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კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭო 

მრგვალი მაგიდა 
 

„ღია მმართველობის პარტნიორობის” 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის 

შეფასების ანგარიში და  

2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა  

სასტუმრო „ შერატონ მეტეხი პალასი“ თბილისი 
 

26 დეკემბერი, 2013 

დღის წესრიგი 
 

 
09:30-10:00  მონაწილეთა რეგისტრაცია, ჩაი/ყავა 

10:00-10:20  მისასალმებელი სიტყვა 

რუსუდან მიხელიძე,  კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი            
საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი 

გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისულების განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI). USAID-ის G-3 პროექტის „კანონმდებლობის 
გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ინფორმაციის 
თავისუფლების საკითხებში“ კონსორციუმის წევრი 

 

პირველი სესია 

„ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ყოველწლიური სამიტი 
და  

2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში 
 
მოდერატორი: რუსუდან მიხელიძე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი 
საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი 
 
10:20-10:40 ინფორმაცია ლონდონის სამიტის შესახებ 



demokratiuli           
mmarTveloba 
saqarTveloSi 

 
 

 
 
   
  

რუსუდან მიხელიძე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი 
საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი  

 
გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისულების განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI). USAID-ის G-3 პროექტის „კანონმდებლობის 
გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ინფორმაციის 
თავისუფლების საკითხებში“ კონსორციუმის წევრი 

 
10:40-11:00 „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის 

თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენა 
  
 რუსუდან მიხელიძე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი 
 
11:00-11:30 „ღია მმართველობის პარტნიორობის“2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებელი უწყებების კომენტარები ნაკისრ 
ვალდებულებათა შესრულების შესახებ და დისკუსია   

 
11:30-12:00 ყავის შესვენება 
 

მეორე სესია 

„ღია მმართველობის პარტნიორობის“ 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა 

12:00-13:00 „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ რეკომენდაციები სამოქმედო გეგმის 
შემუშავების შესახებ  

 
 კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს 

სამდივნოს წინადადებები 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების 
პროცესის შესახებ  

 
 რუსუდან მიხელიძე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი 
 ქეთევან ცანავა, „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ეროვნული 

კოორდინატორი  
  
13:00-14:00 სადილი 
 
14:00-14:45 დისკუსია 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ 
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მესამე სესია 

 

2014–2015 წლების სამოქმედო გეგმაში გასათვალისწინებელი ვალდებულებები * 
 

14:45-16:15 უწყებების მიერ შემოთავაზებული ახალი ვალდებულებები 2014-2015 წწ. 

სამოქმედო გეგმისათვის 

საჯარო სამსახურის ბიურო 

სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტო“ 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

იუსტიციის სახლი  

 სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“  

 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური  

 კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

 საქართველოს მთავარი პროკურატურა 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 

 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

16:15-17:00 დისკუსია 

17:00-18:00 სამომავლო გეგმებზე შეთანხმება, შეხვედრის დახურვა 

 

 

 

* წარმოდგენილ უწყებებს ეთხოვებათ ერთი ახალი ვალდებულების დასახელება ღია 

მმართველობის პარტნიორობის 2014–2015 წლების სამოქმედო გეგმისათვის.  


