
პროექტის სამოქმედო გეგმა 

 

აქტივობა  

 

განხორციელების პერიოდი  

 
პირველი წელი 

 
მაი ივნ ივლ აგვ სექ ოქტ ნოემ დეკ იან თებ მარ აპრ 

1.  
შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება             

2.  პროექტის გაცნობითი და  სარეკლამო ვიდეოს 

შემუშავება 
            

3.  PPD ხარისხის შეფასების მექანიზმის 

გაცნობითი გეგმის შემუშავება 
            

4.  
პროექტის გაცნობითი შეხვედრა             

5.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა 
            

6.  საწყისი კვლევა შერჩეულ 

მუნიციპალიტეტებზე 
            

7.  ინტერვიუები ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესაბამის 

წარმომადგენლებთან (პირისპირ ან 

დისტანციურად) და/ან დაინტერესებულ 

მხარეებთან 

            

8.  შერჩეული მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო სესიის 

ჩატარება 

            

9.  პროექტის ფარგლებში PPD ხარისხის 

შესაფასებლად კანონებისა და რეგულაციების 

შერჩევა 

            

10.  ინფორმაციის გამოთხოვა შესაბამისი 

სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან 
            

11.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა 
            

12.  სახელმწიფო ინსტიტუტების 

წარმომადგენლებთან ინტერვიუები 
            

13.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა 
            

14.  კვლევა შერჩეულ კანონპროექტებზე, 

კანონქვემდებარე აქტებსა და მუნიციპალურ 

რეგულაციებზე 

            

15.  
შეფასების ანგარიშის შემუშავება             

16.  
ანგარიშის თარგმნა             

17.  
სარეკლამო ვიდეოს შექმნა             

18.  შეფასების ძირითადი მიგნებების შესახებ 

საინფორმაციო ბროშურის მომზადება 
            

19.  
ანგარიშის დიზაინის მომზადება და ბეჭდვა             

20.  ყოველწლიური ანგარიშის საპრეზენტაციო 

ღონისძიება და დაჯილდოების ცერემონია 
            

21.  
საბოლოო ანგარიშის მომზადება და წარდგენა             

 

 

აქტივობა  

განხორციელების პერიოდი  

 მეორე წელი 

 მაი ივნ ივლ აგვ სექ ოქტ ნოემ დეკ იან თებ მარ აპრ 

22. 1 საწყისი კვლევა შერჩეულ 

მუნიციპალიტეტებზე 
            



 

23.  ინტერვიუები  ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესაბამის 

წარმომადგენლებთან 

            

24.  კვლევის ფარგლებში მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო 

სესიების ჩატარება 

            

25.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა 
            

26.  პროექტის ფარგლებში PPD ხარისხის 

შესაფასებლად კანონებისა და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტების შერჩევა 

            

27.  ინფორმაციის გამოთხოვა 

შესაბამისისახელმწიფო ინსტიტუტებისგან 

(შერჩეული კანონპროექტების და 

რეგულაციების ავტორებისგან) 

            

28.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა             

29.  ინტერვიუები სახელმწიფო ინსტიტუტების 

წარმომადგენლებთან ან/და დაინტერესებულ 

მხარეებთან 

            

30.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა             

31.  შერჩეული კანონპროექტების, კანონქვემდებარე 

აქტებისა და მუნიციპალური დებულებების 

შემუშავებაში PPD ხარისხის შეფასება 
            

32.  შეფასების ანგარიშის შემუშავება             

33.  ანგარიშის თარგმნა             

34.  სარეკლამო ვიდეოს შექმნა             

35.  შეფასების ძირითადი მიგნებების შესახებ 

საინფორმაციო ბროშურის მომზადება             

36.  ანგარიშის დიზაინის მომზადება და ბეჭდვა             

37.  ყოველწლიური ანგარიშის საპრეზენტაციო 

ღონისძიება, დაჯილდოების ცერემონია და 

საინფორმაციო/ტრენინგი 
            

38.  საბოლოო ანგარიშის მომზადება და წარდგენა 

(მათ შორის მედიასთან ურთიერთობის 

ანგარიში) 
            

 

 

აქტივობა 

განხორციელების პერიოდი 

 მესამე წელი 

 მაი ივნ ივლ აგვ სექ ოქტ ნოემ დეკ იან თებ მარ აპრ 

39. 1 

 
საწყისი კვლევა შერჩეულ სამ 

მუნიციპალიტეტზე, სამაგიდე კვლევისა და 

ინფორმაციის გამოთხოვაზე პასუხად 

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის გზით 

            

40.  ინტერვიუები ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესაბამის 

წარმომადგენლებთან ან/და დაინტერესებულ 

მხარეებთან  

            

41.  კვლევის ფარგლებში შერჩეული 

მუნიციპალიტეტების 

წარმომადგენლებისთვის საინფორმაციო 

სესიების ჩატარება 

            

42.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა 
            



43.  PPD ხარისხის შესაფასებლად კანონებისა და 

რეგულაციების შერჩევა 
            

44.  ინფორმაციის გამოთხოვა შესაბამისი 

სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან 
            

45.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა             

46.  ინტერვიუები შესაბამის სახელმწიფო 

ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან ან/და 

დაინტერესებულ მხარეებთან  

            

47.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა             

48.  შერჩეულ კანონპროექტებზე და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებზე  PPD 

ხარისხის შეფასება 
            

49.  PPD ხარისხის შეფასების ანგარიშის შემუშავება             

50.  დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა (მათ შორის 

მედიასთან ურთიერთობის ანგარიში) 
            

 

 

 

 

აქტივობა  

განხორციელების პერიოდი 

 
წელი 4 

 
მაი ივნ ივლ აგვ სექ ოქტ 

51.  
საწყისი კვლევა შერჩეულ მუნიციპალიტეტებზე       

52.  PPD ხარისხის შესაფასებლად კანონებისა და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტების შერჩევა 
      

53.  
ინფორმაციის გამოთხოვა შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან       

54.  
დონორი ორგანიზაციისთვის ანგარიშის მომზადება და წარდგენა       

55.  ინტერვიუები შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტების 

წარმომადგენლებთან ან/და დაინტერესებულ მხარეებთან  
      

56.  2021-2024 წლებში PPD ხარისხის შეფსების ანგარიშის დასრულება        

57.  ანგარიშის თარგმნა       

58.  სარეკლამო ვიდეოს მომზადება       

59.  შეფასების ძირითადი მიგნებების შესახებ საინფორმაციო ბროშურის 

მომზადება       

60.  ანგარიშის დიზაინის მომზადება და ბეჭდვა       

61.  2021-2024 წწ.  ანგარიშის საპრეზენტაციო ღონისძიება       

 


