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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრს ბატონ მიხეილ ჩხენკელს

 
 
         ბატონო მიხეილ,
 
   2021 წლის 28 დეკემბრის N1430119 ბრძანების და საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - კოლეჯ „ახალი ტალღის“ შესახებ შედგენილი დასკვნის შესახებ, 2021
წლის 28 დეკემბრის N1430275 წერილის პასუხად მოგახსენებთ, რომ სსიპ კოლეჯი „ახალი
ტალღა“ იზიარებს დასკვნაში დაფიქსირებულ დარღვევებს და დაუყოვნებლივ დაიწყო
შესაბამისი რეაგირება:
 
            „საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - კოლეჯმაI. დასკვნაში მითითებული
„ახალი ტალღა“ დასკვნაში დაფიქსირებული დარღვევების საფუძველზე, განიხილოს
თანამშრომელთა პასუხისმგებლობის საკითხი და განხორციელებული ღონისძიებების
შესახებ ანგარიში (დამადასტურებელი დოკუმენტებით) წარმოადგინოს საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, ერთი თვის ვადაში“ შესახებ სსიპ კოლეჯმა
„ახალი ტალღა“ განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები:
 
   1. დასკვნაში აღნიშნული კოლეჯის თანამშრომლებისგან 2022 წლის 10 იანვრის
სამსახურეობრივი ბარათის N4486, 2022 წლის 11 იანვრის სამსახურეობრივი ბარათის N8586
და 2022 წლის 14 იანვრის სამსახურეობრივი ბარათის N20119 საფუძველზე გამოთხოვნილი
იქნა ახსნა-განმარტება, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა
აუდიტის დეპარტამენტის მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯ „ახალი
ტალღის“ შედგენილი დასკვნის შესახებ (გთხოვთ იხ. დანართი N1 - ახსნა-განმატებების
გამოთხოვნა).

   2. დასკვნაში მითითებული კოლეჯის თანამშრომლების ახსნა-განმარტებებიდან,
დადგინდა, რომ თანამშრომლებმა სრულად ვერ გაითვალისწინეს და შესაბამისად ვერ
შეასრულეს მათზე დაკისრებული მოვალეობები.
   ახსნა-განმარტებებიდან გამომდინარე, დარღვევების ძირითადი მიზეზია:



ქვეყანაში არსებული პანდემიის ფონი;
სასწავლო პროცესის ეტაპობრივად შეჩერება;
საწავლო გეგმის მუდმივი ცვლილება;
სასწავლო პორცესის დისტანციურად და შემდგომში ჰიბრიდულად განხორციელება;

   თანამშრომლები უთითებენ, რომ მათ სამომავლო საქმიანობაში მაქსიმალურად იქნება
გათვალისწინებული კანონმდებლობის და კოლეჯში არსებული რეგულაციების მოთხოვნები
(გთხოვთ იხ. დანართი N2 - თანამშრომელთა ახსნა განმარტება) .
 
   3. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2022 წლის 26 იანვრის N01-09/06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14 და 15 ბრძანებების საფუძველზე კოლეჯის ათ თანამშრომელს:

სასწავლო პროცესის მენეჯერს - ნატო რომანაძეს (პ/ნ 61004021172, ბრძანება N01-09/06);
პროფესიული განათლების მასწავლებელს - ჯამბულ ანანიძეს (პ/ნ 61004039567,
ბრძანება N01-09/07);
შესყიდვების სპეციალისტს - მარინე ცეცხლაძეს (პ/ნ 61005003172, ბრძანება N01-09/08);
ბუღალტერს - ნათია ქობულაძეს პ/ნ 61001047071, ბრძანება N01-09/09);
სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერს - ნელი გუგუნავას (პ/ნ 61004030164, ბრძანება
N01-09/10);
დაბა ხულოს სასწავლო პროცესის მენეჯერს - ნინო გრძელიძეს (პ/ნ 09001009686,
ბრძანება N01-09/11);
პროფესიული განათლების მასწავლებელს - რამაზ ბეჟანიძეს (პ/ნ 61004011030, ბრძანება
N01-09/12);
კოლეჯის რესურსცენტრის კოორდინატორს - რომან მემარნეს (პ/ნ 61004024428,
ბრძანება N01-09/13);
პროფესიული განათლების მასწავლებელს - თეიმურაზ ქორიძეს (პ/ნ 61005010435,
ბრძანება N01-09/14);
პროფესიული განათლების მასწავლებელს - ვაჟა წულუკიძეს (პ/ნ 61004011939, ბრძანება
N01-09/15);

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის
მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კოლეჯ „ახალი ტალღის“ შესახებ
შედგენილი დასკვნის და მოწოდებული ახსნა-განმარტების საფუძველზე, დაეკისრად
დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომა საყვედურის სახით.
 
   ფინანსური მენეჯერი - მალვინა ჯიჯავაძე (პ/ნ 61005004732) საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - კოლეჯ „ახალი ტალღის“ შესახებ შედგენილი დასკვნის და
მოწოდებული ახსნა-განმარტების/ გათავისუფლების შესახებ სამსახურეობრივი ბარათის
საფუძველზე (2022/01/18 N37226) განთავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან და
დაინიშნა დაბალ პოზიციაზე, კერძოდ ბუღალტრის საშტატო ერთეულზე.
 
   მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი - ზაზა მეგრელიძე (პ/ნ
61004002519 ) 2021 წლის 20 ოქტომბრის ბრძანება N01-07/80 და (2021/10/20 N1114968)
განცხადების საფუძველზე განთავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან და დაინიშნა
დაბალ პოზიციაზე, კერძოდ მძღოლის საშტატო ერთეულზე. როგორც ირკვევა ზაზა



მეგრელიძის (პ/ნ 61004002519 ) (2022/01/20 N41147) სამსახურეობრივი ბარათიდან,
ზემოაღნიშნული პოზიციის ცვლილება დაკავშირებულია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის კოლეჯის ინსპექტირების
პროცესთან (გთხოვთ იხილოთ დანართი N3 - დისციპლინალური ღონისძიებები).
 
         II.   „საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - კოლეჯმადასკვნაში მითითებული
„ახალი ტალღა“ მოახდინოს რეაგირება შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დასკვნაში
დაფიქსირებულ დარღვევებზე, გაითვალისწინოს ზემოაღნიშნული შემდგომ საქმიანობაში,
უზრუნველყოს კოლეჯის მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა განუხრელად დაცვა და
განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ანგარიში (დამადასტურებელი დოკუმენტებით)
წარმოადგინოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, ერთი თვის
ვადაში“ შესახებ სსიპ კოლეჯმა „ახალი ტალღა“ განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები:
 
   1. 2021 წლის შემოდგომიდან სსიპ კოლეჯში „ახალი ტალღა“ მიმდინარეობს პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიკაცია, მოდულების სწავლებისათვის განკუთვნილი
მასალა-ნედლეულის ოპტიმიზაციის (შემცირების), მასალა-ნედლეულის კონკრეტული
მოდულებისათვის მკაფიოდ გამოყოფის და მასალა-ნედლეულის მახასიათებლების
დაზუსტების მიზნით. აღნიშნულ პროცესში ჩართულია პროფესიული განათლების
მასწავლებლები, პროგრამის ხელმძღვანელები, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი, ხარისხის
მართვის მენეჯერი და დირექცია.
 
   მოდიფიკაცია განხორციელდა 2021 წლის 05 ნოემბრის N01-04/199 და 2021 წლის 09
ნოემბრის N01-04/201 ბრძანებების საფუძველზე, ხოლო 2022 წლის 21 იანვრის N01-04/08
ბრძანებებით ცვლილება შეეხო 25 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას (გთხოვთ იხ.
დანართი N4 - პროგრამების მოდიფიცირება. ფაილის ზომიდან გამომდინარე, დანართი N4
მიმაგრებული იქნება 7 ნაწილად).
 
   2. ცვლილებები შევიდა კოლეჯში მოქმედი მარეგულირებელ დოკუმენტებში და
კომისიების შემადგენლობაში, კერძოდ:
 
ა) 2022 წლის 27 იანვრის ბრძანება N01-04/10 საფუძველზე: „საკუთარი და საბიუჯეტო
სახსრებით ელექტრონული ტენდერის საშუალებით ნებისმიერ შესყიდვაზე მუდმივმოქმედი
სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ“;
ბ) 2022 წლის 27 იანვრის ბრძანება N01-04/11 საფუძველზე: „სამეურნეო მასალების,
საკანცელარიო ნივთების, საწვავ-საპოხი მასალებისა და სხვა ხარჯვადი მასალის, ჩამოწერის
მიზნით, ახალი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“
გ) ასევე, 2022 წლის 28 იანვრის ბრძანება N01-04/14 საფუძველზე: ცვლილება შევიდა
კოლეჯის 2020 წლის 23 დეკემბრის N01-04/219 ბრძანების დანართ N1 „მატერიალური
რესურსების განკარგვის წესი“ და დანართ N2 „სასწავლო პროცესის ფარგლებში შექმნილი
პროდუქტის შენახვისა და განკარგვის წესი, სახარჯი მასალების აღრიცხვა/გაცემის
პროცედურები“, სადაც განისაზღვრა სამი ახალი კომისიის შემადგენლობა:

შეძენილი სამეურნეო მასალების, სააკანცელარიო ნივთების, საწვავ-საპოხი მასალებისა
და სხვა საქონელის და მომსახურების (გარდა სასწავლო პროცესისათვის განკუთვნილი
სახარჯი მასალა ნედლეულის) კოლეჯზე მოწოდების ინსპექტირების პროცესზე
პასუხისმგებელი პირი/ები - მუდმივ მოქმედი კომისიის წევრები;



შეძენილი სასწავლო მასალა-ნედლეულის (სასწავლო მასალა-ნედლეული, რომელიც
წარმოადგენს სასურსათო (საკვები და სასმელები) პროდუქტს) კოლეჯზე მოწოდების
ინსპექტირების პროცესზე პასუხისმგებელი პირი/ები - მუდმივ მოქმედი კომისიის
წევრები;
შეძენილი სასწავლო მასალა-ნედლეულის (სასწავლო მასალა-ნედლეული გარდა
სასურსათო (საკვები და სასმელები) პროდუქტებისა) კოლეჯზე მოწოდების
ინსპექტირების პროცესზე პასუხისმგებელი პირი/ები - მუდმივ მოქმედი კომისიის
წევრები;

   კომისიებში და მარეგულირებელ დოკუმენტებში ცვლილებები განპირობებულია კოლეჯში
განხორციელებული აქტივობების კონტროლის და გამჭვირვალეობის გაზრდის მიზნით.
მარეგულირებელ დოკუმენტებში მკაფიოდ გამოიკვეთა ყოველ აქტივობაზე პასუხისმგებელი
პირი.
 
   ახალი კომისიების შემადგენლობა და მარეგულირებელ დოკუმენტებში მითითებული
პასუხისმგებელი პირები განისაზღვრა შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით: ერთი
ახორციელებს, მეორე აკონტროლებს.
 
   ასევე, გამკაცრდა კოლეჯის რეგულაციის მოთხოვნა ფოტო ან ვიდეო მტკიცებულების
არსებობის შესახებ, კერძოდ: რეგულაციაში არსებული ყველა აქტივობის შემდეგ, შესაბამის
აქტივობაზე პასუხისმგებელი პირი იმავე ან მომდევნო სამუშაო დღეს კოლეჯში არსებული
ელექტრონულ საქმისწარმოების სისტემაში (eFlow-ში) სამს. ბარათის სახით კოლეჯის
დირექციას ვალდებულია წარუდგინოს, ზემოაღნიშნული აქტივობის შესახებ, შესაბამისი
დოკუმენტაცია (შედგენილი ოქმი, მიღება-ჩაბარების აქტი, გაკვეთილზე დასწრების
ფურცელი და ა.შ.) ფოტო ან ვიდოე მტკიცებულებით (გთხოვთ იხილოდ დანართი N5 -
მარეგულირებელი დოკუმენტები).
 
   3. 2021 წლის 30 დეკემბრის სამს. ბარათი N1438249 საფუძველზე სსიპ კოლეჯის „ახალი
ტალღა“ ფინანსურ მენეჯერს მალვინა ჯიჯავაძეს დაევალა ინფორმაციის მოწოდება
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული მომზადება და პროფესიული
გადამზადების პროგრამების მასალა-ნედლეულის ნაშთებთან დაკავშირებით. დამატებით
ფინანსურ მენეჯერს მოეთხოვა მოწოდებული ინფორმაცია დამოწმდეს შესაბამისი
პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებლის, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერისა და
მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორის მიერ.
 
   ფინანსური მენეჯერის 2021 წლის 30 დეკემბრის სამს. ბარათის N1442673 (eFlow-ში
დაფიქსირდა 31 დეკემბერს) და 2022 წლის 26 იანვრის სამს. ბარათის N71448 საფუძველზე
სსიპ კოლეჯის "ახალი ტალღა" სასწავლო პროცესის მენეჯერს ნატო რომანაძეს, სასწავლო
პრაქტიკის მენეჯერს ნელი გუგუნავას და სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერს ირაკლი
დიასამიძეს 2022 წლის 14 იანვრის სამს. ბარათით N22288 (დამატებით: 2022 წლის 25 იანვრის
სამს. ბარათი N65698 და 2022 წლის 27 იანვრის სამს. ბარათი N73304) დაევალა ინფორმაციის
მოწოდება მასალა-ნედლეულის ნაშთების ოდენობის სასწავლო პროცესთან შესაბამისობის
შესახებ (გთხოვთ იხ. დანართი N6 -მასალა ნედლეულის შესახებ ფინანსური მენეჯერი).
 
   2022 წლის 21 იანვრის სასწავლო პროცესის მენეჯერის ნატო რომანაძის სამს. ბარათი
N48100, 2022 წლის 27 იანვრის სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის ნელი გუგუნავას სამს.



ბარათის N75019 და 2022 წლის 27 იანვრის სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერის
ირაკლი დიასამიძეს სამს. ბარათის N75019 საფუძველზე დგინდება, რომ ნაშთის სახით
აღრიცხული მასალა-ნედლეულის რაოდენობა შეესაბამება სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებულ მოდულების რაოდენობას (გთხოვთ იხ. დანართი N7 მასლა ნედლეულის
შესახებ).
 
   კოლეჯის მომდევნო საქმინობაში მასალა-ნედლეულის განკარგვა განხორციელდება
მოდიფიცირებული მარეგულირებელი დოკუმენტების საფუძველზე.
 
   4. პროფესიულ   საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომელიც ხორციელდება კოლეჯში,
ესაჭიროება დიდი რაოდენობთ მასალა-ნედლეულის შეძენა, შენახვა, განაწილება. ასეთებია:
კულინარიის ხელოვნება, კონდიტერია, ბართენდერი, მშენებლობის წარმოება -იატაკისა და
ფილის სამუშაოები, შედუღება, მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები,
მშენებლობის წარმოება-თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი და ა.შ.
 
   ამჟამად, აღნიშნული მასალა ნედლეული, დასაწყობებულია კოლეჯის ტერიტორიის
რამოდენიმე ლოკაციაზე, შეუსაბამო ადგილებში, რაც იწვევს კოლეჯის სივრცეების ზედმეტ
გადატვირთვას და აღრიცხვიანობის პროცესის გართულებას.
 
   ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, მეორე კორპუსის
სარდაფის სივრცის გამოყენება სასაწყობე სივრცეთ. იქედან გამომდინარე, რომ GIZ მიერ
კოლეჯს გადმოეცა საწყობისათვის გათვალისწინებული თანამედროვე პროგრამული
უზრუნველყოფა, აღნიშნული საწყობი, ასევე სამომავლოდ გამოყენებული იქნება
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა „ლოგისტიკა“ სწავლების პრაქტიკული
კომპონენტის რეალურ გარემოდ.
 
   აღნიშნულთან დაკავშირებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის და სსიპ საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მომზადდა
შესაბამისი პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს 2022 წელს (გთხოვთ იხ. დანართი N8
- მასლა ნედლეულის საწყობის შესახებ).
 
   5. საქრთველოს კანონმდებლობისა და კოლეჯში არსებული მარეგულირებელი
დოკუმენტების მოთხოვნების განუხრელად დაცვის მიზნით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია,
ზემოაღნიშნული რეგულაციების კოლეჯის თანამშრომლებზე გაცნობის მიზნით, ჩაუტარდეს
შესაბამისი ტრენინგები, როგორც კოლეჯის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ასევე
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებს და პროგრამების
განმახორციელებლეს. აღნიშნული ტრენინგები ჩატარდება უახლოეს პერიოდში.
 
   6. მოგახსენებთ, რომ სსიპ კოლეჯი „ახალი ტალღა“ განხორციელებული აქტივობების
კონტროლის და გამჭვირვალეობის გაზრდის მიზნით, გააგრძელებს, როგორც
ზემოაღნისნული მარეგულირებელი დოკუმენტების, ასევე კოლეჯის სხვა მარეგულირებელი
დოკუმენტების მოდიფიცირებას/ დახვეწას, მათ შორის საქართველოს მთავრობის 2022 წლის
12 იანვრის N3 დადგენილებასთან "სახელმწიფოს მიერ ან მისი მონაწილეობით
დაფუძნებული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ საგანმანათლებლო პროცესში
შექმნილი პროდუქციის/გაწეული ანაზღაურებადი მომსახურების ღირებულების



განსაზღვრის, აღნიშნული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის განკარგვის წესისა და
პირობების დამტკიცების შესახებ" შესაბამისობაში მოყვანას.
 
   ბატონო მიხეილ, მოგახსენებთ, რომ სსიპ კოლეჯი „ახალი ტალღა“ შემდგომ საქმიანობაში
გაითვალისწინებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა
აუდიტის დეპარტამენტის დასკვნაში დაფიქსირებულ დარღვევებს, უზრუნველყოფს
კოლეჯის მიერ კანონმდებლობის და კოლეჯის მარეგულირებელი დოკუმენტების
მოთხოვნათა განუხრელად დაცვას.
 
პატივისცემით,
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო/
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები/
სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა"/ დირექტორის
მოადგილე /დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი 
ბოლქვაძე კახა
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