვაკანსიის# 72386

თანამდებობის დასახელება მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

პოზიციის დასახელება შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი შიდა კონკურსი

ორგანიზაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

კატეგორია შიდა აუდიტი

განცხადების ბოლო ვადა 16.07.2022

თანამდებობრივი სარგო 1980 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წყალტუბო

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

ფუნქციები

ა) დაწესებულების წინაშე არსებული რისკების მართვის ხარისხის შეფასება;
ბ) ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის შეფასება;
გ) დაწესებულების საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან, არსებულ წესებთან და მარეგულირებელ
აქტებთან შესაბამისობის შეფასება;
დ) დაწესებულების საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის შეფასება;
ე) ფინანსური და სხვა ინფორმაციის სანდოობის, სიზუსტისა და სისრულის შეფასება;
ვ) დაწესებულების აქტივების, სხვა რესურსებისა და ინფორმაციის ადეკვატურად დაცულობის შეფასება;
ზ) განხორციელებული საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების გაცემა და გაცემული რეკომენდაციების და
წინადადებების შესრულების მონიტორინგი;
თ) სხვა საქმიანობები, რომლებიც გამომდინარეობს დაწესებულების საქმიანობის სპეციფიკიდან და არ
ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, „სახელმწიფო შიდა ფინასური კონტროლის შესახებ“
საქართველოს კანონის მიზნებს და შიდა აუდიტორის დამოუკიდებლობის პრინციპებს;
ი) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს მონიტორინგის განხორციელების სახელმძღვანელო
პრინციპებისა და პროცედურების შემუშავებასა და დამკვიდრებაში;
ბ) აწარმოებს სამსახურის მიერ განხორციელებული შიდა აუდიტორული შემოწმებების შედეგად გაცემული
რეკომენდაციების რეესტრს. მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით პერიოდულად განაახლებს რეესტრის
მონაცემებს;
გ) შიდა აუდიტის წლიური გეგმის ფარგლებში და რეკომენდაციების რეესტრის შესაბამისად, რეკომენდაციების
პრიორიტეტულობისა და აუდიტის ობიექტის მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმის ვადების გათვალისწინებით,
განახორციელებს რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგს;
დ) მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით ადგენს და სამსახურის უფროსს წარუდგინოს შესაბამისი ანგარიშს;
ე) ანხორციელებს რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და მონაცემების
სტატისტიკურ და ანალიტიკურ დამუშავებას;

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება უმაღლესი განათლება

სამუშაო გამოცდილება 2 წელი

საკონკურსო თემატიკა

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;
ბ) საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”
გ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი’’ (I-IV,VI, XIII თავები);
დ) საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’;
ე) საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“;
ვ) საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 ივლისის განკარგულება №1015 ,,შიდა აუდიტის სტანდარტების
დამტკიცების შესახებ”;
ზ) შიდა  აუდიტორთა  ეთიკის კოდექსი;
თ) ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 24 ივნისის N16



დადგენილება;
ი) ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიის  დებულების  დამტკიცების  შესახებ“ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  2017  წლის  28  ნოემბერის  №42 დადგენილება.

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე

Microsoft Office Word კარგი

Microsoft Office Excel კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო კომისიის მისამართი ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა N25

საკონტაქტო ტელეფონები 595085370

საკონტაქტო პირი ნესტან კუჭავა

დამატებითი მოთხოვნები

სამუშაო გამოცდილება - აუდიტის, შესყიდვების, ფინანსების სფეროში - 2 წელი.
1. ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი;
2. კომპლექსური აზროვნების უნარი;
3. სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების დასახვის უნარი;
4. ცვლილებების ინიციირებისა და მართვის უნარი;
5. თათბირებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი;
6. მოხელის პროფესიული განვითარების, შეფასებისა და მოტივირების უნარი;
7. პრობლემების გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი;
8. გუნდის განვითარების უნარი.

დამატებითი ინფორმაცია

- შიდა კონკურსი ცხადდება პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად საჯარო
დაწესებულების ან/და ამ დაწესებულების სისტემის მასშტაბით და მასში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს იქ
დასაქმებულ მოხელეს.
- კონკურსში მონაწილეობისათვის, კანდიდატი ვალდებულია განაცხადი წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონული
ფორმით, ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით;
აუცილებელია კანდიდატმა შესაბამის ველში ატვირთოს:
- უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
- სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი სათანადო წესით გაფორმებული დოკუმენტი (უფლებამოსილი პირის
მიერ გაცემული) /შრომის წიგნაკი;
- საბუთები წარდგენილ უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოენოვანი საბუთის შემთხვევაში საჭიროა მისი
ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა).
- კანდიდატი ვალდებულია, საჯარო დაწესებულებას მიაწოდოს უტყუარი ინფორმაცია და დოკუმენტები საკონკურსო
მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესახებ;
- განცხადებების გადარჩევის შედეგად კონკურსანტი ვერ გადავა კონკურსის შემდეგ ეტაპზე თუ დოკუმენტები არ
შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს ან არასრულყოფილად და/ან მოქმედ ნორმებთან შეუსაბამოდ იქნება
წარმოდგენილი. კანდიდატს კონკურსის თითოეული ეტაპის შედეგების შესახებ ინფორმაცია ეცნობება აპლიკაციაში
მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე,.
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, საქართველოს
მოქალაქის პასპორტი, ან მართვის მოწმობა) გარეშე გამოცხადებული კანდიდატი ზეპირი დავალების ან/და
გასაუბრების ეტაპზე არ დაიშვება.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

- კომისია გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრის საფუძველზე, სხდომაზე დამსწრე წევრთა ხმათა უმრავლესობით
განაცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში.

კონკურსის ეტაპები

განცხადების გადარჩევა
ზეპირი დავალება
გასაუბრება


