
დავით დაბრუნდაშვილი 

დაბადების თარიღი: 19.07.1974 

განათლება: 

1993-1998 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი 

 

1994-1997 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

(მეორადი) 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

დეკემბერი/2019 – დღემდე - შიდა აუდიტის სამმართველოს უფროსი, სსიპ – 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური, საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

 

ოქტომბერი/2015 - ივლისი/2019 - ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი, სსიპ - 

პრობაციის ეროვნული სააგენტო 

 

ივლისი/2015 - აგვისტო/2015 - მინისტრის მრჩეველი, საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

 

მარტი/2015 - ივლისი/2015  - შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

 

ივნისი/2014 - მარტი/2015 - სამსახურის უფროსის რეგიონული წარმომადგენელი, 

სსიპ - შემოსავლების სამსახური 

 

მარტი/2014 - ივნისი/2014 - იურიდიული სამმართველოს უფროსის მოადგილე, 

მონიტორინგის დეპარტამენტი, სსიპ - შემოსავლების სამსახური 

 

ივნისი/2012 - მარტი/2014 - ანალიზის სამმართველოს უფროსი, მონიტორინგის 

დეპარტამენტი, სსიპ - შემოსავლების სამსახური 



 

აპრილი/2012 - ივნისი/2012 - სამმართველოს უფროსის მოადგილე, პრევენციის 

დეპარტამენტი, სსიპ - შემოსავლების სამსახური 

 

ოქტომბერი/2010 - აპრილი/2012 - დირექტორი,  შპს „FMG ლეგალი“ 

 

მაისი/2010 - ოქტომბერი/2010 - სამსახურის უფროსის მოადგილე, „თბილისის 

საერთაშორისო აეროპორტი“ 

 

ნოემბერი/2009 - თებერვალი/2010 - თელავის რეგიონალური ცენტრის უფროსი, სსიპ 

- შემოსავლების სამსახური 

 

აპრილი/2008 - ოქტომბერი/2009 - აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე,  

სსიპ - შემოსავლების სამსახური 

 

მაისი/2007 - აპრილი/2008 - აუდიტის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სსიპ - 

შემოსავლების სამსახური 

 

ივლისი/2005 - მაისი/2007 - კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს უფროსის 

მოადგილე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტი 

 

ოქტომბერი/2004 - ივლისი/2005 - კონტროლის სამსახურის უფროსის მოადგილე, შპს 

„საქართველოს რკინიგზა“ 

 

ივნისი/2004 - ოქტომბერი/2004 - შესყიდვების სააგენტოს უფროსი, შპს 

„საქართველოს რკინიგზა“ 

 

აპრილი/2004 - ივნისი/2004 - კონტროლის სამმართველოს უფროსი, აქციზის 

გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

საგადასახადო დეპარტამენტი 

 

თებერვალი/2004 - აპრილი/2004 - შესყიდვების სამსახურის უფროსი, საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



სექტემბერი/2000 - თებერვალი/2004 - კონტროლისა და აუდიტის სამმართველოს 

მთავარი ინსპექტორი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია 

 

აგვისტო/1998 - სექტემბერი/2000 - განყოფილების უფროსი, თბილისის საგადასახადო 

ინსპექცია 

 

თებერვალი/1998 - ივლისი/1998 - უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს 

პარლამენტის აპარატი 

  

ნოემბერი/1997 - იანვარი/1998 - განყოფილების უფროსი, სს „თბილკრედიტბანკი“ 

 

ივნისი/1996 - ნოემბერი/1997 - ეკონომისტი, სს „თბილკრედიტბანკი“ 

 

 

ენების ცოდნა: 

ქართული - მშობლიური, ინგლისური, რუსული  

 


