
ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის 
მონიტორინგის ანგარიში

(2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით)

OGP საქართველოს სამდივნო
საჯარო მმართველობის სამმართველო,

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია



პასუხისმგებელი უწყებების მიერ მონიტორინგის ჩარჩოს შევსება

სამდივნოს მიერ პასუხისმგებელი უწყებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დამუშავება
და ფორუმის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მიწოდება

სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება

სამდივნოს მიერ მონიტორინგის შედეგების დამუშავება და საბოლოო შეფასება

1

2

3

4

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმი



სრულად შესრულდა

• ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი ყველა განხორციელების ეტაპი სრულად შესრულდა

უმეტესწილად შესრულდა

• განხორცილების ეტაპების ნახევარზე მეტი  სრულად შესრულდა და მხოლოდ მცირე ნაწილი დარჩა შესასრულებელი

ნაწილობრივ შესრულდა

• ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი განხორცილების ეტაპების ნახევარზე ნაკლები  შესრულდა და უმეტესი 
ნაწილი დარჩა შესასრულებელი

არ შესრულდა

• ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი არც ერთი განხორციელების ეტაპი არ შესრულდა

მონიტორინგის შეფასების კრიტერიუმების განმარტება 

პროცესი 
დასრულებულია

პროცესი
ჯერ არ დაწყებულა

პროცესი 
მიმდინარეობს

პროცესი 
შეჩერებულია



სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი

პასუხისმგებელი უწყებების შეფასება



სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები 

 15 ვალდებულება (55 ღონისძიება) – 10 ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო 

 18 ვალდებულება* (75 ღონისძიება) – 13 მუნიციპალური ორგანო

* სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებს აღებული აქვთ ერთი და იგივე ვალდებულებები. 
მონიტორინგის მიზნებისთვის, ეს ვალდებულებები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად განიხილება.

33 ვალდებულება 130 ღონისძიება
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არ შესრულდა ნაწილობრივ 

შესრულდა

უმეტესწილად 

შესრულდა

სრულად შესრულდა

რეიტინგი
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არ დაწყებულა შეჩერებულია მიმდინარეობს დასრულდა

სტატუსი

ვალდებულებების შესრულების სტატისტიკა

1. გაუმჯობესებული საჯარო სერვისები
ყველასათვის

4. ბათუმში საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეთა
ჩართულობა

6.1. ბათუმში ელექტრონული სერვისების
დანერგვა და განვითარება

7. I.Gov.Zugdidi

1.1. გამჭვირვალე მმართველობის განმტკიცება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში
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არ დაწყებულა შეჩერებულია მიმდინარეობს დასრულდა

სტატუსი

ვალდებულებების ეტაპების შესრულების სტატისტიკა

შეჩერებულია
6.2.5 - ქონების მართვის სერვისების მოდულის დანერგვა (გადაიდო, 

შეიცვალა განხორციელების ვადა) 



შეუსრულებელი ეტაპების (25) განხორციელების სტატუსი

21

3 1

არ დაწყებულა მიმდინარეობს შეჩერებულია

სტატუსი

6 ეტაპი: განხორციელება სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებულია III და IV კვარტალში

21 

1 ეტაპი: „კორუფციული რისკების შეფასების
მეთოდოლოგიის შესაბამისად კორუფციული რისკების
შეფასების განხორციელება ანტიკორუფციულ დანაყოფებში“ 

- ელოდება თავად მეთოდოლოგიის შემუშავებას

12 ეტაპი: გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების
ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის საჯარო
განხილვები და დამტკიცება; ღია მონაცემების სამოქმედო
გეგმის საჯარო განხილვები და დამტკიცება

2 ეტაპი: განხორციელება უნდა დაწყებულიყო II-III 

კვარტალში



საჭიროა დონორთა 

მხარდაჭერა - 3

არ არის საჭირო დონორთა 

მხარდაჭერა - 127

12.3. გრანტების შესახებ საქ. კანონში ცვლილებების
პროექტის დაინტერესებული მხარეებისთვის წარდგენა

6.2.3. რუსთავი - ელ. პეტიციების
მოდულის დანერგვა (ვებგვერდის
განახლება)

8.5. ოზურგეთის ახალგაზრდების
ცნობიერების ამაღლება

დონორთა მხარდაჭერის საჭიროება ვალდებულების ეტაპების მიხედვით



ტექნიკური (IT) 

მხარდაჭერა
32%

ადამიანური რესურსის 

ნაკლებობა

18%

ექსპერტული 

მხარდაჭერის ნაკლებობა

9%

ვადების განსაზღვრა

9%

კოორდინაცია

14%

დონორის 

მხარდაჭერის 

შეფერხება

14%

საკანონმდებლო 

პროცედურები

4%

ძირითადი გამოწვევები



სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი

სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება



ეთანხმება 

პასუხისმგებელი 

უწყების შეფასებას

არ ეთანხმება 

პასუხისმგებელი 

უწყების შეფასებას

ვალდებულება 29 4

29

4

ეთანხმება 

პასუხისმგებელი 

უწყების შეფასებას

არ ეთანხმება 

პასუხისმგებელი 

უწყების შეფასებას

ვალდებულების 

ეტაპი
112 18

112

18

ვალდებულებათა შესრულების შეფასება სამოქალაქო საზოგადოების მიერ 



ვალდებულება
პასუხისმგებელი უწყების 

შეფასება
სამოქალაქო 

საზოგადოების შეფასება

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების შესასრულებლად ელექტრონული პორტალის 
ამოქმედება (5) 

უმეტესწილად შესრულდა ნაწილობრივ შესრულდა

არსებული ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტების 
გაძლიერება (6) 

ნაწილობრივ შესრულდა არ შესრულებულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის გაზრდა (10) უმეტესწილად შესრულდა ნაწილობრივ შესრულდა

ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის 
გაუმჯობესება ახალციხის მუნიციპალიტეტში (2.1)

ნაწილობრივ შესრულდა სრულად შესრულდა

პროგრესის შეფასება პასუხისმგებელი უწყების და სამოქალაქო 
საზოგადოების მიერ 



სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი

სამდივნოს შეფასება



ვალდებულებათა შესრულება
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არ დაწყებულა შეჩერებულია მიმდინარეობს დასრულდა

სტატუსი

უწყებები

სამდივნო
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არ დაწყებულა შეჩერებულია მიმდინარეობს დასრულდა
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სამდივნო

ვალდებულებათა განხორციელების ეტაპების შესრულება



ნაწილობრივ 
შესრულდა

არ 
შესრულდა

უმეტესწილად  
შესრულდა

ნაწილობრივ 
შესრულდა

4. ეკონომიკური მმართველობის ინოვაციური პლატფორმა –
ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებისას სამოქალაქო 
ჩართულობის უზრუნველსაყოფად

5. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების შესასრულებლად ელექტრონული პორტალის 
ამოქმედება

13. ელექტრონული ინოვაციები საჯარო შესყიდვების მეტი 
გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობისთვის

6.2. ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების 
დანერგვა და განვითარება

2. მოქალაქეთა ჩართულობის ინოვაციური პლატფორმა

6. არსებული ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტების 
გაძლიერება

5. შენი იდეა ზუგდიდის მერს

ვალდებულებათა რეიტინგის ცვლილება



არ არის გათვალისწინებული ორი ვალდებულების რეიტინგის ცვლილების 
რეკომენდაცია:

10. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის გაზრდა

2.1. ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის გაუმჯობესება ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში

სამოქალაქო საზოგადოების რეკომენდაციების გათვალისწინება

2

12

4

18

29

112

ვალდებულება

ღონისძიება

CSO ეთანხმება

CSO არ ეთანხმება

გათვალისწინებულია



გამოწვევები

ვადების დარღვევა

გასაწევი სამუშაოს მოცულობის არასათანადო შეფასება

უწყებების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების გადაფარვა

დამადასტურებელი წყაროების აღრიცხვა, შენახვა და
დროული მიწოდება

ვალდებულებების შესრულების ვადების გადახედვა

ვალდებულებათა განხორციელების დამადასტურებელი
წყაროების შეგროვება

IRM-ის რეკომენდაციების დამუშავება

უწყებათა კოორდინაციის გაზრდა

რეკომენდაციები
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