
             

აქტივობები 

დრო (კვირები) 
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დეტალური მეთოდოლოგიის 

შემუშავება სიტუაციური 

ანალიზის, ახალციხისა და 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტების 

მერიის ღია მონაცემების 

სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის, მათ შორის 

შესაძლებლობების 

განსავითარებელი აქტივობების 

მოსამზადებლად.  

                    

დეტალური სამუშაო გეგმის 

შემუშავება: ახალციხისა და 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტების 

მერიებისთვის სიტუაციური 

ანალიზების, ღია მონაცემების 

სტრატეგიებისა და სამუშაო 

გეგმების, მონიტორინგის 

მექანიზმებისა და 

შესაძლებლობების 

განსავითარებელი აქტივობების 

განხორციელებისთვის. 

                    

ახალციხესა და ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში ღია 

მონაცემების შეგროვებას, 

დამუშავებასა და 

გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით 

სიტუაციის ყოვლისმომცველი 

ანალიზის ჩატარება (სიტუაციური 
ანალიზი, სხვა ელემენტებთან 
ერთად, ასევე უნდა მოიცავდეს 
სხვადასხვა დაინტერესებულ 
მხარესთან ფოკუს ჯგუფის ტიპის 
შეხვედრებს). 

                    

სიტუაციური ანალიზის შედეგად 

გამოვლენილი მიგნებებისა და 

საერთაშორისო საუკეთესო 

პრაქტიკის გათვალისწინებით, 

სიტუაციური ანალიზის ანგარიშის 

შემუშავება რეკომენდაციებთან 

ერთად, რომლებიც 

გაითვალისწინებს ახალციხისა და 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტების 

ინდივიდუალურ საჭიროებებს ღია 

მონაცემების მენეჯმენტის 

გასაუმჯობესებლად, მათ შორის, 

მონაცემთა ბაზების ღია მონაცემთა 

პორტალსა www.data.gov.ge და 

მუნიციპალიტეტების მერიების 

ვებგვერდებზე გამოქვეყნების 

ნაწილში, ისე, რომ აღნიშნული 

იყოს თანმიმდევრული და 

შემოწმებადი. 

                    

სიტუაციური ანალიზის 

მიგნებებისა და რეკომენდაციების 

წარდგენა ახალციხისა და 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 

მერიებში ღია მონაცემების 

მენეჯმენტის გასაუმჯობესებლად, 

                    



მათ შორის ინფორმაციის 

მიწოდება: ღია მონაცემების 

ლიცენზიის, ღია მონაცემების 

რეკომენდირებული ფორმატის, 

ღია მონაცემების 

რეკომენდირებული სტანდარტის, 

უნიკალური რესურსის 

იდენტიფიკატორების შესახებ. 

სტრატეგიებისა და სამოქმედო 

გეგმების (2019-2020) სამუშაო 

ვერსიის შემუშავება, რომელშიც 

მოცემულია ის კონკრეტული 

გზები, თუ როგორ უნდა 

გააუმჯობესონ ახალციხისა და 

ქუთაისის მერიებმა ღია 

მონაცემების 

მენეჯმენტი/განკარგვა. 

                    

საჯარო დისკუსიების ჩატარება 

(ფოკუს ჯგუფების ფორმატში) 

ახალციხესა და ქუთაისში ღია 

მონაცემების სტრატეგიებისა და 

სამოქმედო გეგმების სამუშაო 

ვერსიის შესახებ. 

                    

სტრატეგიებისა და სამოქმედო 

გეგმების (2019-2020) სრულყოფა, 

სადაც მოცემულია ის 

კონკრეტული გზები, თუ როგორ 

უნდა გააუმჯობესონ ახალციხისა 

და ქუთაისის მერიებმა ღია 

მონაცემების 

მენეჯმენტი/განკარგვა, მათ შორის 

მონიტორინგის მექანიზმები. 

                    

ტრენინგ მოდულისა და 

მასალების, მათ შორის 

შესაძლებლობების 

განსავითარებელი 

აქტივობებისთვის ღია 

მონაცემების სახელმძღვანელოს 

შემუშავება ახალციხისა და 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის შესაბამისი 

თანამშრომლებისათვის, რათა მათ 

პრაქტიკაში წარმატებით 

შეაგროვონ, დაამუშაონ და 

გამოქვეყნონ ღია მმართველობის 

მონაცემები. 

                    

შესაძლებლობების 

განსავითარებელი აქტივობების 

განხორციელება ახალციხისა და 

ქუთაისის მერიების შესაბამისი 

თანამშრომლებისათვის, რათა 

წარმატებით მოხდეს ღია 

მმართველობის მონაცემების 

შეგროვება, დამუშავება და 

გამოქვეყნება. 

                    

საბოლოო შედეგების წარგდენა, 

მათ შორის, საბოლოო ანგარიშის 

წარდგენა, რომელიც შეაჯამებს 

ჩატარებულ სამუშაოებს და 

მიღწეულ შედეგებს (ქართულ და 

ინგლისურ ენაზე). 

                    



 


