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ღ
ია მმარ თ ვე ლო ბა, ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი
ა ნო ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა და ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი
საწ ვ დო ბა და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა 
სხვა ფუნ და მენ ტა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებ თან 

ერ თად, დღეს, ჩვე ნი ქვეყ ნის თ ვის წარ მო ად გენს 
დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის შე უქ ცე ვად პრო ცესს.

ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ეფექ ტუ რო ბის გაძ ლი ე რე ბის, ღი ა
ო ბის პრინ ცი პე ბის და ნერ გ ვის, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა 
და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დის მიზ ნით, 
აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი 
საბ ჭო ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე
ბის ინ ს ტი ტუტ თან (IDFI) თა ნამ შ რომ ლო ბით და 
ევ რო კავ ში რი სა (EU) და გა ე როს გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მის (UNDP) მხარ და ჭე რით, „ღია მმარ თ
ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის“ ინი ცი ა ტი ვას შე უ ერ თ და 
და 2020 წლის 30 აპ რი ლის რიგ გა რე შე პლე ნა
რულ სხდო მა ზე და ამ ტ კი ცა რეგ ლა მენ ტ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მად უმაღ ლეს საბ
ჭო ში შე იქ მ ნა მუდ მივ მოქ მე დი ორ გა ნო – ღია მმარ თ ვე ლო ბის საბ ჭო.

2020 წლის 22 ივ ნისს შე იქ მ ნა საბ ჭოს თან არ სე ბუ ლი სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფი, რომელიც აჭა რა ში 
მოქ მედ 11 ორ გა ნი ზა ცი ას აერ თი ა ნებს. ღია მმარ თ ვე ლო ბის საბ ჭომ, სა კონ სულ ტა ციო ჯგუფ თან ერ
თად, თა ნამ შ რომ ლო ბი თი პრო ცე სის შე დე გად მო ამ ზა და ღია მმარ თ ვე ლო ბის 20202021 წლე ბის 
სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლო ვან ვალ დე ბუ ლე ბებს მო ი ცავს, მათ შო რის, სა კა ნონ მ დებ
ლო პრო ცეს ში სა ჯა რო კონ სულ ტა ცი ე ბის წარმოებას, პე ტი ცი ის სის ტე მის დანერგვას, ინ კ ლუ ზი უ რი 
ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი სათ ვის შე ნო ბის და ვებ გ ვერ დის ადაპ
ტი რე ბის კონცეფციის შემუშავებას, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რის შექ მ ნას და ა.შ.

ჩვე ნი მი ზა ნი ა, წარ მოდ გე ნი ლი ღი ა ო ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით გა ვა უმ ჯო ბე სოთ 
აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა, გავ ხა დოთ ის კი დევ უფ რო გამ ჭ ვირ ვა ლე და ხელ მი საწ
ვ დო მი სა ზო გა დო ე ბის ნე ბის მი ე რი წევ რის თ ვის, და ამით ხე ლი შე ვუწყოთ მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი
ლე ო ბას მათ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. მხო ლოდ ასე თი მიდ
გო მით შევ ძ ლებთ დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას რეგიონულ დო ნე ზე.

დავითგაბაიძე

აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ვალდებულება1:საჯაროკონსულტაციები
საკანონმდებლოპროცესში

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

პეტ რე ზამ ბა ხი ძე, უმაღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტი;

გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა (UNDP);

ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი (IDFI); 
დე მოკ რა ტი უ ლი ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რე ბის ქსე ლი (NCCE).

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 და მე17 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტი არ ით ვა ლის წი ნებს კა
ნონ პ რო ექ ტე ბის სა ჯა რო გან ხილ ვას ან სხვაგ ვარ სა ჯა რო კონ
სულ ტა ცი ებს. ამავ დ რო უ ლად, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი
კის კა ნონ მ დებ ლო ბა ზე ინ ფორ მა ცია სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ შიც კი 
ძა ლი ან მწი რი ა. 

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭო მუ შა ობს მნიშ ნ ვე ლო ვან კა ნონ პ რო ექ ტებ ზე 
რო გორც რე გი ო ნის, ასე ვე, ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე. ამ პრო ცეს ში კი 
სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბა საკ მა ოდ და ბა ლია (გამონაკლისია სა
კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი, რაც სა ვალ დე ბუ ლო წე სით რე გი ო ნის 
ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უნ და იყოს გან ხი ლუ ლი).

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის და სა კა ნონ
მდებ ლო ორ გა ნოს ღი ა ო ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა კა ნონ დებ
ლო ორ გა ნოს ვებ გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტე ბი 
ით ვა ლის წი ნებ დეს მო ქა ლა ქე თა მი ერ კო მენ ტა რის და ტო ვე ბის, 
ან / და წე რი ლო ბი თი სა ხით კო მენ ტა რის / შე ნიშ ვ ნის / მო საზ რე ბის 
გაგ ზავ ნის და უმაღ ლე სი საბ ჭოს მხრი დან უკუ კავ ში რის მი ღე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას. ამ დრო ის თ ვის, უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დი 
ამის შე საძ ლებ ლო ბას არ იძ ლე ვა. სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს 
ვებ  გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბულ კა ნონ პ რო ექ ტებ ზე კო მენ ტა რის გა
კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბა გაზ რ დის მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის 
ხა რისხს რე გი ო ნის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში.

რე გი ონ ში მოქ მე დებს ბევ რი აქ ტი უ რი და კვა ლი ფი ცი უ რი სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ თა მო ნა წი ლე ო ბა შე
სა ბა მი სი სფე როს კა ნონ პ რო ექ ტე ბის გან ხილ ვა ში ხელს შე უწყობს 
სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე სის ხა რის ხის და ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდას, 
ასე ვე, შე საძ ლე ბელს გახ დის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პარ ტ ნი ო რე ბის მო
პო ვე ბას კა ნონ მ დებ ლო ბის ად ვო კა ტი რე ბი სათ ვის.

სამოქალაქო ჩართულობა
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მთავარიმიზანი

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცეს ში სა ჯა რო კონ
სულ ტა ცი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა – მათ შო რის, კა ნონ პ რო ექ ტებ ზე 
კო მენ ტა რე ბის ფუნ ქ ცი ის ინ ტეგ რი რე ბა ვებ გ ვერ დ ზე, წე რი ლო ბი თი 
ფორ მით კო მენ ტა რის / შე ნიშ ვ ნის / მო საზ რე ბის გა საგ ზავ ნად სის ტე
მის ამოქ მე დე ბა და უკუ კავ ში რის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 

უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ კა ნონ პ რო ექ ტე ბის და სა ქარ თ ვე ლოს სა
კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის შე მუ შა ვე ბი სას სა მო ქა ლა ქო სექ
ტო რის და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თუ ლო ბით მა თი 
გან ხილ ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

OGPგამოწვევა სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება, საჯარო 
მომსახურების გაუმჯობესება

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

   

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

აჭარის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში 
კანონპროექტებზე საჯარო კონსულტაციის 
ფიზიკური ან ელექტრონული ფორმატით 
ჩატარების ვალდებულების ასახვა. 

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2020

უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებისა და 
აპარატისათვის საკანონმდებლო 
პროცესში დაინტერესებული მხარეების 
ჩართულობის, უკუკავშირისა და 
ანგარიშგების სახელმძღვანელოს 
მომზადება. 

ახალი 
ვალდებულება 11/2020 03/2021

თანამშრომლების გადამზადება 
კომენტარების/შენიშვნების/მოსაზრებების 
მოგროვების, ანალიზის, უკუკავშირის 
წარმოების და ანგარიშგების საკითხებზე. 

ახალი 
ვალდებულება 03/2021 05/2021

ვებგვერდზე ატვირთულ კანონპროექტებზე 
კომენტარის გაკეთების და/ან 
შეთავაზების/მოსაზრებების ატვირთვის 
შესაძლებლობის დანერგვა/პლატფორმის 
შექმნა. 

ახალი 
ვალდებულება 03/2021 09/2021

უმაღლეს საბჭოში წარდგენილ 
კანონპროექტებზე ან საქართველოს 
კანონმდებლობის ინიციატივებზე 
საჯარო განხილვების ფიზიკური და 
ელექტრონული ფორმატით ჩატარების 
პრაქტიკის დანერგვა. 

ახალი 
ვალდებულება 03/2021 09/2021

ვალდებულება1:საჯაროკონსულტაციები
საკანონმდებლოპროცესში

სამოქალაქო ჩართულობა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

საჯარო კონსულტაციაში ჩაბმული 
პირებისგან უკუკავშირის მიღება 
და კონსულტაციის გაწევის შესახებ 
გაერთიანებული დოკუმენტის 
(ანგარიშგება) შედგენა.

ახალი 
ვალდებულება 05/2021 მუდმივად

საინფორმაციო კამპანიის უზრუნველყოფა. ახალი 
ვალდებულება 09/2021 მუდმივად

ინდიკატორი

- აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს 
კა ნონ პ რო ექ ტებ ზე სა ჯა რო კონ სულ ტა ცი ებს ფი ზი კუ რი ან 
ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მა ტით;

- შექ მ ნი ლია და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თ ვის, უკუ კავ ში
რის და ან გა რიშ გე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო;

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს თა ნამ შ რომ ლე ბი გა დამ ზა დე ბუ ლი არი ან 
(არანაკლებ 10 თა ნამ შ რო მე ლი) კო მენ ტა რე ბის/ მო საზ რე ბე
ბის / შე ნიშ ვ ნე ბის მი ღე ბის, ანა ლი ზის, უკუ კავ ში რი სა და ან გა
რიშ გე ბის სა კითხებ ზე;

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დ ზე ინ ტეგ რი რე ბუ ლია კო მენ ტა
რე ბის ან / და შე თა ვა ზე ბე ბის / მო საზ რე ბე ბის წარ დ გე ნის ფუნ
ქ ცი ო ნა ლი;

- უმაღ ლეს საბ ჭო ში ინი ცი ი რე ბუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტე ბის 50% 
გან ხი ლუ ლია სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის ფორ მატ ში (ფიზიკურ ან 
ელექ ტ რო ნულ რე ჟიმ ში);

- ჩა ტა რე ბუ ლია და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თუ ლო ბით 
არა ნაკ ლებ 10 გან ხილ ვა;

- უმაღ ლეს საბ ჭო ში ინი ცი ი რე ბუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტე ბის მი ნი მუმ 
20%ზე წარ დ გე ნი ლია კო მენ ტა რე ბი, მო საზ რე ბე ბი ან შე თა
ვა ზე ბე ბი ვებ გ ვერ დის ან სა ჯა რო გან ხილ ვე ბის მეშ ვე ო ბით;

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ან გა რი შე ბი კა
ნონ პ რო ექ ტებ ზე მი ღე ბუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბის, მო საზ რე ბე ბის და 
შე თა ვა ზე ბე ბის აღ წე რით, მა თი გათ ვა ლის წი ნე ბის ან გათ ვა
ლის წი ნე ბის შე უძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ.

ვალდებულება1:საჯაროკონსულტაციები
საკანონმდებლოპროცესში
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რისკებიდავარაუდები

მი უ ხე და ვად პლატ ფორ მის შექ მ ნი სა, შე საძ ლე ბე ლია არ მოხ დეს 
მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან მი სი აქ ტი უ რი გა მო ყე ნე ბა. ამ რის კის თა ვი
დან ასა ცი ლებ ლად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე ე ბი იყ ვ ნენ ინ ფორ
მი რე ბუ ლი პლატ ფორ მის არ სე ბო ბის შე სა ხებ, და მათ მი ერ და წე
რილ კო მენ ტარ ზე მი ი ღონ უკუ კავ ში რი. 

ამ გ ვა რი შე დე გის თა ვი დან ასა რი დებ ლად აუცი ლე ბე ლია სა ინ
ფორ მა ციო კამ პა ნი ის წარ მო ე ბა, სო ცი ა ლუ რი რეკ ლა მის მომ
ზა დე ბა და გან თავ სე ბა სხვა დას ხ ვა მე დი ა სა შუ ა ლე ბა ში რეგ
ლა მენ ტ ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და 
კო მენ ტა რე ბის ვე ლის და მა ტე ბის შემ დეგ.

საბ ჭოს ვებ გ ვერ დი შე საძ ლოა არ აღ მოჩ ნ დეს მზად კო მენ ტა რე
ბის და შე თა ვა ზე ბე ბის / მო საზ რე ბე ბის წარ დ გე ნის ფუნ ქ ცი ო ნა ლის 
და სა მა ტებ ლად ან შე სა ბა მის თა ნამ შ რო მელს არ აღ მო აჩ ნ დეს 
სა თა ნა დო უნარ  ჩ ვე ვე ბი ასე თი ფუნ ქ ცი ო ნა ლის და სა მა ტებ ლად. 
შე საძ ლე ბე ლი ა, პირ ველ ეტაპ ზე მარ ტი ვი სო ცი ა ლუ რი მე დი ის 
კო მენ ტა რე ბის ფუნ ქ ცი ის და მა ტე ბა და მო საზ რე ბე ბის / შე თა ვა ზე
ბე ბის მი ღე ბა ელ . ფოს ტის მეშ ვე ო ბით, რა ზე დაც ინ ფორ მა ცია იქ
ვე გან თავ ს დე ბა.

უმაღ ლე სი საბ ჭოს მხრი დან სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის 
არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, შე საძ ლე ბე ლია ვერ მოხ დეს გან ხილ
ვე ბის აქ ტი უ რი პრო ცე სის და ნერ გ ვა

პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნო ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
დო კუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბა, რაც საბ ჭოს არ სე ბუ ლი რე სურ სით შე უძ
ლე ბე ლია და შე საძ ლო ა, სა ჭი რო გახ დეს დო ნორ თა დახ მა რე ბის 
მო ბი ლი ზე ბა. 

ვალდებულება1:საჯაროკონსულტაციები
საკანონმდებლოპროცესში

სამოქალაქო ჩართულობა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ვალდებულება2:აღმასრულებელიხელისუფლებისკონტროლის
გაძლიერებასამოქალაქოსაზოგადოებასთანერთად

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

მერაბ ბლადაძე, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 და მე17 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ერ თ ერ თი 
მთა ვა რი ფუნ ქ ცია აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ზე დამ ხედ
ვე ლო ბა ა. მარ თა ლი ა, საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტით რამ დე ნი მე ახა ლი 
მე ქა ნიზ მი და ი ნერ გა, თუმ ცა მე ქა ნიზ მე ბის უდი დე სი ნა წი ლი არ 
ით ვა ლის წი ნებს სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბას აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე
ლი სუფ ლე ბის კონ ტ რო ლის პრო ცეს ში.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აჭა რის მთავ რო ბა, სა მი ნის ტ რო ე ბი და სხვა და
წე სე ბუ ლე ბე ბი საკ მა ოდ დიდ სა ბი უ ჯე ტო რე სურსს გან კარ გა ვენ, სა ი
და ნაც, მა გა ლი თად, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბი ბი უ ჯე ტის 60%
ზე მეტს (200 მი ლი ონ ლარ ზე მეტს) შე ად გენს, თუმ ცა არ არ სე ბობს 
მე ქა ნიზ მი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ან სხვა პრო ექ ტე ბის ზე დამ ხედ ვე
ლო ბი სათ ვის და ამ პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის.

რამ დე ნა დაც უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის, მე დი ის, 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ან სხვა მხა რე ე ბის მხრი დან მო წო დე ბულ ინ
ფორ მა ცი ა ზე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ასე თი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით კონ
ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შექ მ ნა. მა გა ლი თი სათ
ვის, აჭა რის უმაღ ლეს საბ ჭო ში შე მო სუ ლი ინ ფორ მა ცია (განცხადების, 
წე რი ლის ან სა ჯა როდ გაცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე) შე იძ ლე ბა გა მო ყე
ნე ბუ ლი იყოს კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტის შეს რუ ლე ბის, გან სა კუთ რე
ბით ეფექ ტი ა ნი და ხა რის ხი ა ნი შეს რუ ლე ბის კონ ტ რო ლი სათ ვის. რა 
დრო საც, საბ ჭოს დე პუ ტა ტი ან დე პუ ტატ თა ჯგუ ფი იყე ნებს კა ნო ნით 
გან საზღ ვ რულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, გა უ წი ოს მო ნი ტო რინ გი აღ მას რუ
ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას და ამავ დ რო უ ლად, ამ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია 
რე გი ონ ში მოქ მე დი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი მა თი ექ ს პერ ტი ზის შე სა ბა
მი სად. ამ გზით, აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე კონ ტ რო ლი ხდე ბა 
სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბით და, შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა, სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტორ ში არ სე ბულ კვა ლი ფი კა ცი ა ზე, გა მოც დი ლე ბა ზე, დარ გის ექ ს
პერ ტულ ცოდ ნა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გან ხორ ცი ელ დეს 
და დრო უ ლად მოხ დეს აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე
ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის ეფექ ტი ა ნო ბის შე მოწ მე ბა. 

ამ ეტაპ ზე არ არ სე ბობს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტე ბის (საწყის ეტაპ ზე 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი და სხვა მსხვი ლი პრო ექ ტე ბის) შე სა ხებ ერ
თი ა ნი ვებ  პორ ტა ლი, სა დაც გან თავ ს დე ბა ინ ფორ მა ცია სა ბი უ ჯე ტო 
ხარ ჯე ბის შე სა ხებ (პროექტი, სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ა, მხარ ჯა ვი 
და წე სე ბუ ლე ბის  მი ერ ზე დამ ხედ ვე ლო ბის შე სა ხებ დო კუ მენ ტა ცი ა, 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცია და ა.შ.).
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მთავარიმიზანი

უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
გან ხორ ცი ე ლე ბულ ან გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ პრო ექ ტებ ზე ზე დამ
ხედ ვე ლო ბა სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბით და ვებ  პორ ტალ ზე ინ
ფორ მა ცი ის თავ მოყ რა

OGPგამოწვევა სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

   

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

სა ზე დამ ხედ ვე ლო მე ქა ნიზ მის და შე სა ბა მი
სი პრო ცე დუ რე ბის შე მუ შა ვე ბა სა მო ქა ლა
ქო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბით, ვებ  პორ ტა
ლის კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2020

რეგ ლა მენ ტ ში სა ჭი რო ცვლი ლე ბე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 11/2020 12/2020

უმაღ ლე სი საბ ჭოს და სა მო ქა ლა ქო სექ
ტო რის წარ მო მად გენ ლებს შო რის სა მუ
შაო შეხ ვედ რე ბის გა მარ თ ვა, შე სა ბა მი სი 
მე ქა ნიზ მე ბის და პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ, 
ვებ  პორ ტა ლის და ნერ გ ვი სათ ვის პარ ტ ნი
ო რის მო ძი ე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 01/2021 05/2021

სა ზე დამ ხედ ვე ლო პრო ცე სის ან გა რიშ
გე ბის თ ვის დე პუ ტა ტე ბის, სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის და 
საბ ჭოს აპა რა ტის თ ვის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
პრინ ცი პე ბის შე მუ შა ვე ბა და გა დამ ზა დე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 05/2021 07/2021

ვებ  პორ ტა ლის სა ტეს ტო რე ჟიმ ში ჩაშ ვე
ბა  პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
ეტა პობ რი ვი გან თავ სე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 07/2021 10/2021

სა ზე დამ ხედ ვე ლო პრო ექ ტე ბის შერ ჩე ვა 
და სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბით ზე დამ ხედ
ვე ლო ბის გან ხ რო ცი ე ლე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 10/2021 მუდმივად

პრო ექ ტებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის შე სა ხებ 
სა თა ნა დო ან გა რიშ გე ბა და ინ ფორ მა ცი ის 
ვებ  პორ ტალ ზე გან თავ სე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 12/2021 მუდმივად

ვალდებულება2:აღმასრულებელიხელისუფლებისკონტროლის
გაძლიერებასამოქალაქოსაზოგადოებასთანერთად

სამოქალაქო ჩართულობა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ინდიკატორი

- შე მუ შა ვე ბუ ლია სა ზე დამ ხედ ვე ლო მე ქა ნიზ მი და შე სა ბა მი სი 
პრო ცე დუ რე ბი;

- სა თა ნა დო ცვლი ლე ბე ბი (საჭიროების შემ თხ ვე ვა ში) ასა ხუ
ლია რეგ ლა მენ ტ ში;

- ჩა ტარ და არა ნაკ ლებ ორი სა მუ შაო შეხ ვედ რა;

- გა დამ ზა დე ბუ ლია საბ ჭოს ყვე ლა დე პუ ტა ტი, არა ნაკ ლებ 10 
თა ნამ შ რო მე ლი და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის არა ნაკ ლებ 10 
წარ მო მად გე ნე ლი;

- აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბუ
ლი პრო ექ ტე ბის ნა წი ლი (არანაკლებ 10 პრო ექ ტი) გან თავ
სე ბუ ლია ვებ  პორ ტალ ზე სა თა ნა დო დო კუ მენ ტა ცი ის მი თი თე
ბით;

- ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გან ხორ ცი ელ და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ/გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო
ცეს ში მყოფ არა ნაკ ლებ 5 პრო ექ ტ ზე.

რისკებიდავარაუდები

მსგავ სი მე ქა ნიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას სჭირ დე ბა მა ღა ლი პო ლი ტი
კუ რი ნე ბა უმაღ ლე სი საბ ჭოს უმ რავ ლე სო ბის მხრი დან, რაც შე
საძ ლოა ვერ მო ხერ ხ დეს ახა ლი მოწ ვე ვის პი რო ბებ ში და აუცი
ლე ბე ლია აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი და ი ნერ გოს მოქ მე დი მოწ ვე ვის 
პი რო ბებ ში.

და მა ტე ბით რის კია მსგავ სი გა მოც დი ლე ბის არარ სე ბო ბა, რაც სა
ჭი რო ებს მყარ მო სამ ზა დე ბელ სა მუ შა ო ებს და დე ტა ლურ სა ხელ
მ ძღ ვა ნე ლო მიდ გო მებს.

ვებ  პორ ტა ლის სის ტე მა საკ მა ოდ კომ პ ლექ სუ რია და აუცი ლე ბე
ლი პარ ტ ნი ო რე ბის მო ზიდ ვის გა რე შე, შე იძ ლე ბა ვერ გან ხორ ცი
ელ დეს, რამ დე ნა დაც აჭა რის მთავ რო ბას და უმაღ ლეს საბ ჭოს არ 
აქვს მსგავ სი სის ტე მე ბის შექ მ ნის გა მოც დი ლე ბა.

ვალდებულება2:აღმასრულებელიხელისუფლებისკონტროლის
გაძლიერებასამოქალაქოსაზოგადოებასთანერთად
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ვალდებულება3:აჭარისუმაღლესისაბჭოსმოქალაქეთა
ჩართულობისცენტრისშექმნა

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

პეტრე ზამბახიძე, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი;

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP);

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI).

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 და მე17 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტის მე ო რე მუხ ლის თა ნახ
მად, საბ ჭოს მუ შა ო ბის პრინ ცი პე ბია სა ჯა რო ო ბა, გამ ჭ ვირ ვა ლო
ბა და ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. უმაღ ლე სი საბ ჭო აქ ტი უ რად ცდი ლობს 
და ნერ გოს ღია მმარ თ ვე ლო ბის პრინ ცი პე ბი სა კუ თარ მუ შა ო ბა ში, 
თუმ ცა მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბა, მათ თ ვის სხვა დას ხ ვა სერ ვი სის შე
თა ვა ზე ბა და საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე
ბა  ჯერ კი დევ არა საკ მა რი სად გან ვი თა რე ბუ ლი ა. შე სა ბა მი სად, 
მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბა უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა ში საკ
მა ოდ და ბა ლი ა.

ამა ვე დროს, აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ახა ლი შე ნო ბის მხო ლოდ 
პირ ვე ლი სარ თუ ლია მეტ  ნაკ ლე ბად შეღ წე ვა დი, მა შინ, რო დე საც 
თა ნამ დე ბო ბის პირ თა ნა წი ლი მე ო რე და მე სა მე სარ თუ ლებ ზე 
არის გან თავ სე ბუ ლი, რაც აფერ ხებს ყვე ლა მო ქა ლა ქეს თან შეხ
ვედ რას. 

მო ქა ლა ქე თა რე გი ო ნის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ
თუ ლო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, და ამა ვე დროს ჩარ თუ ლო ბის 
თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის და სა ნერ გად, კარ გი სა შუ ა ლე ბაა 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რის შექ მ ნა. 

გარ და ამი სა, აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭო 2019 წლის ბო ლო დან 
ახალ, ის ტო რი ულ შე ნო ბა შია გან თავ სე ბუ ლი. მარ თა ლი ა, შე ნო
ბას არ აქვს დი დი და გან სა კუთ რე ბუ ლი ის ტო რია ან ის ტო რი უ
ლი სივ რ ცე ე ბი, რე გი ო ნის სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო სად მი ცნო
ბი ე რე ბის გა საზ რ დე ლად შე საძ ლე ბე ლია შე მუ შავ დეს ექ ს კურ სი ის 
პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც სცილ დე ბა მხო ლოდ წარ სულ ზე სა უ
ბარს და მო ი ცავს საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის გან მარ ტე ბებ საც.

მსგავ სი პროგ რა მე ბით სას კო ლო და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სტუ დენ
ტე ბის და ინ ტე რე სე ბა სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს, გა ი ზარ დოს ცნო ბა
დო ბა, ჩარ თუ ლო ბა და გა უმ ჯო ბეს დეს სა მო მავ ლოდ კად რე ბის 
მო ზიდ ვაც.

სამოქალაქო ჩართულობა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

მთავარიმიზანი

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო
ბი სა და საბ ჭოს შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ხელ შეწყო ბა 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რის შექ მ ნით, რაც ასე ვე ით ვა
ლის წი ნებს შე ნო ბის ექ ს კურ სი ას და საბ ჭოს ფუნ ქ ცი ებ ზე ინ ფორ
მა ცი ის მი წო დე ბას ექ ს კურ სი ის დროს.

OGPგამოწვევა სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

  

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბის  ცენ ტ რის კონ ცეფ ცი ის შე მუ
შა ვე ბა. 

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 11/2020

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რის კონ
ცეფ ცი ის გან ხილ ვა და დამ ტ კი ცე ბა. 

ახალი 
ვალდებულება 11/2020 12/2020

ექ ს კურ სი ის პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა 
(კულტურული მემ კ ვიდ რე ო ბის სა ა გენ ტოს, 
მუ ზე უ მე ბის, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ
ლე ბე ბის და სხვა გა რე და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
მხა რე ე ბის ჩარ თუ ლო ბით) და დამ ტ კი ცე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2020

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რის შექ მ
ნა, მოწყო ბა, აღ ჭურ ვა და სა ინ ფორ მა ციო 
მა სა ლე ბის მომ ზა დე ბა. 

ახალი 
ვალდებულება 01/2021 09/2021

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რ ში ადაპ
ტი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვა, თა ნამ
შ რო მელ თათ ვის ინ ს ტ რუქ ცი ის შე მუ შა ვე ბა 
და მა თი გა დამ ზა დე ბა. 

ახალი 
ვალდებულება 04/2021 09/2021

ექ ს კურ სი ის პო პუ ლა რი ზა ცია და მუდ მი
ვი ექ ს კურ სი ე ბის გან რი გის / პ რო ცე დუ რის 
და ნერ გ ვა

ახალი 
ვალდებულება 05/2021 მუდმივად

ვალდებულება3:აჭარისუმაღლესისაბჭოსმოქალაქეთა
ჩართულობისცენტრისშექმნა
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ინდიკატორი

- შე მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლია მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო
ბის ცენ ტ რის კონ ცეფ ცი ა;

- შექ მ ნი ლი, მოწყო ბი ლი და აღ ჭურ ვი ლია მო ქა ლა ქე თა ჩარ
თუ ლო ბის ცენ ტ რი;

- მომ ზა დე ბუ ლია სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე ბი;

- ცენ ტ რი ადაპ ტი რე ბულ მომ სა ხუ რე ბებს სთა ვა ზობს შშმ პი
რებს;

- შე მუ შა ვე ბუ ლია სა მუ შაო ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ
ლო ბის ცენ ტ რ ში მო მუ შა ვე თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის;

- ცენ ტ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი გა დამ ზა დე ბუ ლი არი ან შე სა ბა მის 
უნა რებ ში;

- ცენ ტ რის მომ სა ხუ რე ბის ფარ გ ლებ ში შე ნო ბის ექ ს კურ სი ით 
ისარ გებ ლა არა ნაკ ლებ ოთხ მა სა გა ნან მა ნათ ლებ ლო (სკოლა, 
უნი ვერ სი ტე ტი ან სხვა) და წე სე ბუ ლე ბამ.

რისკებიდავარაუდები

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის სა
ჭი როა სა თა ნა დო სივ რ ცე, მი სი მოწყო ბა (საბჭოს შე ნო ბა ში სა
თა ნა დო ოთა ხის გა მო ყო ფა არ იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი, თუმ ცა თა
ვი სუ ფალ სივ რ ცე ში, შე მო სას ვ ლე ლის მიმ დე ბა რედ ასე თის აგე ბა 
შე საძ ლე ბე ლი ა) და აღ ჭურ ვა და კავ ში რე ბუ ლია გარ კ ვე ულ ხარ
ჯებ თან.

უმაღ ლე სი საბ ჭოს სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბის შეზღუ დუ ლო ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლე ბე ლია ამ სა კითხით დო ნორ თა და ინ ტე
რე სე ბა და მათ თან ერ თად სივ რ ცის კონ ცეფ ცი ა სა და შექ მ ნა ზე 
მუ შა ო ბა.

უმაღ ლე სი საბ ჭო სად მი ინ ტე რე სი სა ზო გა დო ე ბა ში საკ მა ოდ და
ბა ლი ა, რის გა მოც აუცი ლე ბე ლია სა თა ნა დო პო პუ ლა რი ზა ცია და 
და მა ტე ბით მიმ ზიდ ვე ლო ბის გაზ რ და.

ვალდებულება3:აჭარისუმაღლესისაბჭოსმოქალაქეთა
ჩართულობისცენტრისშექმნა

სამოქალაქო ჩართულობა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ვალდებულება4:ელექტრონულიდაწერილობითი
პეტიციისსისტემისდანერგვა

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 მიზანი 

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

პე ტი ცია არის მო ქა ლა ქე თა ჯგუ ფის მი მარ თ ვა ხე ლი სუფ ლე ბის 
უმაღ ლე სი ორ გა ნო ე ბის მი მართ, რო მე ლიც შე ე ხე ბა სა ხელ მ წი
ფო ებ რი ვი ან / და სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის გა დაწყ ვე ტას. 
მსოფ ლი ოს სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ე ბის უმ რავ ლე სო ბას და
ნერ გი ლი აქვთ პე ტი ცი ით მი მარ თ ვის პლატ ფორ მე ბი. აჭა რის ავ
ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტი მოქ
მე დი რე დაქ ცი ით არ ით ვა ლის წი ნებს პე ტი ცი ის წარ დ გე ნის არც 
წე რი ლო ბით და არც ელექ ტ რო ნულ ფორ მას. პე ტი ცი ის წარ დ
გე ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის თ ვის და ღია 
მმარ თ ვე ლო ბის პრინ ცი პე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის. აუცი ლე ბე ლია 
პე ტი ცი ე ბით მი მარ თ ვი სა და გან ხილ ვის წე სის და ნერ გ ვა მსოფ
ლი ოს სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად.

მთავარიმიზანი უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტ ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბის ასახ ვა და 
პე ტი ცი ის წე რი ლო ბით /ე ლექ ტ რო ნუ ლად წარ დ გე ნის და ნერ გ ვა

OGPგამოწვევა სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია
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განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

ელექ ტ რო ნუ ლი და წე რი ლო ბი თი პე ტი ცი
ის წარ დ გე ნის და ნერ გ ვის მიზ ნით უმაღ
ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტ ში შე სა ბა მი სი 
ცვლი ლე ბის შე ტა ნა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2020

უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე სა ბა მი სი თა ნამ შ რომ
ლე ბის გა დამ ზა დე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 12/2020 03/2021

წე რი ლო ბით პე ტი ცი ის წარ დ გე ნის და ნერ
გ ვა (ამოქმედება).

ახალი 
ვალდებულება 03/2021 05/2021

ელექ ტ რო ნუ ლი პე ტი ცი ის პლატ ფორ მის 
კონ ცეფ ცი ის და ტექ ნი კუ რი და ვა ლე ბის 
და მუ შა ვე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 01/2021 10/2021

ინდიკატორი

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტ ში შე ტა ნი ლია შე სა ბა მი სი 
ცვლი ლე ბა;

- წე რი ლო ბი თი პე ტი ცი ის წარ დ გე ნა და ნერ გი ლი ა;

- შექ მ ნი ლია პლატ ფორ მის ტექ ნი კუ რი და ვა ლე ბა.

რისკებიდავარაუდები

უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დი შე იძ ლე ბა ტექ ნი კუ რად არ იძ ლე ო
დეს პე ტი ცი ის ონ ლა ინ წარ დ გე ნის პლატ ფორ მის და მა ტე ბის შე
საძ ლებ ლო ბას;

ონ ლა ინ პ ლატ ფორ მის შექ მ ნის თ ვის სა ჭი რო ფი ნან სე ბის არარ სე
ბო ბა;

პლატ ფორ მის შექ მ ნა, თუმ ცა მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან პე ტი ცი ე ბის 
სის ტე მის გა მო უ ყე ნებ ლო ბა.

ვალდებულება4:ელექტრონულიდაწერილობითი
პეტიციისსისტემისდანერგვა

სამოქალაქო ჩართულობა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ვალდებულება5:მედიისაკრედიტაციისმექანიზმისშემუშავება

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

უმაღლესი საბჭოს აპარატი

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 და მე17 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის არ უმაღ ლეს საბ ჭოს შე ნო ბა ში გა რე შე პირ თა შეს ვ ლა 
წარ მო ებს უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ბა მი სი წე სე ბის თა ნახ მად. აღ
ნიშ ნუ ლი წე სი ით ვა ლის წი ნებს მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა
ლე ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის აკ რე დი ტა ცი ის სა ფუძ ველ ზე 
შე ნო ბა ში შეს ვ ლის სა კითხს, თუმ ცა არ არ სე ბობს აკ რე დი ტა ცი ის 
გა ცე მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი წე სი. შე სა ბა მი სად, მე დია სა შუ ა ლე
ბე ბის წარ მო მად გენ ლებს ყო ვე ლი ვი ზი ტი სას უწევთ საბ ჭოს შე
სა ბა მი სი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მხრი დან ერ თ ჯე რა დი საშ ვის 
მო პო ვე ბა. 

გარ და იმი სა, რომ ასე თი საშ ვის მო პო ვე ბას სჭირ დე ბა დრო და 
გარ კ ვე უ ლი პრო ცე დუ რე ბი, არ სე ბობს შე საძ ლებ ლო ბა, რომ მე
დი ის წარ მო მად გე ნელ მა ვერ მო ა ხერ ხოს საშ ვის დრო უ ლი მო
პო ვე ბა, რაც უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა საბ ჭოს მუ შა ო ბის გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა ზე. შე სა ბა მი სად, აუცი ლე ბე ლია უმაღ ლეს საბ ჭოს ჰქონ დეს 
დად გე ნი ლი მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის აკ რე დი ტა ცი ის 
წე სი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს შე სა ბა მი სი მე დია სა შუ ა ლე ბე ბის წარ
მო მად გენ ლე ბის მი ერ საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა ზე გაზ რ დილ ხელ მი
საწ ვ დო მო ბას და, შე სა ბა მი სად, ზო გა დად გაზ რ დილ გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბას.

მთავარიმიზანი

მე დი ის წარ მო მად გენ ლებს მი ე ცეთ სა შუ ა ლე ბა საბ ჭოს და მი სი 
ორ გა ნო ე ბის სხდო მე ბის და, აგ რეთ ვე, ღო ნის ძი ე ბე ბის დროს, შე
უ ფერ ხებ ლად შე ვიდ ნენ უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე ნო ბა ში აკ რე დი ტა
ცი ის მეშ ვე ო ბით და არ იყ ვ ნენ და მო კი დე ბუ ლი რო მე ლი მე თა ნამ
დე ბო ბის პი რის ნე ბა ზე.

OGPგამოწვევა სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
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OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

  

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

აკრედიტაციის წესის შემუშავება ახალი 
ვალდებულება 09/2020 10/2020

აკ რე დი ტა ცი ის წე სის გან ხილ ვა სა მო ქა ლა
ქო სექ ტო რი სა და მე დი ის წარ მო მად გენ
ლებ თან

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 11/2020

აკ რე დი ტა ცი ის წე სის დამ ტ კი ცე ბა და გაც
ნო ბა უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე სა ბა მი სი თა ნამ
შ რომ ლე ბი სათ ვის

ახალი 
ვალდებულება 11/2020 12/2020

ინდიკატორი

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ დამ ტ კი ცე ბუ ლია მე დი ის წარ მო მად
გე ნელ თა აკ რე დი ტა ცი ის წე სი;

- აკ რე დი ტა ცი ის წე სი შე მუ შა ვე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო
ბით;

- აკ რე დი ტა ცი ის წესს იც ნობს შე სა ბა მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბი  
არა ნაკ ლებ 5 (ჩატარებულია არა ნაკ ლებ ერ თი ში და ფი ზი
კუ რი ან დის ტან ცი უ რი შეხ ვედ რა);

- აკ რე დი ტა ცია გავ ლი ლი აქვს არა ნაკ ლებ 5 მე დია სა შუ ა ლე
ბას;

- მე დია სა შუ ა ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
შე ნო ბა ში მო სახ ვედ რად შემ თხ ვე ვა თა 50%ში იყე ნე ბენ აკ
რე დი ტა ცი ის წესს;

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს სხდო მა ზე დას წ რე ბი სათ ვის მე დია სა შუ ა
ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 50% სარ გებ ლობს აკ რე დი ტა
ცი ის წე სით.

რისკებიდავარაუდები

რამ დე ნა დაც აჭა რის არ უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბით და ინ
ტე რე სე ბა შე საძ ლე ბე ლია არ იყოს შე მო ფარ გ ლუ ლი რე გი ონ ში 
მოქ მე დი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით, შე საძ ლე ბე
ლი ა, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად საშ ვე ბის გა ცე მის სა ჭი რო ე ბა მა ინც შე
ნარ ჩუნ დეს.

მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის აკ რე დი ტა ცი ის 
გა ცე მის წე სის კომ პ ლექ სუ რო ბამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს უკ მა
ყო ფი ლე ბა მე დი ის წარ მო მად გენ ლებ ში, მე ო რეს მხრივ, აკ რე
დი ტა ცი ის ზედ მე ტად მარ ტი ვი წე სე ბი შე ი ცავს უსაფ რ თხო ე ბის და 
დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის მა ღალ რის კებს.

ვალდებულება5:მედიისაკრედიტაციისმექანიზმისშემუშავება

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ვალდებულება6:სპეციალურისაჭიროებისმქონეპირთათვის
უმაღლესისაბჭოსვებგვერდისადაპტაცია

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი (IDFI);

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა მხარ და ჭე რი სა და 
სა ინ ფორ მა ციო უზ რუნ ველ ყო ფის ცენ ტ რი  აჭა რა.

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე10 და მე16 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

2013 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მო ახ დი ნა შეზღუ დუ
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ვენ
ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა და, შე სა ბა მი სად, აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა უზ
რუნ ველ ყოს და ხე ლი შე უწყოს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე პი რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვას. დღე ი სათ ვის, უმაღ ლე სი საბ
ჭოს ვებ გ ვერ დი არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო
ე ბე ბი სათ ვის და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რებს 
არ შე უძ ლი ათ მი ი ღონ რე გი ო ნის სა კა ნონ დებ ლო ორ გა ნოს ვებ
გ ვერ დი დან მათ თ ვის სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცი ა. მაგ. უსი ნათ ლო
ე ბის თ ვის შე უძ ლე ბე ლია უმაღ ლე სი საბ ჭოს არა მარ ტო შე ნო ბით 
სარ გებ ლო ბა არა მედ უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დით სარ გებ
ლო ბაც და შე სა ბა მი სად ამ ვებ  გ ვერ დ ზე არ სე ბუ ლი სი ახ ლე ე ბი 
მათ თ ვის მი უწ ვ დო მე ლი ა.

მო ქა ლა ქე ე ბის ინ კ ლუ ზი უ რი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა დე
მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის ერ თ ერ თი ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ
ცი პი ა, შე სა ბა მი სად უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ შე მუ შავ
დეს ისე თი სა მოქ მე დო კონ კ რე ტუ ლი გეგ მა, რი თაც შშმ პი რებს 
მაქ სი მა ლუ რად უმოკ ლეს ვა და ში ექ ნე ბათ შე საძ ლებ ლო ბა სხვა
თა თა ნას წო რად ისარ გებ ლონ აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი
კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დით.

მთავარიმიზანი უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა.

OGPგამოწვევა სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია
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განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

აკ რე დი ტა ცი ის წესის ვებ გ ვერ დის სპე ცი
ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი სად მი ადაპ ტი რე ბის 
კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბა

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 02/2021

ვებ გ ვერ დის სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი
სად მი ადაპ ტა ცი ის თ ვის პრო ექ ტის და ხარ
ჯ თაღ რიცხ ვის მომ ზა დე ბა

ახალი 
ვალდებულება 02/2021 06/2021

ინდიკატორი

- ვებ გ ვერ დის სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად ადაპ ტი რე ბის პრო
ექ ტი და ხარ ჯ თაღ რიცხ ვა შე მუ შა ვე ბუ ლი ა;

- ვებ გ ვერ დის სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად ადაპ ტი რე ბის პრო
ექ ტი დამ ტ კი ცე ბუ ლია და გან საზღ ვ რუ ლია ადაპ ტა ცი ის სა
მოქ მე დო გეგ მა.

რისკებიდავარაუდები

ვებ გ ვერ დის ადაპ ტი რე ბის პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბი სა და შემ დ გომ ში 
მი სი და ნერ გ ვის თ ვის შე სა ბა მი სი ფი ნან სე ბის არარ სე ბო ბა;

არ სე ბუ ლი ვებ გ ვერ დის, შშმ პი რე ბის მოთხოვ ნე ბი სად მი ადა პა ტა
ცი ის ტექ ნი კუ რი შე უძ ლებ ლო ბა.

ვალდებულება6:სპეციალურისაჭიროებისმქონეპირთათვის
უმაღლესისაბჭოსვებგვერდისადაპტაცია

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ვალდებულება7:სპეციალურისაჭიროებისმქონეპირთათვის
უმაღლესისაბჭოსშენობისადაპტირება

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI);

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერისა და 
საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი  აჭარა.

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე10 და მე16 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე ნო ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა არ ით ვა ლის წი ნებს 
სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბულ გა
რე მოს, რაც თით ქ მის შე უძ ლე ბელს ხდის შშმ პი რე ბის რე გი ო ნის 
სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თ ვას და უმაღ ლე სი 
საბ ჭოს შე ნო ბით სარ გებ ლო ბას. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ შე მუ შავ
დეს კონ ცეფ ცია და და სა ხულ იქ ნეს კონ კ რე ტუ ლი გზე ბი, რი თაც 
შშმ პი რებს შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბათ, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
სხვა თა თა ნას წო რად ისარ გებ ლონ უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე ნო ბით 
და შე სა ბა მი სი უფ ლე ბე ბით.
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

მთავარიმიზანი უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე ნო ბის სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პირ
თათ ვის ადაპ ტი რე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა

OGPგამოწვევა სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

  

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

შე ნო ბის ადაპ ტი რე ბის კონ ცეფ ცი ის შე მუ
შა ვე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 02/2021

შე ნო ბის სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი სად მი 
ადაპ ტა ცი ის თ ვის პრო ექ ტის და ხარ ჯ თაღ
რიცხ ვის მომ ზა დე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 02/2021 06/2021

შე ნო ბის პრო ექ ტის და ადაპ ტა ცი ის სა მოქ
მე დო გეგ მის დამ ტ კი ცე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 06/2021 09/2021

ინდიკატორი

- შე ნო ბის ადაპ ტი რე ბის კონ ცეფ ცია სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ
თან შე სა ბა მი სად შე მუ შა ვე ბუ ლია (ყველა ტი პის სა ჭი რო ე ბი სათ ვის);

- შექ მ ნი ლია შე ნო ბის ადაპ ტი რე ბის პრო ექ ტი და ხარ ჯ თაღ რიცხ ვა;

- მი ღე ბუ ლია პრო ექ ტი და სა მოქ მე დო გეგ მა.

რისკებიდავარაუდები

კონ ცეფ ცია შე მუ შა ვე ბუ ლი ა, მაგ რამ შე უძ ლე ბე ლია და მა ტე ბი თი 
ფი ნან სე ბის მო ძი ე ბა, შემ დ გომ ში უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე ნო ბის შშმ 
პი რე ბის საჭიროებებისადმი ადაპ ტა ცი ი სათ ვის.

ამ ეტაპ ზე გა ურ კ ვე ვე ლია, რამ დე ნად არის არ სე ბუ ლი შე ნო ბის 
სრუ ლად ადაპ ტი რე ბა შე საძ ლე ბე ლი;

სა თა ნა დოდ (ადაპტირების შე საძ ლებ ლო ბის მხრივ) არ არის 
შეს წავ ლი ლი აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი 
საბ ჭოს შე ნო ბა, რა მაც შე საძ ლოა აუცი ლე ბე ლი გა ხა დოს პრო
ექ ტის თავ და პირ ველ ბი უ ჯეტ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა და შე სა ბა
მი სად ამან შე საძ ლოა გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს პრო ექ ტის გან ხორ
ცი ე ლე ბის ვა დებ ზეც.

ვალდებულება7:სპეციალურისაჭიროებისმქონეპირთათვის
უმაღლესისაბჭოსშენობისადაპტირება
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ვალდებულება8:აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისუმაღლესი
საბჭოსსაქმიანობისშესახებინფორმაციისხელმისაწვდომობისგაზრდა

სმენისარმქონეებისთვის-ჟესტურენაზეადაპტირება

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

ა(ა )იპ ახალ გაზ რ დუ ლი ორ გა ნი ზა ცია ცვლი ლე ბე ბი თან ბა რი 
უფ ლე ბე ბი სათ ვის

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე10 და მე16 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რე პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს დღე ვან დე
ლი საქ მი ა ნო ბა ჯერ კი დევ მი უწ ვ დო მე ლი რჩე ბა შეზღუ დუ ლი შე
საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა თე მის იმ ნა წი ლის თ ვის, ვი საც სმე
ნის პრობ ლე მა აქვს. სმენისარმქონეები/სმენადაქვეითებულები 
მხო ლოდ სა ინ ფორ მა ციო გა მოშ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე იღე ბენ ინ
ფორ მა ცი ას საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის 
დროს არ ხდე ბა მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 

მთავარიმიზანი
აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო
ბის შე სა ხებ სმე ნი სარ მ ქო ნე ე ბის თ ვის ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ
დო მო ბის გაზ რ და. 

OGPგამოწვევა სამოქალაქო ჩართულობა; საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

   

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ვალდებულება8:აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისუმაღლესი
საბჭოსსაქმიანობისშესახებინფორმაციისხელმისაწვდომობისგაზრდა

სმენისარმქონეებისთვის-ჟესტურენაზეადაპტირება

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

სურ დო თარ გ მა ნის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის 
თა ნამ შ რომ ლის / თა ნამ შ რომ ლე ბის შერ ჩე ვა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 01/2021

ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი
ის (მაღალი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის 
შემ ც ვე ლი ვი დე ო რ გო ლე ბი) სურ დო თარ გ
მა ნით ან სუბ ტიტ რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა.

ახალი 
ვალდებულება 03/2021 მუდმივად

შეხ ვედ რე ბის სურ დო თარ გ მა ნის თან
ხ ლე ბით ჩა ტა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
(შესაბამისი სა ჭი რო ე ბის გან საზღ ვ რის 
შე დე გად).

ახალი 
ვალდებულება 01/2021 მუდმივად

ინდიკატორი

- უმაღ ლეს საბ ჭოს ჰყავს სურ დო თარ თ გ მა ნის გან მა ხორ ცი ე
ლე ბე ლი თა ნამ შ რო მე ლი;

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დ ზე მო ცე მუ ლი მა ღა ლი სა ზო გა
დო ებ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ვი დეო ინ ფორ მა ცია უზ რუნ ველ ყო
ფი ლია სუბ ტიტ რე ბით ან სურ დო თარ გ მა ნით;

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რებ ზე და ღო
ნის ძი ე ბებ ზე უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სურ დო თარ გ მა ნი.

რისკებიდავარაუდები
შე საძ ლოა მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯეტ ში ვერ მო ხერ ხ დეს შე სა ბა მი
სი თან ხე ბის გა მო ყო ფა ან ვერ შე ირ ჩეს შე სა ბა მი სი თარ ჯი მა ნი 
არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის ფარ გ ლებ ში.
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ვალდებულება9:აჭარისუმაღლესისაბჭოსშენობაშიშესვლის,სხდომაზე
დასწრებისდასაშვისგაცემისელექტრონულისისტემა

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

უმაღ ლე სი საბ ჭოს აპა რა ტი;

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა მხარ და ჭე რი სა და 
სა ინ ფორ მა ციო უზ რუნ ველ ყო ფის ცენ ტ რი  აჭა რა; სა ერ თა შო რი
სო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა  სა ქარ თ ვე ლო.

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 მიზანი

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ  გ ვერ დ ზე არ არის მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა
ცი ა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა მო ქა ლა ქე ჩა ე წე როს მი ღე ბა ზე უმაღ
ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტატ თან; ვებ  გ ვერ დ ზე არ არის ინ ფორ მა ცია 
დე პუ ტატ თან მი ღე ბის სა ა თე ბის და არ სე ბუ ლი გან რი გის შე სა ხებ. 
აუცი ლე ბე ლი ა, სა იტს ჰქონ დეს ისე თი ფუნ ქ ცი ა, რო მე ლიც მო ქა
ლა ქეს მის ცემს შე საძ ლებ ლო ბას ჩა ე წე როს დე პუ ტატ თან შეხ ვედ
რა ზე ან გა უგ ზავ ნოს მას კითხ ვა/ მო საზ რე ბა.

ამ ჟა მად აჭა რის უმაღ ლეს საბ ჭო ში ვი ზი ტი სათ ვის მო ქა ლა ქე ებს 
სჭირ დე ბათ საშ ვის მი ღე ბა საბ ჭოს საშ ვ თა ბი უ რო სა გან, რო მე
ლიც შე ნო ბის გა მო ყო ფილ ფლი გელ ში ა. აღ ნიშ ნუ ლი ფლი გე ლი 
არ არის შშმ პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბუ ლი, რაც აფერ ხებს მათ თ
ვის საშ ვის მი ღე ბის პრო ცე დუ რას. 

გარ და ამი სა, მო ქა ლა ქე ებს არ აქვთ საშ ვის წი ნას წარ მი ღე ბის სა
შუ ა ლე ბა, რი თაც თა ვი დან აიცი ლე ბენ საშ ვ თა ბი უ რო ში მის ვ ლის 
აუცი ლებ ლო ბას საბ ჭოს შე ნო ბა ში შე მოს ვ ლამ დე. შე და რე ბით 
მრა ვალ რიცხო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბის თ ვის კი ამან შე იძ ლე ბა გა მო იწ
ვი ოს საშ ვის დაშ ვე ბის თ ვის დი დი დრო ის გა მო ყო ფის სა ჭი რო ე ბა 
და შე ნო ბა ში შე მოს ვ ლა შე ფერ ხ დეს.

და მა ტე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ Covid19თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ჯან მ რ თე ლო ბის და უსაფ რ თხო ე ბის სტან დარ ტე ბი მო ითხოვს 
ფი ზი კუ რი კონ ტაქ ტე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნას, საშ ვ თა ბი უ რო
ში ვი ზი ტი კი იწ ვევს და მა ტე ბით კონ ტაქ ტებს, რაც შე ი ცავს ჯან მ
რ თე ლო ბის და მა ტე ბით რის კებს. ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მი კი, 
მსგავ სი სი ტუ ა ცი ე ბი სათ ვის, არ არ სე ბობს.

ტექნოლოგიები და ინოვაცია
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

გარ და ამი სა, აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს პლე ნა რულ სხდო მა ზე 
დას წ რე ბი სათ ვის არ არის გან საზღ ვ რუ ლი ცალ კე პრო ცე დუ რე ბი, 
რის გა მოც, დას წ რე ბის მსურ ვე ლებს შო რის ხში რად ხდე ბა გა უ
გებ რო ბა. საბ ჭოს სხდო მა თა დარ ბა ზის სივ რ ცის შეზღუ დუ ლო ბა 
კი და მა ტე ბით გა მოწ ვე ვა ა, და დამ ს წ რე თა შო რის ხში რად უთან ხ
მო ე ბის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა. 

უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტის თა ნახ მად, სხდო მა ზე გა რე
შე დამ ს წ რე პირ თა ჩარ თუ ლო ბა არ არის გა წე რი ლი, რამ დე
ნა დაც სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ე ბის პლე ნა რუ ლი სხდო მა არ 
წარ მო ად გენს მსგავ სი ფორ მა ტის შეხ ვედ რას. მე სა მე პირ თა 
(მოსახლეობის, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ან სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარმომადგენლების და ა.შ.) ჩარ თუ ლო ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
სა კო მი ტე ტო საქ მი ა ნო ბა ში. შე სა ბა მი სად, პრო ცე დუ რუ ლად გა
წე რი ლი წე სი სხდო მა ზე დას წ რე ბი სათ ვის სა ჭი როა იმი სათ ვი საც, 
რომ გა აზ რე ბუ ლი იყოს გა რე შე პირ თა უფ ლე ბე ბი სხდო მის მიმ
დი ნა რე ო ბი სას და არ შე იქ მ ნას სხდო მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე ფერ
ხე ბის საფ რ თხე. 

სხდო მა ზე დას წ რე ბის ეფექ ტუ რი შე საძ ლებ ლო ბით მო ქა ლა ქე ებს 
მი ე ცე მათ სა შუ ა ლე ბა, და აკ ვირ დ ნენ სხდო მის მიმ დი ნა რე ო ბას და 
ცოცხალ რე ჟიმ ში მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე
ბის და საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნულს, შე საძ ლო ა, და მა ტე ბით 
სარ გე ბე ლი ჰქონ დეს სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის, რო დე
საც მოს წავ ლე ე ბი და სტუ დენ ტე ბი და ეს წ რე ბი ან სხდო მას და გა
ეც ნო ბი ან სა კა ნონ მ დებ ლო მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კას.

მთავარიმიზანი

მო ქა ლა ქე თათ ვის უმაღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტებ თან შეხ ვედ რის 
ორ გა ნი ზე ბის გა მარ ტი ვე ბა, მო ქა ლა ქე თათ ვის აჭა რის ავ ტო ნო
მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტებ თან შეხ ვედ
რე ბის ორ გა ნი ზე ბის და მათ თან კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი 
დამ ყა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის დამ კ ვიდ რე ბა. ამ პრო ცე დუ რის შე
დე გად კი, მო ქა ლა ქე ებს მი ე ცეთ შე საძ ლებ ლო ბა ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფორ მა ტით მო ი პო ვონ უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე ნო ბა ში შე სას ვ ლე
ლად საშ ვი და მარ ტი ვად გა ნა ხორ ცი ე ლონ ვი ზი ტი.

გა ნი საზღ ვ როს აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს პლე ნა რულ სხდო მა ზე 
დას წ რე ბის წე სი და და ი ნერ გოს ერ თ გ ვა რო ვა ნი პრაქ ტი კა.

OGPგამოწვევა სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

   

ვალდებულება9:აჭარისუმაღლესისაბჭოსშენობაშიშესვლის,სხდომაზე
დასწრებისდასაშვისგაცემისელექტრონულისისტემა
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განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

რეგლამენტში პლენარულ სხდომაზე 
დასწრების წესის შესახებ ცვლილებების 
პროექტის მომზადება.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 10/2020

შეხ ვედ რის ელექ ტ რო ნულ ფორ მატ ში ჩა
ნიშ ვ ნის წე სის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტ კი ცე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 10/2020

საშ ვის ელექ ტ რო ნუ ლი გზით გა ცე მის წე სის 
შე მუ შა ვე ბა (კონცეფციის დო ნე ზე). 

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 10/2020

რეგ ლა მენ ტის ცვლი ლე ბე ბის და და მა ტე
ბი თი პრო ცე დუ რე ბის მი ღე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 10/2020 12/2020

საბ ჭოს ვებ  გ ვერ დ ზე ახა ლი ფუნ ქ ცი ის 
და მა ტე ბა  შეხ ვედ რე ბის ჩა ნიშ ვ ნა, საშ ვის 
ელექ ტ რო ნუ ლი გზით გა ცე მის ტექ ნი კუ რი 
მხარ და ჭე რის უზ რუნ ველ ყო ფა (სმსის, აპ
ლი კა ცი ის ან სხვა სა შუ ა ლე ბით). 

ახალი 
ვალდებულება 10/2020 12/2020

ელექ ტ რო ნუ ლი შეხ ვედ რის და საშ ვის 
სის ტე მის, ასე ვე, აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
პლე ნა რულ სხდო მა ზე დას წ რე ბის წე სის 
შე სა ხებ საბ ჭოს აპა რა ტის შე სა ბა მი სი თა
ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის გაც ნო ბა და სა ჭი რო
ე ბის შემ თხ ვე ვა ში გა დამ ზა დე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 10/2020 12/2020

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს პლე ნა რულ 
სხდო მა ზე დას წ რე ბის წე სის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის ვებ  გ ვერ დ ზე გა მო ყო ფი ლად 
გან თავ სე ბა (ასევე გა მარ ტი ვე ბუ ლი ვა რი
ან ტით).

ახალი 
ვალდებულება 12/2020 12/2020

შეხ ვედ რის ჩა ნიშ ვ ნის და საშ ვის ელექ ტ
რო ნუ ლი გზით გა ცე მის სის ტე მის სა ტეს ტო 
რე ჟიმ ში და ნერ გ ვა.

ახალი 
ვალდებულება 12/2020 02/2021

შეხ ვედ რე ბის ჩა ნიშ ვ ნის და საშ ვის ელექ
ტ რო ნუ ლი გზით გა ცე მის სის ტე მის სრუ ლი 
და ნერ გ ვა.

ახალი 
ვალდებულება 03/2021 05/2021

ვალდებულება9:აჭარისუმაღლესისაბჭოსშენობაშიშესვლის,სხდომაზე
დასწრებისდასაშვისგაცემისელექტრონულისისტემა

ტექნოლოგიები და ინოვაცია
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ინდიკატორი

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ  გ ვერ დ ზე და მა ტე ბუ ლია ცალ კე ფუნ ქ
ცია მთა ვარ მე ნი უ ში „მიწერე დე პუ ტატს“;

- თი თო ე უ ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რის პი რად გვერდს ემა ტე ბა 
ფუნ ქ ცია დე პუ ტატ თან და სა კავ ში რებ ლად. ვებ გ ვერდს ემა ტე
ბა მე ნი უ ში ცალ კე ფუნ ქ ცია „დეპუტატთან შეხ ვედ რის ჩა ნიშ
ვ ნა“;

- შეხ ვედ რის ჩა ნიშ ვ ნის ფუნ ქ ცი ით სარ გებ ლო ბის დროს მო
ქა ლა ქის მი ერ მი წე რი ლი მოთხოვ ნა მის დის შე სა ბა მი სი დე
პუ ტატს, ფრაქ ცი ის, კო მი ტე ტის სამ დივ ნოს და მო ქა ლა ქეს 
ასე ვე ელექ ტ რო ნუ ლად მის დის შეხ ვედ რის დრო ის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ა;

- და ნერ გი ლია საშ ვის ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მა ტით გა ცე მის 
სის ტე მა;

- ელექ ტ რო ნულ საშ ვ თა სის ტე მას იყე ნებს საბ ჭოს ვი ზი ტორ თა 
არა ნაკ ლებ 10%;

- შე მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლია აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
პლე ნა რულ სხდო მა ზე დას წ რე ბის წე სი;

- აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს პლე ნა რულ სხდო მა ზე დას წ რე ბის 
წე სი მარ ტი ვი ფორ მით გან თავ სე ბუ ლია ვებ  გ ვერ დ ზე გა მო
ყო ფილ სივ რ ცე ში;

- აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს პლე ნა რულ სხდო მა ზე დას წ რე ბის 
წე სი და ნერ გი ლია პრაქ ტი კა ში და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ დას წ
რე ბა ხდე ბა წე სის შე სა ბა მი სად.

რისკებიდავარაუდები

არის ალ ბა თო ბა, რომ ახა ლი ფუნ ქ ცი ე ბის და მა ტე ბის შე სა ხებ სა
ზო გა დო ე ბას ნაკ ლე ბად მი ე წო დოს ინ ფორ მა ცი ა, შე სა ბა მი სად, 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს აპა რატ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს შე სა ბა მი სი ინ
ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა სო ცი ა ლუ რი ქსელ ში რეკ ლა მის გან
თავ სე ბით, ასე ვე მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის და ინ ტე რე სე ბა ახა ლი სერ
ვი სის გა ჩე ნას თან და კავ ში რე ბით.

საშ ვის გა ცე მის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი უნ და 
იყოს საბ ჭოს ვებ  გ ვერ დ თან, თუმ ცა ამ უკა ნას კ ნე ლის გა მარ თუ
ლო ბა არ არის სა თა ნა დოდ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, რა მაც შე საძ
ლოა უარ ყო ფი თად იმოქ მე დოს საშ ვის გა ცე მის ელექ ტ რო ნულ 
სის ტე მა ზე.

და მა ტე ბი თი რის კია ელექ ტ რო ნუ ლი საშ ვი სად მი და ბა ლი ინ ტე
რე სი და მომ ხ მა რე ბელ თა მხრი დან პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ის თ
ვის უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბა. 

საბ ჭოს სხდო მა თა დარ ბა ზის ზო მი დან გა მომ დი ნა რე შეზღუ დუ ლი 
რა ო დე ნო ბით დას წ რე ბამ შე საძ ლოა იმოქმედოს წე სის ეფექ ტი ან 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, რამ დე ნა დაც იარ სე ბებს მო მე ტე ბუ ლი მო ლო
დი ნი, სხდო მა ზე დი დი რა ო დე ნო ბით ადა მი ა ნე ბის დას წ რე ბა ზე, 
რაც ვერ შეს რულ დე ბა და გა მო იწ ვევს უარ ყო ფით გან წყო ბას.

ვალდებულება9:აჭარისუმაღლესისაბჭოსშენობაშიშესვლის,სხდომაზე
დასწრებისდასაშვისგაცემისელექტრონულისისტემა
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ვალდებულება10:აჭარისუმაღლესისაბჭოსდამისიორგანოებისსხდომების
ინტერნეტ-ტრანსლაციადამოქალაქეთაჩართულობა

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

პეტრე ზამბახიძე, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი;

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP); 

მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი.

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 მიზანი

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს პლე ნა რუ ლი, სა კო მი ტე ტო და ბი უ
როს სხდო მე ბი პირ და პირ სა ტე ლე ვი ზიო ეთერ ში არ გა და ი ცე მა, 
შე სა ბა მი სად, მო ქა ლა ქე ებს არ აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა თვალ ყუ რი 
ადევ ნონ სხდო მე ბის მიმ დი ნა რე ო ბას. 2020 წლის მა ი სი დან უმაღ
ლეს მა საბ ჭომ და იწყო პლე ნა რუ ლი სხდო მე ბის ფე ის ბუქ  გ ვერ დის 
მეშ ვე ო ბით ლა ივ რე ჟიმ ში გა და ცე მა (ვებგვერდზე აღ ნიშ ნუ ლი 
ლა ივ ს ტ რი მი ან შე სა ბა მი სი არ ქი ვი არ არის გან თავ სე ბუ ლი). აღ
ნიშ ნუ ლი ლა ივ  ს ტ რი მე ბი რამ დე ნი მე ასე ულ მა ადა მი ან მა იხი ლა. 
თუმ ცა სხვა ტი პის სხდო მე ბის გა და ცე მა არ მომ ხ და რა; გარ და ამი
სა, მსგავ სი გა და ცე მე ბით მო ქა ლა ქე ებ თან ინ ტე რაქ ტი უ ლი კო მუ
ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბა (კომენტარების მი ღე ბა, პა სუ ხის გაჟ ღე რე ბა, 
ან სხვაგ ვა რი და მუ შა ვე ბა და ა.შ.) არ არის გან საზღ ვ რუ ლი საბ ჭოს 
რეგ ლა მენ ტით.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ უმაღ ლე სი საბ ჭოს სხდო მა თა დარ
ბა ზი, ისე ვე, რო გორც ბი უ როს სხდო მა თა ოთა ხი (სადაც ბი უ როს 
სხდო მა და ხში რად, კო მი ტე ტე ბის სხდო მე ბი ტარ დე ბა) არ იძ ლე
ვა მო ქა ლა ქე თა დი დი ჯგუ ფე ბის დას წ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

მთავარიმიზანი

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს და მი სი ორ გა ნო ე ბის სხდო მე ბის ინ
ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით გა და ცე მის პრაქ ტი კის და კო მი ტე ტის სხდო
მებ ზე მო ქა ლა ქე თა კითხ ვე ბის / შე თა ვა ზე ბე ბის მი ღე ბის სის ტე მის 
და ნერ გ ვა, რაც ასე ვე აისა ხე ბა საბ ჭოს ვებ  გ ვერ დ ზე.

OGPგამოწვევა სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

ტექნოლოგიები და ინოვაცია
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

   

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

რეგ ლა მენ ტ ში სხდო მე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი 
სა შუ ა ლე ბე ბით პირ და პირ ეთერ ში გა და ცე
მის და კო მი ტე ტის სხდო მა ზე მო ქა ლა ქე თა 
მხრი დან კითხ ვე ბის / შე ნიშ ვ ნე ბის მი ღე ბის 
და რე ა გი რე ბის ასახ ვა. 

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2020

უმაღ ლე სი საბ ჭოს და მი სი ორ გა ნო ე ბის 
ტრან ს ლა ცი ი სათ ვის ტექ ნი კუ რი სა ჭი რო
ე ბე ბის დად გე ნა და შე სა ბა მი სი ბი უ ჯე ტის 
გან საზღ ვ რა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 11/2020

უმაღ ლე სი საბ ჭოს სხდო მა თა დარ ბა ზი სა 
და ბი უ როს ოთა ხის პირ და პი რი 
ინ ტერ ნეტ  ტ რან ს ლა ცი ის თ ვის აღ ჭურ ვი
სათ ვის ტექ ნი კუ რი და ვა ლე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

ახალი 
ვალდებულება 11/2020 12/2020

ვებ  გ ვერ დ ზე ხა რის ხი ა ნი ტრან ს ლა ცი ის 
წარ მო ე ბი სათ ვის სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სის 
გა მო ყო ფა 2021 წლის თ ვის და და მა ტე ბი
თი ფი ნან სე ბის მო ზიდ ვა.

ახალი 
ვალდებულება 11/2020 12/2020

სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვის ჩა ტა რე ბა. ახალი 
ვალდებულება 01/2021 03/2021

ტრანსლაციის სისტემის მოწყობა. ახალი 
ვალდებულება 03/2021 09/2021

პლე ნა რუ ლი სხდო მე ბის, ბი უ როს სხდო
მე ბის და კო მი ტე ტე ბის სხდო მე ბის ინ ტერ
ნე ტის მეშ ვე ო ბით გა და ცე მა, კო მი ტე ტის 
სხდო მებ ზე კითხ ვა პა სუ ხის რე ჟი მის პრაქ
ტი კის დამ კ ვიდ რე ბა და პო პუ ლა რი ზა ცი ა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2021 მუდმივად

ვალდებულება10:აჭარისუმაღლესისაბჭოსდამისიორგანოებისსხდომების
ინტერნეტ-ტრანსლაციადამოქალაქეთაჩართულობა
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ვალდებულება10:აჭარისუმაღლესისაბჭოსდამისიორგანოებისსხდომების
ინტერნეტ-ტრანსლაციადამოქალაქეთაჩართულობა

ინდიკატორი

- რეგ ლა მენ ტ ში ასა ხუ ლია ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც კო მი ტე
ტე ბის სხდო მებ ზე მო ქა ლა ქე ე ბის გან ონ ლა ინ რეე ჟიმ ში კითხ
ვე ბის და შე ნიშ ვ ნე ბის მი ღე ბის და პა სუ ხის გა ცე მის სა შუ ა ლე
ბას იძ ლე ვა;

- საბ ჭოს, ბი უ როს, კო მი ტე ტის და სხვა ორ გა ნო ე ბის სხდო მე
ბი გა და ი ცე მა ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით პირ და პირ ეთერ ში 
(მინიმუმ ფე ის ბუქ ლა ივ  ს ტ რი მის სა ხით);

- შე მუ შა ვე ბუ ლია ტექ ნი კუ რი და ვა ლე ბა შე სა ბა მი სი სივ რ ცე ე ბის 
აუდი ო ვი დეო სის ტე მე ბის აღ ჭურ ვი სათ ვის;

- მო ძი ე ბუ ლია ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვის შეს
ყიდ ვი სათ ვის.

- შე მუ შა ვე ბუ ლია ტექ ნი კუ რი და ვა ლე ბა და გა მო ყო ფი ლია 
ბი უ ჯე ტი;

- ტენ დე რით შერ ჩე უ ლია კომ პა ნი ა;

- უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ლა ივ  ს ტ რი მის ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რა;

- ლა ივ  ს ტ რი მის რე ჟიმ ში გა და ი ცე მა ბი უ როს, კო მი ტე ტე ბის და 
პლე ნა რუ ლი სხდო მე ბი.

რისკებიდავარაუდები

უმაღ ლე სი საბ ჭოს ორ გა ნო ე ბის და გან სა კუთ რე ბით სხდო მის 
პირ და პირ ეთერ ში ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით გა და ცე მა სრულ ყო
ფი ლად (რამდენიმე ვი დე ოთ ვა ლი სხვა დას ხ ვა მო სა უბ რის და სა
ფიქ სი რებ ლად, მიკ რო ფო ნე ბის აუდი ო სის ტე მა და ა.შ.) საკ მა ოდ 
დიდ ფი ნან სებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, რაც უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
ბი უ ჯე ტის თ ვის შე საძ ლოა რთუ ლი იყოს.

ლა ივ სტრი მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის სა თა ნა დოდ 
ინ ფორ მი რე ბის გა რე შე მსგავ სი სის ტე მის და ნერ გ ვა შე იძ ლე ბა 
იყოს სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სის არა ე ფექ ტუ რი ხარ ჯ ვა, რის გა მოც 
აუცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და პო პუ
ლა რი ზა ცი ის აქ ტი ვო ბე ბი

ტექნოლოგიები და ინოვაცია
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ვალდებულება11:უმაღლესისაბჭოსვებგვერდზედოკუმენტებისადვილად
დასამუშავებელფორმატშიგანთავსება,პროაქტიულადგამოსაქვეყენებლი

ინფორმაციისნუსხისგაზრდა

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა (UNDP); ინ ფორ მა ცი ის თა ვი
სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი (IDFI); 

სა ერ თა შო რი სო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა  სა ქარ თ ვე ლო; 

დე მოკ რა ტი უ ლი ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რე ბის ქსე ლი (NCCE).

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 მიზანი

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ  გ ვერ დ ზე ხელ მი საწ ვ დო მია ბევ რი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტი, მათ შო რის, სა კა ნონ მ დებ ლო აქ
ტე ბი, აქ ტე ბის პრო ექ ტე ბი, ან გა რი შე ბი, სხდო მის ოქ მე ბი და ა.შ. 
თუმ ცა ასე თი დო კუ მენ ტე ბის ნა წი ლი გან თავ სე ბუ ლია დას კა ნე
რე ბულ ფორ მატ ში, რაც მათ მო ძი ე ბას და შემ დ გომ და მუ შა ვე ბას 
არ თუ ლებს, ზოგ ჯერ კი, შე უძ ლე ბელ საც ხდის. ასეთ დო კუ მენ ტ თა 
რიცხ ვ შია სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბის პრო ექ ტე ბიც, რო მელ თა გაც
ნო ბა და და მუ შა ვე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვი საც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია (მაგ. ქო ნე ბის მარ თ ვის შე სა ხებ კა ნო ნის ცვლი
ლე ბე ბის პრო ექ ტი, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს 2019
2020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა და ა.შ.). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბი დას კა ნე რე ბულ ფორ მატ ში ასე ვე დი დი 
მო ცუ ლო ბი სა ა, რაც ვებ გ ვერ დის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა საც აფერ ხებს.

აუცი ლე ბე ლია ვებ გ ვერ დ ზე დო კუ მენ ტა ცი ის რო გორც ღი ა, ასე ვე, 
ად ვი ლად და სა მუ შა ვე ბელ ფორ მატ ში (მაგალითად, HTML/MS 
Word) გან თავ სე ბა მა თი შემ დ გო მი გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით. 

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭო ვებ  გ ვერ დ ზე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბის თვალ საზ რი სით, ხელ მ ძღ ვა ნე
ლობს დად გე ნი ლე ბით, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს გა მო საქ ვეყ
ნე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის ნუს ხას, პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რებს, სა ჯა
რო ინ ფორ მა ცი ის გა მოთხო ვის სტან დარტს, ფორ მებს და ა.შ. 
„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა  სა ქარ თ ვე ლოს“ მი ერ ჩა ტა
რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად, დად გინ და, რომ უმაღ ლეს საბ ჭოს 
ამ თვალ საზ რი სით ავ ტო ნო მი ის სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებს შო რის 
ყვე ლა ზე კარ გი პრაქ ტი კა აქვს (დადგენილებით გან საზღ ვ რუ ლი 
ყვე ლა ინ ფორ მა ცია (29 და სა ხე ლე ბა) გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ა), თუმ ცა 
მი უ ხე და ვად აღ ნიშ ნუ ლი სა, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის ასა მაღ
ლებ ლად სა ჭი როა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ჩა მო ნათ ვა ლის გაზ რ
და და ასე ვე, რო გორც ახა ლი, ისე ამ ჟა მად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ
ფორ მა ცი ის ჩაშ ლა. 
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ამავ დ რო უ ლად, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ დის მიზ
ნით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ფორ მა ცი ის არა მხო ლოდ პრო აქ ტი უ
ლად გა მოქ ვეყ ნე ბა, არა მედ გა მარ ტი ვე ბუ ლი და ად ვი ლად აღ
ქ მა დი ფორ მით გან თავ სე ბა უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ  გ ვერ დ ზე. ამ 
მხრივ გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ფი ნან სუ რი, კერ ძოდ, 
სა ბი უ ჯე ტო ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა. აუცი ლე ბე ლია ბი უ ჯე ტის 
შე სა ხებ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი და გა მარ ტი ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გან
თავ სე ბა უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დ სა და სო ცი ა ლურ ქსე ლებ
ში, რაც გა ა მარ ტი ვებ და ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი
საწ ვ დო მო ბას. 

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია უნ და გა მოქ ვეყ
ნ დეს ად ვი ლად და სა მუ შა ვე ბულ ფორ მატ ში.

მთავარიმიზანი

პრო აქ ტი უ ლად გა მო საქ ვე ყე ნე ბე ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის რა ო
დე ნო ბის გაზ რ და, სულ მცი რე, 40 სა ხე ო ბამ დე და ვებ გ ვერ დ ზე 
გან თავ სე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტა ცია გან თავ ს დე ბა და მუ
შა ვე ბად (machinereadable) ფორ მატ ში, რაც სა შუ ა ლე ბას მის
ცემს მო ქა ლა ქე ებს, ად ვი ლად მო ი ძი ონ მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო 
დო კუ მენ ტი, ამ დო კუ მენ ტის შიგ ნით კონ კ რე ტუ ლი ინ ფორ მა ცია 
და სა ჭი რო ე ბი სას და ა მუ შა ვონ ისი ნი.

OGPგამოწვევა სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა; სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

   

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

შე სა ბა მი სი დად გე ნი ლე ბის ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2021

ვებ  გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა
ცი ის გა ნახ ლე ბა, ჩაშ ლა და გა ა ნა ლი ზე ბა 
და 2016 წლი დან დღემ დე დო კუ მენ ტე ბის 
შერ ჩე ვა, რომ ლე ბიც უნ და გან თავ ს დეს 
და მუ შა ვე ბად (machinereadable) ფორ
მატ ში.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 02/2021

გა ნახ ლე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი
სად სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 01/2021 05/2021

სა ბი უ ჯე ტო კა ლენ დ რით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი დო კუ მენ ტე ბის/ ასე ვე სხვა მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი დო კუ მენ ტე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა ხით 
გა მოქ ვეყ ნე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 11/2020 05/2021

ვალდებულება11:უმაღლესისაბჭოსვებგვერდზედოკუმენტებისადვილად
დასამუშავებელფორმატშიგანთავსება,პროაქტიულადგამოსაქვეყენებლი

ინფორმაციისნუსხისგაზრდა

ტექნოლოგიები და ინოვაცია
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

ინდიკატორი

- ვებ  გ ვერ დ ზე 2016 წლი დან გან თავ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის 
მი ნი მუმ 20% და მუ შა ვე ბად (machinereadable) ფორ მატ ში.

- უკ ვე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გა ნახ ლე ბუ ლია ჩაშ ლი
ლი და ად ვი ლად და სა მუ შა ვე ბე ლი ფორ მა ტით;

- გაზ რ დი ლი ნუს ხის შე სა ბა მი სად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ინ ფორ მა
ცია გა ნახ ლე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის მი ხედ ვით;

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია გა მარ ტი ვე ბუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტო დო კუ მენ ტე ბი. 

რისკებიდავარაუდები

გან თავ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა, გან სა კუთ რე
ბით, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ისი ნი სხვა ფორ მა ტით (MS Word ან 
სხვა) არ არ სე ბობს, მო ითხოვს ასე თი დო კუ მენ ტე ბის ვებ გ ვერ დ
ზე არ სე ბუ ლი ვერ სი ის მი ხედ ვით შექ მ ნას, რაც და კავ ში რე ბუ ლია 
თა ნამ შ რო მელ თა დიდ დრო ით რე სურ ს თან. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში 
შე საძ ლე ბე ლია ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი დან შე
ირ ჩეს მხო ლოდ ისე თი დო კუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე
ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია (საკანონმდებლო აქ ტის პრო ექ ტე ბი, გან
მარ ტე ბი თი ბა რა თე ბი, სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, ან გა რი შე ბი) და არა 
ყვე ლა (მაგალითად, სხდო მის ოქ მე ბი).

ვალდებულება11:უმაღლესისაბჭოსვებგვერდზედოკუმენტებისადვილად
დასამუშავებელფორმატშიგანთავსება,პროაქტიულადგამოსაქვეყენებლი

ინფორმაციისნუსხისგაზრდა
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ვალდებულება12:აჭარისუმაღლესისაბჭოს,მისიორგანოების
დადეპუტატებისსაჯაროანგარიშებიმოქალაქეებს

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

დავით გაბაიძე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე; 

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP);

დემოკრატიის ინსტიტუტი (IOD).

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 მიზანი

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტის თა ნახ მად, საბ ჭოს ორ
გა ნო ე ბი, რომ ლე ბიც საქ მი ა ნო ბის ან გა რიშს წა რად გე ნენ, არის 
კო მი ტე ტი (მუხლი 44.) და სა თათ ბი რო ორ გა ნო ე ბი (გენდერული 
თა ნას წო რო ბის და ღია მმარ თ ვე ლო ბის საბ ჭო ე ბი  მუხ ლე ბი 67, 
671). ეს ორ გა ნო ე ბი წე ლი წად ში ერ თხელ საქ მი ა ნო ბის ან გა რი
შებს წა რუდ გე ნენ უმაღ ლეს საბ ჭოს.

უმაღ ლე სი საბ ჭოს ან გა რი შის, დე პუ ტა ტის, ფრაქ ცი ის ან კო მი ტე
ტის ან გა რი შის მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის წარ დ გე ნა კა ნონ მ დებ ლო
ბით გან საზღ ვ რუ ლი არა ა. ასე თი ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა და 
ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მა ტით ხელ მი საწ ვ დო მო ბაც (გარდა კო მი
ტე ტის ან გა რი ში სა) არ გა ნი საზღ ვ რე ბა რეგ ლა მენ ტით.

აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა
მენ ტი არ ით ვა ლის წი ნებს დე პუ ტა ტე ბის ან გა რი შის წარ დ გე ნის 
ვალ დე ბუ ლე ბას. მარ თა ლი ა, საბ ჭოს ცალ კე უ ლი ორ გა ნო ე ბი წა
რად გე ნენ ან გა რი შებს, თუმ ცა ან გა რი შე ბი არ წა რედ გი ნე ბა მო
სახ ლე ო ბას. შე დე გად, მო სახ ლე ო ბის თ ვის ხში რად უც ნო ბი ა, რას 
საქ მი ა ნო ბენ არ ჩე უ ლი დე პუ ტა ტე ბი, რა მიღ წე ვე ბი და გა მოწ ვე ვე
ბი აქვს საბ ჭოს და რა წვლი ლი შე ი ტა ნა თი თო ე ულ მა დე პუ ტატ მა 
მის საქ მი ა ნო ბა ში.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, აჭა რის სხვა დას ხ ვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ამომ
რ ჩევ ლებ მაც მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია საბ ჭო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე
სებ ზე და მათ მი ერ არ ჩე უ ლი დე პუ ტა ტე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე.

ანგარიშვალდებულება
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 
2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა

მთავარიმიზანი

და ი ნერ გოს აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს, მი სი დე პუ ტა ტე ბის, კო
მი ტე ტე ბის, სა თათ ბი რო ორ გა ნო ე ბის ან / და სხვა ორ გა ნო ე ბის 
მხრი დან პე რი ო დუ ლი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა და სა ჯა როდ, მო
ქა ლა ქე თათ ვის წარ დ გე ნის წე სი და პრაქ ტი კა.

OGPგამოწვევა სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

  

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტ ში 
ან გა რი შე ბის წარ დ გე ნის წე სის და პე რი ო
დუ ლო ბის ასახ ვა. 

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2020

ან გა რი შის სა რე კო მენ და ციო ფორ მა ტის 
და სა კითხე ბის შე მუ შა ვე ბა დე პუ ტა ტე ბი
სათ ვის, საბ ჭოს სხვა დას ხ ვა ორ გა ნო სა და 
საბ ჭო სათ ვის (საკითხები, სა ჭი რო ინ ფორ
მა ცია და ა.შ.).

ახალი 
ვალდებულება 12/2020 02/2021

დე პუ ტა ტე ბის თ ვის და შე სა ბა მი სი თა ნამ შ
რომ ლე ბი სათ ვის სატ რე ნინ გო/ სა ო რი ენ ტა
ციო კურ სის შე მუ შა ვე ბა ან გა რი შის მომ ზა
დე ბა სა და წარ დ გე ნას თან და კავ ში რე ბით. 

დე პუ ტა ტე ბის გა დამ ზა დე ბა  თა ნა შემ წე ე
ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მა თი გა დამ
ზა დე ბაც (სასურველია პარ ტ ნი ო რე ბის 
დახ მა რე ბით).

ახალი 
ვალდებულება 01/2020 03/2021

სა ჯა რო ან გა რიშ გე ბის შე თან ხ მე ბუ ლი გრა
ფი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა დე პუ ტა ტე ბი სა და 
საბ ჭოს ორ გა ნო ე ბი სათ ვის. 

ახალი 
ვალდებულება 05/2021 07/2021

დე პუ ტატ თა ან გა რი შე ბი სა ზო გა დო ე ბას 
(ფიზიკური ან ონ ლა ინ შეხ ვედ რის სა ხით) 
და ან გა რი შე ბის და მუ შა ვე ბად ფორ მატ ში 
გან თავ სე ბა ვებ გ ვერ დ ზე. 

ახალი 
ვალდებულება 10/2020 12/2021

კო მი ტე ტის და სა თათ ბი რო ორ გა ნოს ან
გა რი შე ბის წარ დ გე ნა სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
(ფიზიკური ან / და ონ ლა ინ შეხ ვედ რის სა
ხით) და ან გა რი შე ბის და მუ შა ვე ბად ფორ
მატ ში გან თავ სე ბა ვებ გ ვერ დ ზე.

ახალი 
ვალდებულება 10/2021 12/2021

ვალდებულება12:აჭარისუმაღლესისაბჭოს,მისიორგანოების
დადეპუტატებისსაჯაროანგარიშებიმოქალაქეებს
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ვალდებულება12:აჭარისუმაღლესისაბჭოს,მისიორგანოების
დადეპუტატებისსაჯაროანგარიშებიმოქალაქეებს

ინდიკატორი

- აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს ან
გა რი შე ბის წარ დ გე ნის წესს და პე რი ო დუ ლო ბას;

- შე მუ შა ვე ბუ ლია ან გა რი შის სა რე კო მენ და ციო ფორ მა ტი და 
გან საზღ ვ რუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი დე პუ ტა ტები სათ
ვის, სხვა დას ხ ვა ორ გა ნო სა და საბ ჭო სათ ვის;

- დე პუ ტა ტე ბის თ ვის და შე სა ბა მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის 
მომ ზა დე ბუ ლია სატ რე ნინ გო/ სა ო რი ენ ტა ციო კურ სი ან გა რი
შის მომ ზა დე ბა სა და წარ დ გე ნას თან და კავ ში რე ბით;

- დე პუ ტა ტე ბი და შე სა ბა მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბი  (თანაშემწეების 
100%, კო მი ტე ტე ბის არა ნაკ ლებ თი თო თა ნამ შ რო მე ლი) 
გა დამ ზა დე ბუ ლი არი ან ან გა რიშ გე ბის სა კითხებ ზე;

- მომ ზა დე ბუ ლია სა ჯა რო ან გა რიშ გე ბის შე თან ხ მე ბუ ლი გრა
ფი კი დე პუ ტა ტე ბი სა და საბ ჭოს ორ გა ნო ე ბი სათ ვის;

- წარ დ გე ნი ლია დე პუ ტატ თა არა ნაკ ლებ ნა ხევ რის ან გა რი შე ბი 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის (ფიზიკური შეხ ვედ რის სა ხით) მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტე ბის ნა ხე ვარ ში მა ინც და ან გა რი შე ბი და მუ შა ვე ბად 
ფორ მატ ში გან თავ სე ბუ ლია ვებ გ ვერ დ ზე;

- ყვე ლა კო მი ტე ტის და სა თათ ბი რო ორ გა ნოს ან გა რი ში წარ
დ გე ნი ლია სა ზო გა დო ე ბის თ ვის (ფიზიკური ან / და ონ ლა ინ 
შეხ ვედ რის სა ხით) და ან გა რი შე ბი და მუ შა ვე ბად ფორ მატ ში 
გან თავ სე ბუ ლია ვებ გ ვერ დ ზე.

რისკებიდავარაუდები

უმაღ ლე სი საბ ჭოს პო ლი ტი კუ რი შე მად გენ ლო ბი დან გა მომ დი ნა
რე, შე საძ ლე ბე ლი ა, ცალ კე ულ სუ ბი ექ ტებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სირ
თუ ლემ გა მო იწ ვი ოს ან გა რი შე ბის ამ ფორ მატ ში წარ დ გე ნის გან 
თა ვის შე კა ვე ბა. გარ და ამი სა, კო ვიდ  1 9 ის კვლავ არ სე ბო ბის 
საფ რ თხემ შე საძ ლოა ხე ლი შე უ შა ლოს სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის ჩა
ტა რე ბას ან გა რი შე ბის ჩა სა ბა რებ ლად.

შე საძ ლე ბე ლია ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში დე პუ ტა ტებ თან მო ხერ ხ დეს 
წე რი ლო ბი თი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა ზე მუ შა ო ბა და მა თი სა ჯა
რო შეხ ვედ რის ნაც ვ ლად, სა ტე ლე ვი ზიო ან სხვა მე დია ან სოც . მე
დი ის სა შუ ა ლე ბით სა ჯა როდ ჩა ბა რე ბის პრაქ ტი კის გა მო ყე ნე ბა. 
აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ვი რუ სის გავ რ ცე ლე ბის რის კებ საც ით ვა
ლის წი ნებს.

ასე ვე შე საძ ლე ბე ლი ა, ახა ლი მოწ ვე ვის უმაღ ლე სი საბ ჭოს წევ რე
ბის თ ვის მი სა ღე ბი არ იყოს 2021 წლის ბო ლოს პირ ვე ლი ან გა
რი შის ჩა ბა რე ბა.

ანგარიშვალდებულება
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ვალდებულება13:უმაღლესისაბჭოსკომიტეტებისსამოქმედოგეგმების
შემუშავებადაგამოქვეყნება

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა (UNDP); 

ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი (IDFI).

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 და მე17 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტი არ ით ვა ლის წი ნებს კო
მი ტე ტე ბის მი ერ სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბის ვალ დე ბუ ლე
ბას. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი პრობ ლე მუ რად იქ ნა მიჩ ნე უ ლი ევ რო
კავ ში რი სა (EU) და გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) 
პროგ რა მის „საპარლამენტო დე მოკ რა ტი ის კონ სო ლი და ცია სა
ქარ თ ვე ლო ში“ დაკ ვე თით ჩა ტა რე ბუ ლი უმაღ ლე სი საბ ჭოს სა
ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა შიც. ეს აფერ ხებს კო მი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტი ან და გეგ მ ვას, შეს რუ ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინგს, 
ან გა რიშ გე ბა სა და შე ფა სე ბას.

გარ და ამი სა, უმაღ ლე სი საბ ჭოს კო მი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბა ში სა
მო ქა ლა ქო სექ ტო რი სა და სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა მი ნი
მა ლუ რი ა, რაც ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მო ნა წი ლე ო ბი თი და ინ კ
ლუ ზი უ რი სა კა ნონ მ დებ ლო და სა ზე დამ ხედ ვე ლო პრო ცე სე ბის 
წარ მარ თ ვას. სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში სა მო
ქა ლა ქო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა ხელს შე უწყობს სხვა დას ხ ვა აქ
ტი ვო ბის სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად და გეგ მ ვას და 
მო ქა ლა ქე თა ინ ტერ სებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
პო ლი ტი კის გან საზღ ვ რას.

კო მი ტე ტებ მა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის თ ვის, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, წი ნას წარ შე ი მუ შა ვონ, და გეგ მონ და გა მო აქ
ვეყ ნონ წლის გან მავ ლო ბა ში გან სა ხორ ცი ე ლებ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი. 

მთავარიმიზანი

კო მი ტე ტე ბის მი ერ წლი უ რი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და 
გა მოქ ვეყ ნე ბა, რაც სა ზო გა დო ე ბას მის ცემს შე საძ ლებ ლო ბას მი ი
ღოს ინ ფორ მა ცია სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ში და გეგ მი ლი პრო
ცე სე ბის შე სა ხებ, სა მოქ მე დო გეგმის შე მუ შა ვე ბა ში საბ ჭოს წევ
რებ თან ერ თად ჩარ თუ ლია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი

OGPგამოწვევა სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა
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OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

  

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტ ში 
კო მი ტე ტე ბის მი ერ სა მოქ მე დო გეგ მის შე
მუ შა ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2020

კო მი ტე ტე ბის აპა რა ტის თა ნამ შ რომ ლე ბის 
გა დამ ზა დე ბა სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე
ბის სპე ცი ფი კა სა და თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით 
შე მუ შა ვე ბის სა კითხებ ზე.

ახალი 
ვალდებულება 12/2020 01/2021

კო მი ტე ტე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე
ბის პრო ცე სის დაწყე ბა და მას ში სა მო ქა
ლა ქო სექ ტო რის ჩარ თ ვა.

ახალი 
ვალდებულება 01/2021 03/2021

უმაღ ლე სი საბ ჭოს კო მი ტე ტე ბის მი ერ სა
მოქ მე დო გეგ მე ბის დამ ტ კი ცე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 03/2021 05/2021

ინდიკატორი

- აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს კო
მი ტე ტე ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბას;

- კო მი ტე ტე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლია არა ნაკ ლებ თი თო შეხ ვედ
რა სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან ორ წ ლი ა
ნი ან გა რი შე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის;

- ყვე ლა კო მი ტე ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტ კი ცე ბუ ლია 
ორ წ ლი ა ნი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი;

- სა მოქ მე დო გეგ მე ბი და მუ შა ვე ბად ფორ მატ ში გან თავ სე ბუ
ლია ვებ გ ვერ დ ზე.

რისკებიდავარაუდები

ახა ლი მოწ ვე ვის უმაღ ლე სი საბ ჭოს წევ რე ბი სათ ვის შე საძ ლე ბე
ლია რთუ ლი აღ მოჩ ნ დეს მცი რე დრო ში სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე
მუ შა ვე ბა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით მა თი 
გან ხილ ვა. 

ვალდებულება13:უმაღლესისაბჭოსკომიტეტებისსამოქმედოგეგმების
შემუშავებადაგამოქვეყნება

ანგარიშვალდებულება
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ვალდებულება14:ღიაკარისდღე

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) 

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 მიზანი

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ბა თუ მის ცენ ტ რა ლურ უბან ში გად მოს
ვ ლას თან ერ თად გაჩ ნ და მო ლო დი ნი მო სახ ლე ო ბის უფ რო აქ
ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით წა რი მარ თოს საბ ჭოს აქ ტი ვო ბე ბი. თუმ ცა, 
რე გი ო ნის სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო სად მი ინ ტე რე სი საკ მა რი
სად მა ღა ლი არა ა, გარ და ამი სა, არ სხდო მებ ზე მო ქა ლა ქე თა 
დას წ რე ბა საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი ა, რო გორც სხდო მა თა დარ ბა
ზის ზო მის, ასე ვე პრაქ ტი კის არა რა სე ბო ბის გა მო.

რე გი ო ნის დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა და ინ ტე რე სე ბის და ჩარ თუ ლო
ბის გაზ რ დის ეფექ ტუ რი შე საძ ლე ბე ლო ბაა „ღია კა რის დღის“ 
პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მეტ ან გა რიშ ვალ დე
ბუ ლე ბას და გამ ჭ ვირ ვა ლო აბს.

მთავარიმიზანი
აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭო წე ლი წად ში ორ ჯერ ატა რებს „ღია კა
რის დღეს“ აჭა რის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტ რი რე ბუ ლი ამომ რ ჩევ
ლე ბის მო სას მე ნად. 

OGPგამოწვევა სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

  

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

ღია კა რის დღის სა კითხის მა რე გუ ლი რე
ბე ლი წე სის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტ კი ცე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 09/2020 12/2020

ღია კა რის დღის პრაქ ტი კის და ნერ გ ვი სათ
ვის შე სა ბა მი სი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ინ ს ტ რუქ
ცი ე ბის მომ ზა დე ბა და თა ნამ შ რომ ლე ბის 
გა დამ ზა დე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 01/2020 03/2021
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პირველი ღია კარის დღის ჩანიშვნა. ახალი 
ვალდებულება 03/2021 06/2021

ღია კა რის დღის ოქ მის და ან გა რი შის 
მომ ზა დე ბა და გა მოქ ვეყ ნე ბა, შე სა ბა მი სი 
რე ა გი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ
ვეყ ნე ბა.

ახალი 
ვალდებულება 06/2021 08/2021

ინდიკატორი

- შე მუ შა ვე ბუ ლია ღია კა რის დღის მა რე გუ ლი რე ბე ლი წე სი;

- მომ ზა დე ბუ ლია სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი დღის ჩა
ტა რე ბი სა და ან გა რიშ გე ბის სა კითხებ ზე;

- გა დამ ზა დე ბუ ლია შე სა ბა მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბი;

- ჩა ტა რე ბუ ლია არა ნაკ ლებ ერ თი ღია კა რის დღე;

- ღია კა რის დღის ოქ მი და ან გა რი ში და მუ შა ვე ბად ფორ მატ ში 
გან თავ სე ბუ ლია ვებ გ ვერ დ ზე.

რისკებიდავარაუდები
ღია კა რის დღის ჩა ტა რე ბა სხდო მა თა დარ ბაზ ში შე საძ ლოა გარ
თულ დეს დარ ბა ზის ზო მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რის თ ვი საც გას ვ ლი
თი სხდო მის ორ გა ნი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბა უნ და იყოს გან ხი ლუ ლი.

ვალდებულება14:ღიაკარისდღე

ვალდებულება15:CSOდღე

წამყვანიდაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

პარტნიორები

საჯარო დაწესებულება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

სამოქალაქო/
კერძო სექტორი/ 
საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

ინიციატორი (აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, 
(სამოქალაქო/კერძო სექტორი, 
საერთაშორისო ორგანიზაცია):

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) 

მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), 
რომელსაც უპასუხებს ვალდებულება მე16 და მე17 მიზნები

არსებულიმდგომარეობადა
პრობლემისაღწერა

აჭა რის უმაღ ლეს საბ ჭოს არ აქვს სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან აქ
ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის გა მოც დი ლე ბა და ტრა დი ცი ა. არ ტარ
დე ბა რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბი, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და 
მხა რე თა შო რის დი ა ლო გი, იდე ა თა გაც ვ ლა, პარ ტ ნი ო რო ბის შე
საძ ლებ ლო ბე ბის გან ხილ ვა და ამავ დ რო უ ლად საბ ჭოს მუ შა ო ბის 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რ და. 

მთავარიმიზანი
და ი ნერ გოს უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ წე ლი წად ში ერ თხელ რე
გი ონ ში წარ მოდ გე ნი ლი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ
ლებ თან ერ თად შეხ ვედ რის პრაქ ტი კა.

OGPგამოწვევა სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

ანგარიშვალდებულება
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OGPპრინციპები

გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბა

ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბა

სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბა

ტექ ნო ლო გია 
და ინო ვა ცია

  

განხორციელებისეტაპები
ახა ლი ან 
არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბა

დაწყების 
თარიღი: დასრულების თარიღი:

უმაღ ლეს საბ ჭო სა და სა მო ქა ლა ქო სექ
ტორს შო რის დეკ ლა რა ცი ის გა ფორ მე ბა

ახალი 
ვალდებულება 12/2020 03/2021

უმაღლესი საბ ჭოს ღია მმარ თ ვე ლო ბის 
საბ ჭოს მი ერ პირ ვე ლი შეხ ვედ რის ორ გა
ნი ზე ბა

ახალი 
ვალდებულება 03/2021 09/2021

შეხ ვედ რის ან გა რი შის მომ ზა დე ბა და ვებ
გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბა

ახალი 
ვალდებულება 09/2021 11/2021

ინდიკატორი

- რეგ ლა მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს ყო ველ წი უ რი შეხ ვედ რის და 
ან გა რიშ გე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას;

- გა ფორ მე ბუ ლია მე მო რან დუ მი უმაღ ლეს საბ ჭო სა და სა მო ქა
ლა ქო სექ ტო რის წარ მო ამ დ გენ ლებს შო რის;

- უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლია ერ თი ყო ველ წ ლი
უ რი შეხ ვედ რა.

რისკებიდავარაუდები

უმაღ ლე სი საბ ჭოს სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 
მწი რი პრაქ ტი კის გა მო, შე საძ ლოა CSO დღის მი მართ მო ლო
დი ნე ბი იყოს არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი და სა ჭი როა თა ნამ შ რომ ლო ბის 
პრაქ ტი კის გაძ ლი ე რე ბა.

ვალდებულება15:CSOდღე
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გამოიცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ ევროკავშირის (EU) და გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან 
(IDFI) თანამშრომლობით. გამოცემის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭო და მისი შინაარსის აღქმა ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამის და ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პოზიციად დაუშვებელია.


