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

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

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

საკანონმდებლო მაცნე

მთავრობის ადმინისტრაცია

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

2019 09

4400

2019 09

7200

სრულად
შესრულებული

ჯგუფის წევრი უწყებები
1.1.1.3 მომზადებულია პოლიტიკის დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების სახელმძღვანელოს დანართები
- ინსტრუქციები/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
- ხარისხის უზრუნველყოფის ინსტრუქცია
- ლექსიკონი
- საჯარო კონსულტაციების გამართვის ინსტრუქცია
დაბეჭდილია მთლიანი სახელმძღვანელო

საკანონმდებლო მაცნე

მთავრობის ადმინისტრაცია

კოორდინაციის
რეფორმის სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები

სრულად
შესრულებული

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

_

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

სრულად
შესრულებული

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

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

მომზადებულია კვლევის შესახებ ანგარიში, რომლის საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები

კვლევა

მთავრობის ადმინისტრაცია

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

პოლიტიკის დაგეგმვის და
კოორდინაციის
რეფორმის სამუშაო

2019 09

13500

სრულად
შესრულებული

ჯგუფის წევრი 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

აქტივობა 1.1.6
სრულად შესრულებული

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

შესრულების
პერიოდი

2019 06

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

მთავრობის პოლიტიკის დოკუმენტების ყოველწლიური გეგმის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

ყოველწლიური გეგმა დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით

საკანონმდებლო მაცნე

მთავრობის ადმინისტრაცია

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

პოლიტიკის დაგეგმვის და
კოორდინაციის
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

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

შემუშავებული სტანდარტული
საოპერაციო პროცედურების

2020 09

დოკუმენტები

39600

ნაწილობრივ
შესრულებული

შეუსრულებელი

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

ამოცანის ინდიკატორი

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

საბაზისო

სამიზნე

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

აქტივობა 1.2.1
სრულად შესრულებული
პოლიტიკის მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტების შემუშავება

დადასტურების წყარო

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური
ანგარიში

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური
ანგარიში

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ყოველწლიური
ანგარიში

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

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

საკანონმდებლო მაცნე

მთავრობის ადმინისტრაცია

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

ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

2020 03

81500

1.2.3.3 ელექტრონული სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად და ტექნიკური მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

2020 12

81500

შეუსრულებელი

ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი

მთავრობის ადმინისტრაცია

_

2020 12

81500

შეუსრულებელი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

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)

1.2.3.4 ელექტრონული სისტემის გამოყენებით მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა დააფიქსირონ მოსაზრება
შემუშავების პროცესში მყოფ პოლიტიკის დოკუმენტთან დაკავშირებით.

დადასტურების წყარო

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

ელექტრონული სისტემის ბიზნეს
პროცესების აღწერის საბოლოო
დოკუმენტი

აქტივობა 1.2.4
შეუსრულებელი
ელექტრონული სისტემის მომხმარებლების გადამზადება

აქტივობის ინდიკატორი

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სრულად
შესრულებული
ნაწილობრივ
შესრულებული

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

ტრენინგებზე დასწრების ფურცელი

კოორდინაციის

მთავრობის ადმინისტრაცია

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

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
შევსებული

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

0%

დოკუმენტების
პირველადი ვერსიების
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

კვლევის დოკუმენტი გაზიარებულია
სამუშაო ჯგუფის წევრებთან

პარტნიორი უწყება

შესრულების

დადასტურების წყარო

პერიოდი

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

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

პროცესების აღწერის საბოლოო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2019 12

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2019 12

დოკუმენტი

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

ბიუჯეტი

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

ელექტრონული სისტემის ვებ-პორტალი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2020 12

შეუსრულებელი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

ტრენინგებზე დასწრების ფურცელი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2020 12

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2020 12

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

აქტივობა 1.3.3.
შეუსრულებელი
ელექტრონული სისტემის მომხმარებლების გადამზადება

აქტივობის ინდიკატორი

ჩატარებულია ტრენინგები და სისტემის მოხმარებაში გადამზადებულია ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი
უწყებების წარმომადგენლები

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

ამოცანა 1.4

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

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

2019 12

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ანგარიში
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

ანგარიში

2019 12

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

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;

2020 12

25550

მთავრობის ადმინისტრაცია

მეტწილად
შესრულებული

ანგარიშვალდებულება

შეუსრულებელი

ამოცანა 3.1.

ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და ეფექტურობის პრინციპების განმტკიცების მიზნით იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ინსტიტუციური მოწყობის გადაწყვეტის შეთავაზება, რომლებიც ექცევიან საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მოქმედების სფეროში

ამოცანის ინდიკატორი

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მოქმედების სფეროში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების წილი, რომლებმაც
შეასრულეს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები სსიპ-ების ინსტიტუციურ მოწყობასთან დაკავშირებით

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

0%

10%

საჯარო სამსახურის ბიუროს წლიური ანგარიში

შეუსრულებელი

აქტივობა 3.1.1.
შეუსრულებელი
სსიპ-ების ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების ანალიზი

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

სსიპ-ების ჩამონათვალი, რომლებიც დაყოფილია კატეგორიებად მათი ფუნქციებისა და უფლებამოსილებების

საჯარო სამსახურის ბიუროს წლიური

ანალიზის შედეგად

ანგარიში

პასუხისმგებელი უწყება

საჯარო სამსახურის ბიურო

პარტნიორი უწყება

მთავრობის
ადმინისტრაცია

შესრულების
პერიოდი

2019 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

აქტივობა 3.1.2.
ნაწილობრივ შესრულებული
სსიპ-ების შესახებ ახალი კანონის პროექტის შემუშავება, რომელიც ადგენს სსიპ-ების საქმიანობას, კატეგორიზაციას და დასაქმებულ პირთა სტატუსს

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

3.1.2.1. სსიპ-ების შესახებ ახალი კანონის პროექტი შემუშავებულია

კანონის პროექტი

საჯარო სამსახურის ბიურო

3.1.2.2. სსიპ-ების შესახებ კანონის პროექტის სულ მცირე 3 საჯარო განხილვა გამართულია

კანონის პროექტი

საჯარო სამსახურის ბიურო

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

მთავრობის
ადმინისტრაცია
მთავრობის
ადმინისტრაცია

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სრულად

2019 12

შესრულებული

შეუსრულებელი

2019 12

აქტივობა 3.1.3.
შეუსრულებელი
საჯარო სამსახურად ჩათვლილი სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზი

აქტივობის ინდიკატორი

საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიში
3.1.3.1. საჯარო სამსახურად ჩათვლილი სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზი განხორციელებულია

სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზის

საჯარო სამსახურის ბიურო

შესახებ

3.1.3.2. საჯარო სამსახურად ჩათვლილი სსიპ-ების ინსტიტუციურ მოწყობასთან დაკავშირებული
რეკომენდაციები შემუშავებულია

3.1.3.3. საჯარო სამსახურად ჩათვლილი სსიპ-ების ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები განხილულია;
ჩატარებულია სულ მცირე 3 საჯარო განხილვა

საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიში
სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზის

საჯარო სამსახურის ბიურო

შესახებ
საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიში
სსიპ-ების ინსტიტუციური ანალიზის

საჯარო სამსახურის ბიურო

შესახებ

პარტნიორი უწყება

მთავრობის
ადმინისტრაცია

მთავრობის
ადმინისტრაცია

მთავრობის
ადმინისტრაცია

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

შეუსრულებელი

2020 12

2020 12

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

2020 12

ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 3.2.
ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება არსებული მექანიზმის გაძლიერების მეშვეობით

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

Data.gov.ge-ზე გამოქვეყნებული ღია მონაცემების რაოდენობა

3

30

data.gov.ge

საჯარო უწყებების რაოდენობა, რომლებიც data.gov.ge-ზე ღია მონაცემებს აქვეყნებენ

30

50

data.gov.ge

აქტივობა 3.2.1.
ნაწილობრივ შესრულებული

შეუსრულებელი

სრულად
შესრულებული
შეუსრულებელი

ღია მონაცემების პორტალის მუდმივი განახლება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

ღია მონაცემების პორტალი - data.gov.ge განახლებულია

data.gov.ge

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

შესრულების
პერიოდი
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იუსტიციის სამინისტრო

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული ნაწილობრივ
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 3.2.2.
შეუსრულებელი
ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ღია მონაცემების რაოდენობის ზრდა

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

მუნიციპალური
2020 წლის ბოლოსთვის data.gov.ge-ზე მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს (0), საჯარო
სამსახურის ბიუროსა (0) და ფინანსთა სამინისტროს (3) მიერ გამოქვეყნებული ღია მონაცემების რაოდენობა

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

data.gov.ge

იუსტიციის სამინისტრო

1000 %-ით გაზრდილია 2018 წლის მონაცემებთან შედარებით

სერვისების განვითარების
სააგენტო, საჯარო

2020 12

სამსახურის ბიურო

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

ფინანსთა სამინისტრო

ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 3.3.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების ელექტრონული მონიტორინგის პრაქტიკის ჩამოყალიბება, რეკომენდაციებზე რეაგირების გაუმჯობესების მიზნით

ამოცანის ინდიკატორი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული, "რეაგირების გარეშე" სტატუსის მქონე რეკომენდაციების პროცენტული
მაჩვენებელი

საბაზისო

სამიზნე

12%

8%

დადასტურების წყარო

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2020 წლის
საქმიანობის ანგარიში

შეუსრულებელი

აქტივობა 3.3.1.
სრულად შესრულებული
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2019

იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის

ელექტრონული სისტემა შემუშავებულია

წლის საქმიანობის ანგარიში

ადმინისტრაცია

აქტივობა 3.3.2.
ნაწილობრივ შესრულებული

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

2019 12

ბიუჯეტი

სრულად
შესრულებული

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვა

აქტივობის ინდიკატორი

ყველა აუდიტის ობიექტი რეგისტრირებულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული
რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში

დადასტურების წყარო

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის

შესრულების
პერიოდი

2020 12

ადმინისტრაცია

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული ნაწილობრივ
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 3.3.3.
შეუსრულებელი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა ვებ-პლატფორმაზე - ბიუჯეტის მონიტორი

აქტივობის ინდიკატორი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ
ინფორმაცია წარმოდგენილია ვებ-პლატფორმაზე - ბიუჯეტის მონიტორი

დადასტურების წყარო

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2020
წლის საქმიანობის ანგარიში;
ვებ-პლატფორმა ბიუჯეტის მონიტორი

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

იუსტიციის სამინისტრო; მთავრობის

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

შეუსრულებელი

2020 12

ადმინისტრაცია

შეუსრულებელი

ამოცანა 3.4.
საჯარო სამსახურში ღია მმართველობის პოლიტიკის პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, ცენტრალურ დონეზე საჯარო მოხელეთა ცნობიერების ამაღლება ქვეყნის ღია მმართველობის დღის წესრიგის შესახებ

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

ღია მმართველობის შესახებ ცენტრალურ დონეზე

ცენტრალურ დონეზე, სამინისტროების პოლიტიკის დაგეგმვის და ანალიზის სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენელ საჯარო
მოხელეთა წილი, რომლებიც აცხადებენ, რომ იცნობენ ღია მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმას და მონაწილეობას

დადასტურების წყარო

0%

51%

იღებენ ღია მმართველობა საქართველოს

საჯარო მოხელეთა ცნობიერების შესახებ ღია
მმართველობა საქართველოს ფორუმისთვის

შეუსრულებელი

წარდგენილი კვლევის ანგარიში

აქტივობა 3.4.1.
ნაწილობრივ შესრულებული
ღია მმართველობის შესახებ ცენტრალურ დონეზე საზოგადოების, მათ შორის, საჯარო მოხელეთა, ცნობიერების ამაღლება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

ღია მმართველობა
3.4.1.1. ღია მმართველობის კომუნიკაციის სტრატეგია შემუშავებულია; სტრატეგიის ერთ-ერთი კომპონენტი

ღია მმართველობა საქართველოს

სრულად ეთმობა საჯარო მოხელეთა ცნობიერების ამაღლებას

კომუნიკაციის სტრატეგია

საქართველოს 2018მთავრობის ადმინისტრაცია

2019 წლების სამოქმედო
გეგმის პასუხისმგებელი
უწყებები

2019 09

ადმინისტრაციული ნაწილობრივ
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

ღია მმართველობა
3.4.1.2. ღია მმართველობის კომუნიკაციის სტრატეგიის განხორციელება მიმდინარეობს

ღია მმართველობა საქართველოს
კომუნიკაციის სტრატეგია

საქართველოს 2018მთავრობის ადმინისტრაცია

2019 წლების სამოქმედო

შეუსრულებელი

2020 12

გეგმის პასუხისმგებელი
უწყებები

აქტივობა 3.4.2.
შეუსრულებელი
ღია მმართველობის პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ფართო საზოგადოების და ყველა სამინისტროს ჩართულობა

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შეხვედრების კალენდარი

მთავრობის ადმინისტრაცია

სამინისტროები

შეხვედრების კალენდარი

მთავრობის ადმინისტრაცია

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

OGP საქართველოს ვებ-გვერდი შექმნილია

ვებ-გვერდი

მთავრობის ადმინისტრაცია

შესრულების
პერიოდი

3.4.2.1. ღია მმართველობა საქართველოს 2020-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში
საკონსულტაციო შეხვედრები გამართულია ყველა სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმვის და ანალიზის, ასევე,

2020 06

საჭიროების შემთხვევაში, სხვა სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებთან
3.4.2.2. ღია მმართველობა საქართველოს 2020-2022 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში
გამართულია საჯარო კონსულტაციები სულ მცირე საქართველოს 7 რეგიონში

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

შეუსრულებელი

2020 06

აქტივობა 3.4.3.
მეტწილად შესრულებული
ღია მმართველობა საქართველოს შესახებ ინფორმაციის მარტივად ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

მეტწილად

2019 12

შესრულებული
შეუსრულებელი

ამოცანა 3.5.
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის არსებული კანონმდებლობის გაუმჯობესება საჯარო დაწესებულებების ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით და მისი თანმიმდევრული გამოყენება პრაქტიკაში

ამოცანის ინდიკატორი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე საჯარო დაწესებულებების (სამინისტროების ცენტრალური აპარატები და სსიპ-ები) მიერ მათი
კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის გადაწყვეტილებების პროცენტული მაჩვენებელი

აქტივობა 3.5.1.
შეუსრულებელი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

15%

10%

იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დოკუმენტი

შეუსრულებელი

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაუმჯობესება

აქტივობის ინდიკატორი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონი პარლამენტისთვის წარდგენილია

დადასტურების წყარო

საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

შესრულების
პერიოდი

2019 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

აქტივობა 3.5.2.
შეუსრულებელი
ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების იმპლემენტაციის მიზნით საინფორმაციო სახელმძღვანელოს შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების იმპლემენტაციის მიზნით საინფორმაციო
სახელმძღვანელო შემუშავებულია

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

საინფორმაციო სახელმძღვანელო
ხელმისაწვდომია იუსტიციის

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2019 12

სამინისტროს ვებ-გვერდზე

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

აქტივობა 3.5.3.
შეუსრულებელი
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების კვალიფიკაციის ამაღლება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

ტრენინგებზე დასწრების ფურცელი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო დაწესებულებებში (სამინისტროების ცენტრალური აპარატი, სსიპ-ები) ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელი პირებს ჩაუტარდათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები მარეგულირებელი
ნორმების შესახებ

იუსტიციის სამინისტროს
სასწავლო ცენტრი

შესრულების
პერიოდი

2020 12

ბიუჯეტი

შეუსრულებელი

სახელმწიფო სერვისების მიწოდება

შეუსრულებელი

ამოცანა 4.1.
მომხმარებელთა საჭიროებების გათვალისწინების მიზნით, მომხმარებლის ჩართულობის პრინციპზე დაფუძნებული სახელმწიფო სერვისების შექმნის ერთიანი სტანდარტის შემუშავება

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

სახელმწიფო სერვისების შექმნის და მიწოდების პოლიტიკის დოკუმენტის (PSDP) დამტკიცების შემდეგ ცენტრალურ დონეზე
შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების რაოდენობა, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტის ძირითად მოთხოვნებს

0

15

შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების

შეუსრულებელი

ჩამონათვალი

აქტივობა 4.1.1.
ნაწილობრივ შესრულებული
სახელმწიფო სერვისების შექმნის, მიწოდების, ხარისხის უზრუნველყოფისა და განფასების პოლიტიკის დოკუმენტის მთავრობისათვის წარდგენა

აქტივობის ინდიკატორი

პოლიტიკის დოკუმენტი განხილულია დაინტერესებულ მხარეებთან და წარდგენილია მთავრობაზე
განსახილველად

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

მთავრობის
ადმინისტრაცია

შესრულების
პერიოდი

2019 09

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული ნაწილობრივ
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 4.1.2.
ნაწილობრივ შესრულებული
სერვისის დიზაინის გზამკვლევის და ინსტრუქციების მომზადება, რომელშიც ინტეგრირებულია სერვისის შექმნის პროცესში მომხმარებლის ჩართულობისათვის საჭირო მიდგომები და მეთოდოლოგიები

აქტივობის ინდიკატორი

4.1.2.1. სერვისის დიზაინის გზამკვლევი და ინსტრუქცია შემუშავებულია

4.1.2.2. ჩატარებულია სერვისის დიზაინის გზამკვლევისა და ინსტრუქციების საჯარო პრეზენტაცია

დადასტურების წყარო

სერვისის დიზაინის გზამკვლევი და
ინსტრუქცია

პასუხისმგებელი უწყება

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

შეხვედრის ორგანიზატორის მოხსენება

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

PAR სერვისების სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები
PAR სერვისების სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები

შესრულების
პერიოდი

2019 12

2019 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

აქტივობა 4.1.3.
ნაწილობრივ შესრულებული
სერვისების დიზაინის ტრენინგ მოდულის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

4.1.3.1. ტრენინგ მოდული ფიქსირდება სასწავლო ცენტრის ტრენინგ კატალოგში და ხელმისაწვდომია
ნებისმიერი მსურველისათვის

4.1.3.2. ტრენინგი გავლილი აქვს ყველა სერვისის მიმწოდებელი უწყების სულ მცირე 3 შესაბამის
თანამშრომელს

ამოცანა 4.2.

ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი

ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი

სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი,
იუსტიციის სამინისტრო

სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი,
იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სსგს, იუსტიციის
სამინისტრო; მთავრობის

2020 03

70600

2020 03

70600

ადმინისტრაცია
სსგს, იუსტიციის
სამინისტრო; მთავრობის
ადმინისტრაცია

ნაწილობრივ
შესრულებული

ნაწილობრივ
შესრულებული

შეუსრულებელი

სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა სერვისების მიწოდების ერთიანი, მომხმარებელზე ორიენტირებული სტანდარტის დანერგვის მეშვეობით

ამოცანის ინდიკატორი

PSDP-ის დამტკიცების შემდეგ შექმნილი/ადაპტირებული ცენტრალური სერვისების რაოდენობა, რომელიც აკმაყოფილებს ერთიანი
სტანდარტის ძირითად მოთხოვნებს

საბაზისო

სამიზნე

0

15

დადასტურების წყარო

შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების

შეუსრულებელი

ჩამონათვალი

აქტივობა 4.2.1.
ნაწილობრივ შესრულებული
სახელმწიფო სერვისების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

ცვლილებების პაკეტი წარდგენილია მთავრობისთვის

მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

დაინტერესებული მხარეების ჩამონათვალი, რომლებიც ჩართული იყვნენ საკანონმდებლო

პარტნიორი უწყება

მთავრობის
ადმინისტრაცია

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

ცვლილებების მომზადების პროცესში

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

შეუსრულებელი

2019 12

ნაწილობრივ

2019 12

შესრულებული

აქტივობა 4.2.2.
სრულად შესრულებული
სერვისის მიწოდების სახელმძღვანელოს და პროცედურების შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

სერვისის მიწოდების სახელმძღვანელო და პროცედურები შექმნილია

დადასტურების წყარო

სტანდარტული საოპერაციო
პროცედურების დოკუმენტი

სერვისის მიწოდების სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია კონკრეტული მაგალითები და

პასუხისმგებელი უწყება

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

PAR სერვისების სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

პრაქტიკული რჩევები

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

2020 03

სრულად

2020 03

შესრულებული

აქტივობა 4.2.3.
სრულად შესრულებული
სერვისების მიწოდების ტრენინგ მოდულის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

4.2.3.1. ტრენინგ მოდული ფიქსირდება სასწავლო ცენტრის ტრენინგ კატალოგში და ხელმისაწვდომია
ნებისმიერი მსურველისათვის

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

სსიპ - იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი

შესრულების
პერიოდი

2020 06

ბიუჯეტი

სრულად
შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

4.2.3.2. ტრენინგი გავლილი აქვს სულ მცირე 5 სერვისის მიმწოდებელი უწყების 30 თანამშრომელს

ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

სსიპ - იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სრულად

2020 06

შესრულებული
ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 4.3.
სახელმწიფო სერვისების ხარისხის უზრუნველყოფა ხარისხის შემოწმებისა და გაუმჯობესების ერთიანი სტანდარტის დანერგვის მეშვეობით

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

4.3.1. სახელმწიფო სერვისების რაოდენობა, რომელთა ხარისხი შეფასებულია სერვისის ინდექსის მეთოდოლოგიის მიხედვით

0

5

შეფასებული 5 სერვისის ჩამონათვალი

4.3.2. 3 სახელმწიფო სერვისის მიმწოდებელი უწყების მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე

0

70%

ჩატარებული კვლევების შედეგები

ნაწილობრივ
შესრულებული
შეუსრულებელი

აქტივობა 4.3.1.
ნაწილობრივ შესრულებული
სერვისის ინდექსის კონცეფციისა და მეთოდოლოგიის შემუშავება და შეთანხმება დაინტერესებულ მხარეებთან (სახელმწიფო უწყებები, სამოქალაქო საზოგადოება)

აქტივობის ინდიკატორი

სერვისის ინდექსის კონცეფცია და მეთოდოლოგია შემუშავებულია

დადასტურების წყარო

კონცეფციის პრეზენტაციის შეხვედრის
ოქმი

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

მთავრობის
სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

ადმინისტრაცია; USAID,

2019 12

54000

GGI პროექტი

ნაწილობრივ
შესრულებული

აქტივობა 4.3.2.
შეუსრულებელი
სერვისის ინდექსის პორტალის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

პორტალი შექმნილია და მასზე დარეგისტრირებულია სულ მცირე სერვისის მიმწოდებელი 5 უწყება და მათ
მიერ ატვირთულია საჭირო ინფორმაცია

აქტივობა 4.3.3.
ნაწილობრივ შესრულებული
მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის სტანდარტის შემუშავება

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

ინდექსის პორტალი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

მთავრობის
ადმინისტრაცია

შესრულების
პერიოდი

2020 12

ბიუჯეტი

შეუსრულებელი

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

სტანდარტი შემუშავებულია

სტანდარტის დოკუმენტი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის სტანდარტი ითვალისწინებს ყველა სერვისის

პარტნიორი უწყება

PAR სერვისების სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

მიმწოდებლისთვის საერთო სავალდებულო კრიტერიუმებს

შესრულების
პერიოდი

2019 12

ბიუჯეტი

18000

სრულად
შესრულებული

შეუსრულებელი

2019 12

აქტივობა 4.3.4.
სრულად შესრულებული
მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის ჩატარების ტრენინგ მოდულის შექმნა და ტრენინგ-კატალოგში დაფიქსირება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

4.3.4.1. ტრენინგ მოდული ფიქსირდება სასწავლო ცენტრის ტრენინგ კატალოგში და ხელმისაწვდომია

ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი;

ნებისმიერი მსურველისათვის

მონაწილეთა სია

4.3.4.2. ტრენინგი გავლილი აქვს სულ მცირე 5 სერვისის მიმწოდებელი უწყების 30 თანამშრომელს

ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი;
მონაწილეთა სია

პასუხისმგებელი უწყება

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

სსიპ - იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი
სსიპ - იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

2020 03

10880

2020 03

10880

სრულად
შესრულებული
სრულად
შესრულებული

აქტივობა 4.3.5.
შეუსრულებელი
მომხმარებლის კმაყოფილების კვლევის ჩატარება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

შესაბამისი უწყებები,
4.3.5.1. კვლევა ჩატარებულია 1 სერვისის მიმწოდებელ სახელმწიფო უწყებაში

კვლევის დოკუმენტი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

რომელთა შესახებაც
ჩატარდება

2020 06

შეუსრულებელი

2020 12

შეუსრულებელი

კმაყოფილების კვლევა
შესაბამისი უწყებები,
4.3.5.2. კვლევა ჩატარებულია 2 სერვისის მიმწოდებელ სახელმწიფო უწყებაში

კვლევის დოკუმენტი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

რომელთა შესახებაც
ჩატარდება
კმაყოფილების კვლევა

კვლევა ეყრდნობა წინასწარ განსაზღვრულ მეთოდოლოგიას

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

2020 06

შეუსრულებელი

გამოკვეთილი პრობლემური საკითხების საპასუხოდ დაგეგმილია შესაბამისი ნაბიჯები

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

2020 06

შეუსრულებელი

აქტივობა 4.3.6.
სრულად შესრულებული

საერთო შეფასების ჩარჩოს (Common Assessment Framework - CAF) მეთოდოლოგიის გზამკვლევისა და სახელმძღვანელოს შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

შექმნილია საერთო შეფასების ჩარჩოს სახელმძღვანელო და დანერგვის მეთოდოლოგიის გზამკვლევი

მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

საერთო შეფასების ჩარჩოს სახელმძღვანელო ეფუძნება საერთაშორისო/ევროპულ გამოცდილებას

პარტნიორი უწყება

PAR სერვისების სამუშაო
ჯგუფის წევრი უწყებები

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

2019 12

სრულად

2019 12

შესრულებული

აქტივობა 4.3.7.
სრულად შესრულებული
CAF-ის შესახებ ტრენინგ მოდულისა და შესაბამისი მასალის მომზადება

აქტივობის ინდიკატორი

CAF-ის შესახებ შექმნილია მოდული, რომელიც გავლილი აქვს სულ მცირე 5 სერვისის მიმწოდებელი უწყების
30 თანამშრომელს

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

ტრენინგ მოდულის კურიკულუმი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

ტრენინგ მოდული ინტეგრირებულია სასწავლო ცენტრის კურიკულუმში და ხელმისაწვდომია

პარტნიორი უწყება

სსიპ - იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

ნებისმიერი მსურველისათვის

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სრულად

2020 06

შესრულებული
სრულად

2020 06

შესრულებული

აქტივობა 4.3.8.
მეტწილად შესრულებული
CAF მეთოდოლოგიის დანერგვა

აქტივობის ინდიკატორი

4.3.8.1. CAF მეთოდოლოგია დანერგილია 1 საპილოტე სერვისის მიმწოდებელ უწყებაში

4.3.8.2. CAF მეთოდოლოგია დანერგილია დამატებით 2 სერვისის მიმწოდებელ უწყებაში

დადასტურების წყარო

სერვისის მიმწოდებელი უწყებების
მოხსენება

სერვისის მიმწოდებელი უწყებების
მოხსენება

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სერვისის მიწოდებაზე
სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

პასუხისმგებელი 1

2019 12

468000

2020 12

468000

სახელმწიფო უწყება
სერვისის მიწოდებაზე
სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

ამოცანა 4.4.
სახელმწიფო სერვისების ფასწარმოქმნის სამართლიანი და ეფექტური მიდგომის ჩამოყალიბება სერვისების ფასწარმოქმნის ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავების გზით

პასუხისმგებელი 2
სახელმწიფო უწყება

სრულად
შესრულებული

ნაწილობრივ
შესრულებული

ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანის ინდიკატორი

ახლადშექმნილი/ადაპტირებული საჯარო სერვისების რაოდენობა, რომელთა ფასწარმოქმნა განხორციელდა ფასწარმოქმნის ახალ
მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით

საბაზისო

სამიზნე

0

15

დადასტურების წყარო

შექმნილი/ადაპტირებული სერვისების

ნაწილობრივ

ჩამონათვალი

შესრულებული

აქტივობა 4.4.1.
ნაწილობრივ შესრულებული
ფასწარმოქმნის ახალი მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელოს შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

ფასწარმოქმნის სახელმძღვანელო და მეთოდოლოგია განხილულია სერვისის მიმწოდებელ ყველა
უწყებასთან და დადასტურებულია მათ მიერ

შესრულების

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

პრეზენტაციის ოქმი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

2020 06

ტრენინგ ცენტრის კურიკულუმი

სსგს, იუსტიციის სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

2020 06

პერიოდი

2019 12

ბიუჯეტი

150500

ნაწილობრივ
შესრულებული

აქტივობა 4.4.2.
სრულად შესრულებული
ფასწარმოქმნის ახალი მეთოდოლოგიის ტრენინგ მოდულის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

4.4.2.1. ტრენინგ მოდული ინტეგრირებულია სასწავლო ცენტრის კურიკულუმში და ტრენინგი
ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მსურველისათვის
4.4.2.2. ტრენინგი გავლილი აქვს სულ მცირე 5 სერვისის მიმწოდებელი უწყების 30 თანამშრომელს

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სრულად
შესრულებული
სრულად
შესრულებული
მეტწილად შესრულებული

ამოცანა 4.5.
სახელმწიფო და კერძო სექტორის ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება My.gov.ge-ს გაძლიერების გზით

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

My.gov.ge-ზე სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდილი რაოდენობა

427

470

My.gov.ge

My.gov.ge-ზე კერძო სექტორის ელექტრონული სერვისების გაზრდილი რაოდენობა

0

10

My.gov.ge

აქტივობა 4.5.1.
ნაწილობრივ შესრულებული
სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების მიწოდების რეგულირებისათვის საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება

სრულად
შესრულებული
ნაწილობრივ
შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

საკანონმდებლო ცვლილება მომზადებულია და წარდგენილია მთავრობისთვის

matsne.gov.ge

პასუხისმგებელი უწყება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,
იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

იუსტიციის სამინისტრო

შესრულების
პერიოდი

2019 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული ნაწილობრივ
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 4.5.2.
ნაწილობრივ შესრულებული
My.gov.ge-ზე მხედველობა დაქვეითებული მომხმარებლებისათვის გარემოს ადაპტირება მათთან კონსულტაციის შედეგად

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

My.gov.ge-ზე არსებობს მხედველობა დაქვეითებული მომხმარებლებისათვის ადაპტირებული გარემო

my.gov.ge

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

ნაწილობრივ

2019 12

იუსტიციის სამინისტრო

შესრულებული

აქტივობა 4.5.3.
მეტწილად შესრულებული
My.gov.ge-ზე უკუკავშირის მექანიზმების დანერგვა

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

უკუკავშირის მექანიზმები ინტეგრირებულია My.gov.ge-ზე

my.gov.ge

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

შესრულების
პერიოდი

2019 12

იუსტიციის სამინისტრო

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული მეტწილად
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 4.5.4.
მეტწილად შესრულებული
My.gov.ge-ზე სახელმწიფო სერვისების გამოყენების სასწავლო მასალის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

my.gov.ge-ზე განთავსებულია ელექტრონული სერვისების გამოყენების სასწავლო ვიდეო მასალა

my.gov.ge

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

მეტწილად

2019 12

იუსტიციის სამინისტრო

შესრულებული

აქტივობა 4.5.5.
მეტწილად შესრულებული
My.gov.ge-ს გამოყენების შესახებ ცოდნის ამაღლება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

My.gov.ge-ს გამოყენების შესახებ ტრენინგები ჩაუტარდათ:
1. იუსტიციის სახლისა და საზოგადოებრივი ცენტრების თანამშრომლებს.
2. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს

ტრენინგების მონაწილეთა სია

3. კერძო სექტორის და მედიის წარმომადგენლებს

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

მეტწილად

2019 09

იუსტიციის სამინისტრო

შესრულებული

4. სტუდენტებს

სრულად შესრულებული

ამოცანა 4.6.
ელექტრონული მმართველობის განვითარებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ურთიერთ თავსებადობის ჩარჩოს დანერგვა

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებული სახელმწიფო სერვისების რაოდენობა

140

196

მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა

სრულად
შესრულებული

აქტივობა 4.6.1.
შეუსრულებელი
რეესტრთა რეესტრის პორტალის განახლება

აქტივობის ინდიკატორი

რეესტრთა რეესტრის პორტალი განახლებულია

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

რეესტრთა რეესტრის პორტალი -

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

ror.dea.gov.ge

იუსტიციის სამინისტრო

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

2020 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

შეუსრულებელი

აქტივობა 4.6.2.
შეუსრულებელი
რეესტრთა რეესტრის პორტალზე ინფორმაციის განთავსების აღსრულების მექანიზმების შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

რეესტრთა რეესტრის პორტალზე ინფორმაციის განთავსების მიმართ აღსრულების მექანიზმების შესახებ
საკანონმდებლო ცვლილება მომზადებულია და წარდგენილია მთავრობისთვის

matsne.gov.ge

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,
იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

იუსტიციის სამინისტრო

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

შეუსრულებელი

2020 12

აქტივობა 4.6.3.
ნაწილობრივ შესრულებული
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში დამატებითი სერვისების ინტეგრირება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სსიპ - შემოსავლების
მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში რეალიზებულია შემოსავლების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სერვისები

მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

სამსახური, ფინანსთა

იუსტიციის სამინისტრო

სამინისტრო; შინაგან

ნაწილობრივ

2020 12

შესრულებული

საქმეთა სამინისტრო

ნაწილობრივ შესრულებული

ამოცანა 4.7.
კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების გაძლიერება ცნობიერების ამაღლებითა და სასწავლო მეთოდოლოგიების შექმნის გზით

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების შეფასების საერთო შეწონილი ქულის ზრდა 20%-ით

24

29

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ანგარიში

ნაწილობრივ
შესრულებული

აქტივობა 4.7.1.
სრულად შესრულებული
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება

აქტივობის ინდიკატორი

შექმნილია კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

მეთოდოლოგიის დოკუმენტი -

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი

იუსტიციის სამინისტრო

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის განსაზღვრის მეთოდოლოგია ეფუძნება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

საუკეთესო გამოცდილებას

იუსტიციის სამინისტრო

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სრულად

2019 12

შესრულებული
სრულად

2019 12

შესრულებული

აქტივობა 4.7.2.
ნაწილობრივ შესრულებული
სახელმწიფო უწყებებში ქსელის სენსორული მონიტორინგის სისტემის დანერგვა

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების
მინიმუმ 3 უწყებაში დანერგილია ქსელის სენსორული მონიტორინგის სისტემა

სენსორული მონიტორინგის სისტემის

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

სააგენტო; სსიპ - საჯარო

ანგარიში

იუსტიციის სამინისტრო

რეესტრი; სსიპ - სმართლოჯიკი, იუსტიციის
სამინისტრო

აქტივობა 4.7.3.
ნაწილობრივ შესრულებული
ელექტრონულ სატრენინგო პლატფორმაზე კიბერუსაფრთხოების საბაზისო სატრენინგო მასალის განახლება

2019 12

ნაწილობრივ
შესრულებული

აქტივობის ინდიკატორი

ელექტრონულ სატრენინგო პლატფორმაზე განახლებულია კიბერუსაფრთხოების საბაზისო სატრენინგო მასალა

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

ელექტრონული სატრენინგო

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

პლატფორმა

იუსტიციის სამინისტრო

ელექტრონულ სატრენინგო პლატფორმაზე განახლებული კიბერუსაფრთხოების საბაზისო

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

სატრენინგო მასალა ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისთვის

იუსტიციის სამინისტრო

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

2019 09

ნაწილობრივ

2019 09

შესრულებული

აქტივობა 4.7.4.
სრულად შესრულებული
სკოლებისათვის კიბერჰიგიენის სასწავლო დისციპლინის შექმნა

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

შემუშავებულია კიბერჰიგიენის სასწავლო დისციპლინა სკოლებისათვის

საჯარო სკოლების სასწავლო პროგრამა

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

განათლების სამინისტრო;

იუსტიციის სამინისტრო

საჯარო სკოლები

კიბერჰიგიენის სასწავლო დისციპლინის შემუშავებაში უზრუნველყოფილია პედაგოგებისა და

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო,

შესაბამისი დარგის ექსპერტების ჩართულობა

იუსტიციის სამინისტრო

შესრულების
პერიოდი

ბიუჯეტი

2019 12

სრულად

2019 12

შესრულებული

საჯარო ფინანსების მართვა

მეტწილად შესრულებული

ამოცანა 5.1
ბიუჯეტის დაგეგმვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, საშუალოვადიანი დაგეგმვის მდგრადობის გაძლიერება

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

BDD ნათლად არ
ასახავს ინფორმაციას
5.1.1 ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტის (BDD) ხარისხი

არსებული და ახალი
პოლიტიკის ბიუჯეტზე
გავლენის შესახებ

სამიზნე

დადასტურების წყარო

BDD ნათლად ასახავს
ინფორმაციას არსებული
და ახალი პოლიტიკის

2021-2024 წლების ქვეყნის ძირითადი

სრულად

ბიუჯეტზე გავლენის

მონაცემების და მიმართულების დოკუმენტი (BDD)

შესრულებული

შესახებ არანაკლებ 2
სამინისტროს მაგალითზე

ამოცანის ინდიკატორი

საბაზისო

სამიზნე

სახელმწიფო ხარჯებისდა
ანგარიშვალდებულების

5.1.2 მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების სიზუსტე

შეფასება - PEFA (PI-3.1
- შეფასება - A)

დადასტურების წყარო

სახელმწიფო ხარჯების
და
ანგარიშვალდებულების
შეფასება - PEFA (PI-

სახელმწიფო ხარჯების და ანგარიშვალდებულების
შეფასება - PEFA - საქართველო 2020 (PI-3.1)

შეუსრულებელი

3.1 - შეფასება - A)

აქტივობა 5.1.1.
მეტწილად შესრულებული
არსებული და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე გავლენის შესახებ ინფორმაციის ანალიზი

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შეხვედრებზე დასწრების ფურცელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

GIZ

შესრულების
პერიოდი

5.1.1.1. ჩატარებულია სამუშაო შეხვედრები პილოტი სამინისტროების პოლიტიკის განმახორციელებელი და
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან არსებული და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე

2020 12

გავლენის შესახებ ინფორმაციის მომზადების შესახებ

არანაკლებ 4 საპილოტე სამინისტროს პოლიტიკის განმახორციელებელი და საფინანსო-

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ეკონომიკური დეპარტამენტების თითო წარმომადგენელთან 1 შეხვედრა მაინც
5.1.1.2. არანაკლებ 4 პილოტი სამინისტროს არსებული და ახალი პოლიტიკის ბიუჯეტზე გავლენის შესახებ

2021-2024 წლების ქვეყნის ძირითადი

ინფორმაცია მომზადებულია და ასახულია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD)

მონაცემების და მიმართულების

დოკუმენტში

დოკუმენტი (BDD)

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული
ხარჯი

სრულად

2020 12

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

GIZ

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

2020 12

შესრულებული

ადმინისტრაციული მეტწილად
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 5.1.2.
მეტწილად შესრულებული
ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების გაუმჯობესება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

მაკროეკონომიკური და ფისკალური ინდიკატორების ანალიზი და პროგნოზი საერთო წონასწორობის

ახალი მოდელის დეტალური აღწერა

დინამიკურ-სტოქასტიკური (DSGE) მოდელის გამოყენებით

გამოქვეყნებულია MoF-ის ვებ-გვერდზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

პერიოდი

2020 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული მეტწილად
ხარჯი

შესრულებული
მეტწილად შესრულებული

ამოცანა 5.2
მაკრო-ფისკალური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფის მიზნით, ფისკალური რისკების მართვის ეფექტიანობის გაძლიერება

ამოცანის ინდიკატორი

შესრულების

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

5.2.1 სახელმწიფო საწარმოთა წილი, რომელსაც ფარავს ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი

85%

95%

ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი 2019-

მეტწილად

2022

შესრულებული

აქტივობა 5.2.1.
ნაწილობრივ შესრულებული
სახელმწიფო საწარმოთა კორპორატიზაციის სტრატეგიის შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

სტრატეგია დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის ან ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული

საკანონმდებლო მაცნე; ფინანსთა

აქტით

სამინისტროს ვებ-გვერდი

საკითხის სახელმძღვანელო პრინციპები შემუშავებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ

საკანონმდებლო მაცნე; ფინანსთა
სამინისტროს ვებ-გვერდი

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
პერიოდი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2020 12

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2020 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული მეტწილად
ხარჯი

შესრულებული

ადმინისტრაციული ნაწილობრივ
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 5.2.2.
სრულად შესრულებული
სახელმწიფო საწარმოთა იდენტიფიცირება საზოგადოებრივი ინტერესის საწარმოებად "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად

აქტივობის ინდიკატორი

სახელმწიფო საწარმოთა საზოგადოებრივი ინტერესის საწარმოებად იდენტიფიცირების მიზნით,
შემუშავებულია შესაბამისი ნორმატიული აქტი და დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის ან ფინანსთა
მინისტრის მიერ

დადასტურების წყარო

საკანონმდებლო მაცნე; ფინანსთა
სამინისტროს ვებ-გვერდი

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

შესრულების
პერიოდი

2020 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

აქტივობა 5.2.3.
ნაწილობრივ შესრულებული
ფისკალური რისკების იდენტიფიცირების დროისა და რისკების შემცირების სტრატეგიის გაუმჯობესების მიზნით, სახელმწიფო საწარმოთათვის კვარტალური და წლიური ანგარიშგების მოთხოვნების შემუშავება

აქტივობის ინდიკატორი

დადასტურების წყარო

ანგარიშგების მოთხოვნები დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის ან ფინანსთა მინისტრის შესაბამისი

საკანონმდებლო მაცნე; ფინანსთა

ნორმატიული აქტით

სამინისტროს ვებ-გვერდი

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

პერიოდი

2020 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული ნაწილობრივ
ხარჯი

შესრულებული
შეუსრულებელი

ამოცანა 5.3
ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით, საბიუჯეტო პროცესის მეტი გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა

ამოცანის ინდიკატორი

შესრულების

საბაზისო

სამიზნე

დადასტურების წყარო

ქულის გაუმჯობესება
5.3.1 ღია ბიუჯეტის ინდექსის შეფასება მოქალაქეთა ჩართულობის და გამჭვირვალობის შესახებ

22 ქულა (2017 წ.)

(სულ მცირე,
შენარჩუნება)

ღია ბიუჯეტის ინდექსი -

შეუსრულებელი

www.internationalbudget.org

აქტივობა 5.3.1.
მეტწილად შესრულებული
საბიუჯეტო დოკუმენტაციის, მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის, მისი შესრულების ანგარიშებისა და ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის (BDD) შესახებ მოქალაქეთა გზამკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

აქტივობის ინდიკატორი

საბიუჯეტო დოკუმენტაცია რედაქტირებად ფორმატში განთავსებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ვებ-გვერდზე

პასუხისმგებელი უწყება

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2020 12

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2020 12

ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდის მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა

პარტნიორი უწყება

შესრულების

დადასტურების წყარო

პერიოდი

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული
მეტწილად
შესრულებული

აქტივობა 5.3.2.
ნაწილობრივ შესრულებული
მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომლის მეშვეობით ყველა მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა დაგეგმოს მომავალი წლის ბიუჯეტი პრიორიტეტის ან მხარჯავი დაწესებულების მიხედვით

აქტივობის ინდიკატორი

შექმნილია პლატფორმა, რომლის გამოყენებით მოქალაქეს შეუძლია ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში
მონაწილეობის მიღება

ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და ჩართულობის სისტემის ელექტრონულ პლატფორმაზე (eBTPS)
რეგისტრირებული მომხმარებლების 1/5 იყენებს ამ პლატფორმას

დადასტურების წყარო

პასუხისმგებელი უწყება

პარტნიორი უწყება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

USAID - საქართველო

შესრულების
პერიოდი

მოქალაქეთა მონაწილეობის პორტალი
ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდის

2020 12

ქვეშ

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2020 12

ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული სრულად
ხარჯი

შესრულებული

ნაწილობრივ
შესრულებული

