საძიებო პარამეტრები
მიმართულება: პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია

პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია

მეტწილად შესრულებული

ამოცანა 1.1
პოლიტიკის დოკუმენტების ხარისხის კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება და საჯარო მოხელეთა შესაძლებლობების განვითარება პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის სისტემის დახვეწის მიზნით

ამოცანის ინდიკატორი

1.1.1 მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენილი პოლიტიკის დოკუმენტების წილი, რომელიც აკმაყოფილებს პოლიტიკის
დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების განახლებულ სახელმძღვანელოს სტანდარტებს
1.1.2 პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების ტრენინგ კურსის ფარგლებში გადამზადებული საჯარო მოხელეების
წილი, რომლებმაც მიიღო წარჩინების სერთიფიკატი

საბაზისო

სამიზნე

N/A

51%

N/A

51%

დადასტურების წყარო

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური

სრულად

ანგარიში

შესრულებული

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური

მეტწილად

ანგარიში

შესრულებული

აქტივობა 1.1.1
სრულად შესრულებული
პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის სისტემის მარეგულირებელი და მეთოდოლოგიური (ცვლილებათა) პაკეტის მომზადება, განხილვა დამტკიცება და ბეჭდვა

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

საკანონმდებლო მაცნე

მთავრობის ადმინისტრაცია

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

პოლიტიკის დაგეგმვის და
1.1.1.1 პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესი შემუშავებულია და
დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით

კოორდინაციის
რეფორმის სამუშაო

2019 09

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ჯგუფის წევრი უწყებები
პოლიტიკის დაგეგმვის და
1.1.1.2 პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელო შემუშავებულია,
განხილულია სამუშაო ჯგუფში და დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით

საკანონმდებლო მაცნე

მთავრობის ადმინისტრაცია

კოორდინაციის
რეფორმის სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები

2019 09

4400

სრულად
შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

1.1.1.3 მომზადებულია პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელოს დანართებიინსტრუქციები/შაბლონები:
- სიტუაციის ანალიზის ჩატარების ინსტრუქცია
- მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბების და ლოგიკური ჩარჩოს შემუშავების ინსტრუქცია
პოლიტიკის დაგეგმვის და

- ინდიკატორის განსაზღვრის და შედეგის ინდიკატორის პასპორტის შემუშავების ინსტრუქცია
- სამოქმედო გეგმის შემუშავების ინსტრუქცია
- ბიუჯეტირების ინსტრუქცია

საკანონმდებლო მაცნე

მთავრობის ადმინისტრაცია

კოორდინაციის
რეფორმის სამუშაო

2019 09

7200

სრულად
შესრულებული

ჯგუფის წევრი უწყებები

- ხარისხის უზრუნველყოფის ინსტრუქცია
- ლექსიკონი
- საჯარო კონსულტაციების გამართვის ინსტრუქცია
დაბეჭდილია მთლიანი სახელმძღვანელო

აქტივობა 1.1.2
სრულად შესრულებული
განახლებული მარეგულირებელი და მეთოდოლოგიური დოკუმენტების საფუძველზე საჯარო მოხელეებისთვის პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების ტრენინგ კურსის შემუშავება

შესრულების

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

ტრენინგ კურსი შემუშავებულია

ტრენინგ მოდულის მასალები

მთავრობის ადმინისტრაცია

საჯარო სამსახურის ბიურო 2019 12

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

გადამზადებულია შესაბამისი 70 საჯარო მოხელე

ტრენინგების დასწრების ფურცლები

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

პერიოდი

ბიუჯეტი

6600

სრულად
შესრულებული

აქტივობა 1.1.3
სრულად შესრულებული
საჯარო მოხელეების გადამზადება პოლიტიკის დაგეგმვის (მონიტორინგის და შეფასების) ტრენინგ მოდულში

შესრულების
პერიოდი

2020 03

ბიუჯეტი

8720

აქტივობა 1.1.4
სრულად შესრულებული
პოლიტიკის შემუშავების ეტაპზე საჯარო კონსულტაციების გამართვის საუკეთესო პრაქტიკის და საკანონმდებლო ბაზის შესწავლა

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სრულად
შესრულებული

პოლიტიკის დაგეგმვის და
მომზადებულია კვლევის შესახებ ანგარიში, რომლის საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები

კვლევა

კოორდინაციისრეფორმის

მთავრობის ადმინისტრაცია

სამუშაოჯგუფის წევრი

2019 09

13500

სრულად
შესრულებული

უწყებები

აქტივობა 1.1.5
სრულად შესრულებული
მთავრობაზე დასამტკიცებლად წარმოდგენილი და დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტების მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება და წარმოება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

სისტემატიზებულია მასალები წლების და უწყებების მიხედვით მთავრობაზე დასამტკიცებლად წარდგენილი და

პოლიტიკის დოკუმენტების მონაცემთა

დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტების და მათზე გაცემული რეკომენდაციების შესახებ

ბაზა

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

2019 06

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 1.1.6
სრულად შესრულებული
მთავრობის პოლიტიკის დოკუმენტების ყოველწლიური გეგმის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

პოლიტიკის დაგეგმვის და
ყოველწლიური გეგმა დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით

საკანონმდებლო მაცნე

კოორდინაციის

მთავრობის ადმინისტრაცია

რეფორმის სამუშაო

2020 03

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ჯგუფის წევრი უწყებები

აქტივობა 1.1.7
ნაწილობრივ შესრულებული
მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, სამინისტროებისთვის პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის პროცესის სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების (SOP) მომზადების კოორდინაცია

აქტივობის ინდიკატორი

ყველა სამინისტროში შემუშავებულია პოლიტიკის შემუშავების და კოორდინაციის სტანდარტული საოპერაციო
პროცედურების (SOP) დოკუმენტი და დამტკიცებული მინისტრის ბრძანებით

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

მთავრობის ადმინისტრაცია

ყველა სამინისტრო

პერიოდი

ბიუჯეტი

შემუშავებული სტანდარტული
საოპერაციო პროცედურების
დოკუმენტები

2020 09

39600

ნაწილობრივ
შესრულებული

შეუსრულებელი

ამოცანა 1.2
პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგის, ანგარიშგების და შეფასების ხარისხის გაუმჯობესება შედეგზე ორიენტირებული მიდგომის და საჯარო ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად

ამოცანის ინდიკატორი

შესრულების

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

1.2.1. მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის წლიური ანგარიშების წილი, რომელიც
აკმაყოფილებს პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების განახლებულ სახელმძღვანელოს მოთხოვნებს

N/A

51%

N/A

51%

N/A

90%

1.2.2 მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის განხორციელების შუალედური ან საბოლოო შეფასების
ანგარიშების წილი, რომელიც აკმაყოფილებს პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების განახლებულ
სახელმძღვანელოს მოთხოვნებს
1.2.3 მთავრობის მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის წლიური ანგარიშების წილი,
რომელიც გამოქვეყნებულია პასუხისმგებელი უწყებების ვებ-გვერდებზე

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური
ანგარიში

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური
ანგარიში

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური
ანგარიში

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

აქტივობა 1.2.1
სრულად შესრულებული
პოლიტიკის მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტების შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

საკანონმდებლო მაცნე

მთავრობის ადმინისტრაცია

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

პოლიტიკის დაგეგმვის და
პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელოსთან ერთად დამტკიცებულია
მონიტორინგის და შეფასების ინსტრუქცია

კოორდინაციის
რეფორმის სამუშაო

2019 09

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ჯგუფის წევრი უწყებები

აქტივობა 1.2.2
სრულად შესრულებული
საჯარო მოხელეების გადამზადება პოლიტიკის (დაგეგმვის), მონიტორინგისა და შეფასების ტრენინგ მოდულში

შესრულების

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

გადამზადებულია შესაბამისი 70 საჯარო მოხელე

ტრენინგების დასწრების ფურცლები

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

2019 09

81500

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

2020 03

81500

პერიოდი

2020 03

ბიუჯეტი

8720

სრულად
შესრულებული

აქტივობა 1.2.3
ნაწილობრივ შესრულებული
პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგის, ანგარიშგების და შეფასების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

1.2.3.1 შეთანხმებული კონცეფციის საფუძველზე შემუშავებულია ელექტრონული სისტემის ბიზნეს პროცესების
აღწერის დოკუმენტი

1.2.3.2 ბიზნეს პროცესების აღწერის საბოლოო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილია და ამოქმედებულია
ელექტრონული სისტემა (პროგრამა)

დადასტურების წყარო

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

ელექტრონული სისტემის ბიზნეს
პროცესების აღწერის საბოლოო
დოკუმენტი

ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი

სრულად
შესრულებული
ნაწილობრივ
შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პარტნიორი უწყება

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

2020 12

81500

შეუსრულებელი

ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

2020 12

81500

შეუსრულებელი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

1.2.3.3 ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად და ტექნიკური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი
1.2.3.4 ელექტრონული სისტემის გამოყენებით მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა დააფიქსირონ მოსაზრება
შემუშავების პროცესში მყოფ პოლიტიკის დოკუმენტთან დაკავშირებით.

შესრულების

პასუხისმგებელი უწყება

პერიოდი

ბიუჯეტი

აქტივობა 1.2.4
შეუსრულებელი
ელექტრონული სისტემის მომხმარებლების გადამზადება

აქტივობის ინდიკატორი

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

პოლიტიკის დაგეგმვის და
ჩატარებულია ტრენინგები და სისტემის მოხმარებაში გადამზადებულია სისტემის მომხმარებელი 100 საჯარო
მოხელე

ტრენინგებზე დასწრების ფურცელი

მთავრობის ადმინისტრაცია

კოორდინაციის
რეფორმის სამუშაო

2020 12

10300

შეუსრულებელი

ჯგუფის წევრი უწყებები

შეუსრულებელი

ამოცანა 1.3
ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავების პროცესის გამჭვირვალობისა და უწყებათაშორისი კოორდინაციის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით, პოლიტიკის დოკუმენტების ელექტრონულად შემუშავების პრაქტიკის ჩამოყალიბება

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

1.3.1 პოლიტიკის შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების ვადები

4 თვე / 2 თვე

3 თვე / 1 თვე

ერთიანი ელექტრონული პორტალი

შეუსრულებელი

0%

70%

ერთიანი ელექტრონული პორტალი

შეუსრულებელი

ერთიანი ელექტრონული პორტალი

შეუსრულებელი

1.3.2 კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წევრი უწყებების წარმომადგენლების წილი,
რომლებმაც „წარჩინებით გაიარა ტრენინგი“ (completed with distinction)

საბჭოს წევრი
სამოქალაქო
საზოგადოებისა და
საერთაშორისო
1.3.3 საბჭოს წევრი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების გაზრდილი ჩართულობა

30 - მდე კომენტარი

ორგანიზაციების მიერ
დაკომენტარებულია
გეგმით
გათვალისწინებული
არანაკლებ 50-მდე
აქტივობა

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

1.3.4 იმ სტრატეგიული დოკუმენტებისა და მონიტორინგის ანგარიშების წილი, რომლებიც უწყებების მიერ ხარვეზების გარეშეა
შევსებული

სამიზნე

დადასტურების წყარო

შევსებულიდოკუმენტების
0%

პირველადი ვერსიების

შეუსრულებელი

ერთიანი ელექტრონული პორტალი

70%

აქტივობა 1.3.1.
შეუსრულებელი
ანტიკორუფციული საბჭოს ელექტრონული პორტალის კონცეფციის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

1.3.1.1. საბჭოს ელ. პორტალის შემუშავების მიზნით საბჭოს წევრი უწყებების წარმომადგენლებისა და
ტექნიკური პერსონალისგან შექმნილია დროებითი სამუშაო ჯგუფი

1.3.1.2. საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა შესრულებულია

პასუხისმგებელი უწყება

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2019 09

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2019 09

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2019 12

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2019 12

კვლევის დოკუმენტი გაზიარებულია
სამუშაო ჯგუფის წევრებთან

პარტნიორი უწყება

შესრულების

დადასტურების წყარო

პერიოდი

ელექტრონული სისტემის ბიზნეს
1.3.1.3. შემუშავებულია და სამუშაო ჯგუფთან შეთანხმებულია ელექტრონული სისტემის კონცეფცია

პროცესების აღწერის საბოლოო
დოკუმენტი

1.3.1.4. შეთანხმებული კონცეფციის საფუძველზე შემუშავებულია ელექტრონული სისტემის ბიზნეს პროცესების
აღწერის დოკუმენტი

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

ელექტრონული სისტემის ბიზნეს
პროცესების აღწერის საბოლოო

შეუსრულებელი

დოკუმენტი

აქტივობა 1.3.2.
შეუსრულებელი
ელ. პორტალის ტექნიკური შემუშავება და გაშვება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

1.3.2.1. ბიზნეს პროცესების აღწერის საბოლოო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილია ელექტრონული სისტემა

ელ. პორტალი, რომელიც მუშაობს

(პროგრამა) და გაშვებულია მოხმარებაში

რეალურ რეჟიმში

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2020 03

შეუსრულებელი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2020 03

შეუსრულებელი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2020 12

შეუსრულებელი

სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია
1.3.2.2. მომზადებულია ელექტრონული სისტემის მოხმარების სახელმძღვანელო

ელ. სისტემის ვებ-პორტალზე და
გაგზავნილია ანტიკორუფციული საბჭოს
წევრ უწყებებთან

1.3.2.3. ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად და ტექნიკური მხარდაჭერა
უზრუნველყოფილია

ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი

აქტივობა 1.3.3.
შეუსრულებელი
ელექტრონული სისტემის მომხმარებლების გადამზადება

აქტივობის ინდიკატორი

ჩატარებულია ტრენინგები და სისტემის მოხმარებაში გადამზადებულია ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი
უწყებების წარმომადგენლები

პასუხისმგებელი უწყება

ტრენინგებზე დასწრების ფურცელი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2020 12

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2020 12

ელექტრონული სისტემის მოხმარების კუთხით გადამზადებულია ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი
ყველა უწყებიდან ანალიტიკური ფუნქციების მატარებელი სამსახურის მინიმუმ 2 თანამშრომელი

პარტნიორი უწყება

შესრულების

დადასტურების წყარო

პერიოდი

ბიუჯეტი

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

ამოცანა 1.4
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის განხორციელების სისტემის ჩამოყალიბება, საკანონმდებლო აქტებზე რეგულირების გავლენის შეფასების დანერგვის გზით

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წწ.
სამოქმედო გეგმის შესრულების თვითშეფასების
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (Regulatory Impact Assessment - RIA) საფუძველზე შემუშავებული მთავრობის მიერ
ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტების წილი

საბოლოო ანგარიში.
0

შეუსრულებელი

5%
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისა და
საქართველოს იუსტიცის სამინისტროს მიერ
ერთობლივად მომზადებული ანგარიში 2020 წ.

აქტივობა 1.4.1.
სრულად შესრულებული
საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების შესახებ კანონპროექტის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

ღია მმართველობა საქართველოს 20181.4.1.1. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზემოქმედების შეფასების შესახებ კანონპროექტი

2019 წწ. სამოქმედო გეგმის

იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის

შემუშავებულია

შესრულების თვითშეფასების საბოლოო

ადმინისტრაცია

2019 09

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ანგარიში
ღია მმართველობა საქართველოს 20181.4.1.2. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზემოქმედების შეფასების შესახებ კანონპროექტი

2019 წწ. სამოქმედო გეგმის

იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის

მთავრობისთვის წარდგენილია

შესრულების თვითშეფასების საბოლოო

ადმინისტრაცია

ანგარიში

2019 12

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

ღია მმართველობა საქართველოს 20181.4.1.3. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზემოქმედების შეფასების შესახებ კანონპროექტი მთავრობის

2019 წწ. სამოქმედო გეგმის

იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის

მიერ დამტკიცებული და პარლამენტში წარდგენილია

შესრულების თვითშეფასების საბოლოო

ადმინისტრაცია

2019 12

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ანგარიში

აქტივობა 1.4.2.
სრულად შესრულებული
საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო მეთოდოლოგიის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

ღია მმართველობა საქართველოს 20181.4.2.1. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო მეთოდოლოგია

2019 წწ. სამოქმედო გეგმის

იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის

შემუშავებულია

შესრულების თვითშეფასების საბოლოო

ადმინისტრაცია

2019 12

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ანგარიში
ღია მმართველობა საქართველოს 20181.4.2.2. საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო მეთოდოლოგია

2019 წწ. სამოქმედო გეგმის

იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის

მთავრობისთვის განსახილველად წარდგენილია

შესრულების თვითშეფასების საბოლოო

ადმინისტრაცია

2019 12

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ანგარიში

აქტივობა 1.4.3.
მეტწილად შესრულებული
საკანონმდებლო აქტების რეგულირების ზეგავლენის შეფასების შესახებ აღმასრულებელი ხელისუფლების სამართალშემოქმედებაზე პასუხისმგებელი პირების გადამზადება და ცნობიერების ამაღლება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

ჩატარებულია ტრენინგები და გადამზადებულია 50 საჯარო მოხელე

ტრენინგების დასწრების ფურცელი

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

იუსტიციის სამინისტრო; იუსტიციის
სამინისტროს სასწავლო ცენტრი;
მთავრობის ადმინისტრაცია

2020 12

25550

მეტწილად
შესრულებული

