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N ვალდებულება

პასუხისმგებელი
უწყება

პარტნიორი უწყება

შესრულების
ვადა

გამოწვევა *

გამოწვევა I. საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება
1.

კერძო სექტორის სერვისების დანერგვა
იუსტიციის სახლებში

2.

მომხმარებლის ხმა

3.

მომხმარებლის კომფორტზე
ორიენტირებული ახალი სერვისის -

სსიპ - იუსტიციის
სახლი;
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო
სსიპ - იუსტიციის
სახლი;
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო
სსიპ - იუსტიციის
სახლი;

სადაზღვევო კომპანიები;
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო

სსიპ - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების

I
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x

x

2014 წ.

x

x

2014 წ.

x

x

III

IV

1

V

„JUSTdrive“-ის ამოქმედება

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო

სააგენტო; სსიპ - საჯარო
რეესტრის ეროვნული
სააგენტო; სსიპ საქართველოს ეროვნული
არქივი; სსიპ - მონაცემთა
გაცვლის სააგენტო; სსიპ „სმართ ლოჯიქი“ (SMART
LOGIC)
- სსიპ - იუსტიციის სახლი,
სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

4.

საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს სერვისების
ხელმისაწვდომობა სსიპ - იუსტიციის
სახლში

სსიპ
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო,
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო

5.

მოქალაქის პორტალის www.my.gov.ge
განვითარება

6.

ელექტრონული მმართველობის
დანერგვის გზით ადგილობრივი
თვითმმართველობების შესაძლებლობების
გაძლიერება
- საზოგადოებრივი ცენტრების
განვითარება საქართველოში;
- ელექტრონული მმართველობის
დანერგვა ადგილობრივ
თვითმმართველობებში

სსიპ - მონაცემთა
გაცვლის
სააგენტო,
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო
სსიპ სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო,
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო
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2014 წ.

x

სამინისტროები და სხვა
სამთავრობო უწყებები;
ელექტრონული სერვისების
მიმწოდებელი კერძო
კომპანიები

2014-2015 წწ.

x

ადგილობრივი
თვითმმართველობა; სსიპ საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო; სსიპ მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო; სსიპ სოციალური მომსახურების
სააგენტო; საქართველოს
რეგიონალური

2014–2015 წწ.

x

x

x

7.

რეგიონების განვითარება საჯარო
ბიბლიოთეკების ტრანსფორმაციის გზით

სსიპ სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო,
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო

8.

ციფრული ხელმოწერა და ონლაინ
ავთენტიფიკაცია

სსიპ სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტო,

განვითარების და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო; შპს
„მექანიზატორი“; სსიპ იუსტიციის სასწავლო
ცენტრი; სსიპ საქართველოს ეროვნული
არქივი; ევროკავშირი;
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
„მრავალეროვანი
საქართველო
დემოკრატიული
ღირებულებების
განმტკიცებისათვის“,
ლიბერთი ბანკი, მაგთიკომი,
UGT
საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა,
საერთაშორისო კვლევისა და
გაცვლების საბჭო (IREX),
ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი ,
საქართველოს
საბიბლიოთეკო ასოციაცია
სსიპ - საქართველოს
დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის
სამსახური

3

2014 წ.

x

2014–2015 წწ.

x

x

x

საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტრო
9. ღია მონაცემების პორტალის შექმნა
სსიპ - მონაცემთა
სამინისტროები და სხვა
(DATA.GOV.GE)
გაცვლის
სამთავრობო უწყებები;
სააგენტო,
ელექტრონული სერვისების
საქართველოს
მიმწოდებელი კერძო
იუსტიციის
კომპანიები
სამინისტრო
გამოწვევა II. საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება
10. ინფორმაციის თავისუფლების აქტის
საქართველოს
„ფონდი ღია საზოგადოება შემუშავება
იუსტიციის
საქართველო“; ინფორმაციის
სამინისტრო
თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი
11. ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი
საქართველოს
გეგმის შესრულებაზე
- ეროვნულ დონეზე ეფექტიანი
იუსტიციის
პასუხისმგებელი უწყებები;
კოორდინაციის მექანიზმი
სამინისტრო
არასამთავრობო/საერთაშორ
ისო ორგანიზაციები

12. ელექტრონული პეტიციების პორტალი
(ICHANGE.GE)

საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაცია

13. საჯარო სამსახურში მიღების გამჭვირვალე
და მიუკერძოებელი წესები

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
4

სსიპ - მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო; საქართველოს
პარლამენტი; საქართველოს
იუსტიციის სამინისტრო;
სსიპ - საჯარო სამსახურის
ბიურო; ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი
სპეციალური სამუშაო
ჯგუფი; საქართველოს

2014-2015 წწ.

x

2015 წ.
გაზაფხული

x

2014 წლის
იანვარი სამოქმედო
გეგმის
მოქმედების
ვადის
განმავლობაში
2014-2015 წწ.

x

2014 წ.

x

x

ბიურო

14. საქართველოში თანამდებობის პირთა
ქონებრივი მდგომარეობის
დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის
შექმნა

სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიურო

15. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური
ანგარიშების გამოქვეყნება დამუშავებად
ფორმატში
16. ონლაინკონსულტაციის მექანიზმის
დანერგვა და შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
17. ფარული მიყურადების შესახებ
სასამართლო სტატისტიკის პროაქტიული
გამოქვეყნება
18. საარჩევნო პროცესების შესახებ
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

იუსტიციის სამინისტრო;
არასამთავრობო
ორგანიზაციები;
ანტიკორუფციული საბჭო;
საქართველოს მთავრობა;
საქართველოს პარლამენტი;
გერმანიის ტექნიკური
თანამშრომლობის
საზოგადოება (GIZ)

2014-2015 წწ.

x

სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური
საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

2014 წ.

x

2014 წ.

x

საქართველოს
უზენაესი
სასამართლო
სსიპ - საარჩევნო
სისტემების
განვითარების,
რეფორმებისა და
სწავლების
ცენტრი,
საქართველოს
ცენტრალური
საარჩევნო კომისია

2014-2015 წწ.

x

2014 წ.

x

5

დაინტერესებული საჯარო
დაწესებულებები;
ადგილობრივი და
საერთაშორისო
არასამთავრობო
ორგანიზაციები

x

19.

20.

21.

22.

23.

24.

გამოწვევა III. საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა
საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით
საქართველოს
საქართველოს პარლამენტი;
საზოგადოების ინფორმირების ეფექტური
მთავრობა,
საერთაშორისო
მექანიზმის ჩამოყალიბება
საქართველოს
ორგანიზაციები;
ფინანსთა
არასამთავრობო
სამინისტრო
ორგანიზაციები
სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სსიპ სისტემის გაფართოება - „ყველა ყველაფერს სახელმწიფო
ხედავს“
შესყიდვების
სააგენტო
საჯარო სამსახურში ადამიანური
სსიპ - საჯარო
სსიპ - საფინანსორესურსების მართვის ელექტრონული
სამსახურის
ანალიტიკური სამსახური
სისტემის განვითარება
ბიურო
ელექტრონული არქივის სისტემის შექმნა
სსიპ საქართველოს იუსტიციის
საქართველოს
სამინისტრო
ეროვნული
არქივი; სსიპ მონაცემთა
გაცვლის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის
საქართველოს
სსიპ - საქართველოს
გამჭვირვალობისა და ხელმისაწვდომობის იუსტიციის
ეროვნული არქივი; სსიპ გაზრდა
სამინისტრო
საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
აკადემია; პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორი; ფორუმის
მონაწილე არასამთავრობო
ორგანიზაციები
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სსიპ ინფორმაციის
სამინისტროს არქივში დაცული
საქართველოს
თავისუფლების
დოკუმენტების ელექტრონული
შინაგან საქმეთა
განვითარების ინსტიტუტი
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2014-2015 წწ.

x

x

2014-2015 წწ.

x

x

2014-2015 წწ.

2014-2015 წწ.

2014-2015 წწ.

2014-2015 წწ.

x

x

x

x

კატალოგის შექმნა და გამოქვეყნება
25. საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის
ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის
გაზრდა

26. სსიპ - „112“-თან დაკავშირების
ალტერნატიული არხების შექმნა

სამინისტროს
აკადემია
სსიპ - საფინანსოანალიტიკური
სამსახური,
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საბიუჯეტო
დეპარტამენტი;
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სახაზინო
სამსახური; სსიპ საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მომსახურების
სააგენტო; საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო; ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოები; საქართველოს
ადგილობრივ
თვითმმართველობათა
ეროვნული ასოციაცია;
საქართველოს
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების ფინანსისტთა
ასოციაცია
გამოწვევა IV. უსაფრთხო გარემოს შექმნა
სსიპ - „112“,
სსიპ - საქართველოს
საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული
შინაგან საქმეთა
ადმინისტრაცია (GPS
სამინისტრო
ტრეკერების კუთხით);
UNDP (SMS და ვიდეო ზარი)
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27. ინტერაქტიული სტატისტიკა და
დანაშაულის კრიმინოგენური რუკა

საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

საქართველოს მთავარი
პროკურატურა

* ღია მმართველობის პარტნიორობის ხუთი გამოწვევიდან სამოქმედო გეგმა ეხება 4 გამოწვევას:
I. საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება
II. საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერების ამაღლება
III. საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა
IV. უსაფრთხო გარემოს შექმნა
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