
                                                                             

 
 
 
 
 

 
 

ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და 
საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა 

დღის წესრიგი  

სასტუმრო „თბილისი რუმსი“ 

ხუთშაბათი, 7 ივნისი, 2018 

 

09:30 – 10:00 რეგისტრაცია / ყავა-ჩაი 

10:00 – 10:15 

 

 

 

შეხვედრის გახსნა 
 ირინა ფრუიძე, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე 
 სოფი ჰუე გერიში, მმართველობის სექტორის კოორდინატორი, ევროკავშირის დელეგაცია 

საქართველოში 
 გიგი ბრეგაძე, დემოკრატიული მმართველობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, UNDP 
 გიორგი კლდიაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, IDFI  

10:15 – 10:30 საქართველოს ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების 
შესრულების ანგარიში: 

 ირინა ფრუიძე, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე  

10:30 – 11:00 დისკუსია  
 

 საქართველოს ღია პარლამენტის 2018 – 2019 წლების სამოქმედო გეგმასთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციების პრეზენტაცია და განხილვა 

11:00 – 11:15 ვალდებულება 1. პარლამენტის მიერ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) შესრულების 
ხელშეწყობა და მონიტორინგი 

 ირინა ფრუიძე, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე  

 სოფო გურული, UNDP 

 ინგა სინჯიკაშვილი, GIZ 

11:15 – 11:30 დისკუსია  

11:30 – 11:45 ვალდებულება 7. ბიუჯეტის შემუშავებისა და დამტკიცების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 
გაზრდა 

 ინგა სინჯიკაშვილი, GIZ 



                                                                             

11:45 – 12:00 დისკუსია 

12:00 – 12:15 შესვენება ყავაზე 

12:15 – 13:00 

 

ვალდებულება 3. პარლამენტის ვებ გვერდის გაუმჯობესება და გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის 
ნუსხის გაფართოება 

 ირინა ფრუიძე, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე  
 ნინო ვარდოსანიძე, USAID GGI 
 ლევან ავალიშვილი, IDFI 
 თამარ ზოდელავა, GIZ  
 ნინო ცუხიშვილი, GYLA 
 გიორგი თოფურია, ლიკა საჯაია, თამარ ტატანაშვილი, TI საქართველო 
 მოქალაქეები:  

o შალვა დეკანოზიშვილი 
o კალენიკე ურიდია 
o რუსუდან მგელაძე 

13:00 – 13:30 დისკუსია 

13:30 – 14:30 სადილი 

14:30 – 14:40 ვალდებულება 4. მოქალაქეთა ერთიანი მისაღების შექმნა / არსებულის გაძლიერება 
 თამარ ზოდელავა, GIZ  

14:40 – 14:50 დისკუსია 

14:50 – 15:15 ვალდებულება 5. საპარლამენტო დემოკრატიის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 
 ირინა ფრუიძე, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე  
 ლევან ავალიშვილი, IDFI 
 ნინო ცუხიშვილი, GYLA 
 რუსუდან ტუშური, UNDP 
 ამირან ჯანჯღავა, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი 

15:15 – 15:30 დისკუსია  

15:30 – 15:50 ვალდებულება 6. პარლამენტის ანგარიშვალდებულების გაზრდა 
 ირინა ფრუიძე, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე  
 ნათია ბაღდავაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია 
 ნინო ესაკია, EY საქართველო 
 ლინა ჯიქია, ამერიკის სავაჭრო პალატა 

15:50 – 16:30 დისკუსია   
 

16:30 – 16:50 ვალდებულება 2. საპარლამენტო კონტროლის გაზრდა მთავრობის საქმიანობის ღიაობასა და 
გამჭვირვალობაზე 

 ირინა ფრუიძე, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე  
 გიორგი თოფურია, ლიკა საჯაია, თამარ ტატანაშვილი, TI საქართველო  

16:50 – 17:10 დისკუსია   

17:10 – 17:25 შეხვედრის შეჯამება 

 


