დანართი
სტრატეგიული პრიორიტეტი #1: ინსტიტუციური გაძლიერება
საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ
ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის
შეტანა.
ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

1.1

1.2

1.3

ყოველწლიური სამოქმედო გეგმების
შემუშავებისა და ანგარიშგების წესის
გადახედვა-დახვეწა

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII

გათვალისწინებული
რეკომენდაციების
რაოდენობა/წესი
განახლებულია

საქმიანობის აუდიტის, მონიტორინგისა
და შეფასების ახალი მექანიზმების
დანერგვა

პასუხისმგებელი რგოლი
განსაზღვრულია

ცესკოს წევრების როლის (ჩართულობის)
გაზრდა საარჩევნო ადმინისტრაციის
სტრატეგიის განხორციელებაში

შეთავაზებული მექანიზმების
რაოდენობა, რაც
უზრუნველყოფს
ინიციატივებს ცესკოს
წევრების მხრიდან

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი
საფინანსო
დეპარტამენტი
ცესკო
პასუხისმგებელი რგოლი
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი
სამუშაო ჯგუფი

1.4

საარჩევნო ადმინისტრაციის სამუშაო
კონცეფციის შემუშავება

კონცეფციის
დოკუმენტი შემუშავებულია

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

1.5

ცესკოს აპარატის ეფექტური
ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნა

ცესკოსა და საოლქო საარჩევნო კომისიებს
შორის კომუნიკაციის სისტემის
გაუმჯობესება საარჩევნო და
არასაარჩევნო პერიოდში
1.6

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

განახლებული
ორგანიზაციული
სტრუქტურა შექმნილია

ცესკო

XI XII

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი
კომუნიკაციის გეგმა
განახლებულია

ცესკოს სტრუქტურულ ერთეულებს
შორის კომუნიკაციის სისტემის
გაუმჯობესება

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

1.7

საოლქო საარჩევნო კომისიებში
ფინანსების მართვის, ბუღალტრული
აღრიცხვის, საინვენტარიზაციო პროცესის
გაუმჯობესება

ინსტრუქცია შემუშავებულია

საფინანსო
დეპარტამენტი

1.8

კვალიფიციური კადრების მოზიდვაშენარჩუნების ეფექტური მექანიზმების
დანერგვა

HR პოლიტიკის დოკუმენტი
შექმნილია

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი

დასაქმებული არანაკლებ 2
შშმ პირი

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

1.9

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთა დასაქმება ცესკოში

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

1.10

თანამშრომელთა სამუშაო
აღწერილობებისა და შეფასების
ფორმების დახვეწა, განახლება, დანერგვა

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

თითოეული პოზიციისათვის
მკვეთრად განსაზღვრული
ფუნქციები, შეფასების
მოქნილი სისტემა და მის
საფუძველზე მიღებული
გადაწყვეტილებები

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი

XI XII

ტრენინგების წლიური გეგმა
შემუშავებულია
1.11

თანამშრომელთა გადამზადების
სისტემის შექმნა

რესურსი მოძიებულია/
მოდულები შემუშავებულია
ტრენინგების
რაოდენობა

1.12

საორიენტაციო ტრენინგების სისტემის
შემუშავება-დანერგვა

1.13

კონფერენციებში და სამუშაო
შეხვედრებში მონაწილეობა

1.14

სადამკვირვებლო მისიებში მონაწილეობა

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი
სწავლების ცენტრი

ტრენინგ-მოდული
შემუშავებულია

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი

კონფერენციებისა და სამუშაო
შეხვედრების რაოდენობა
ქვეყნის გარეთ

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

საერთაშორისო
სადამკვირვებლო მისიების
რაოდენობა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

1.15

საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა
ტრენინგი მედიასთან ურთიერთობის
მიმართულებით

საოლქო საარჩევნო კომისიის
არანაკლებ 70 წევრი
გადამზადებულია

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

1.16

საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
საქმისწარმოების, ადამიანური
რესურსების მართვის სფეროში

საოლქო საარჩევნო კომისიის
თავმჯდომარეები
გადამზადებულია

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი

1.17

საოლქო საარჩევნო კომისიების
სამეურნეო-სარემონტო სამუშაოების
გეგმის შემუშავება და განხორციელება

ინსტრუქცია შემუშავებულია

საარჩევნო ადმინისტრაციის
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
მიზნით სხვადასხვა სარემონტოსარეაბილიტაციო სამუშაოები

ინფრასტრუქტურა და
სამუშაო გარემო გამართულია

№

ღონისძიება
I

1.18

1.19

თვითმმართველობის ორგანოებთან
რეგულარული მუშაობა საარჩევნო
უბნების ადაპტაციის მიზნით

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

XI XII

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი
საფინანსო
დეპარტამენტი

ადაპტირებული
უბნების
რაოდენობა

საფინანსო
დეპარტამენტი
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი
საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

1.20

საარჩევნო პროცესებში თანამედროვე
ელექტრონული პროგრამების ჩართვაგამოყენება

საჭიროებების გამოვლენა/
შექმნა-განახლება

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

1.21

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა
სერტიფიცირება

არანაკლებ ერთი
სასერტიფიკაციო გამოცდა
ჩატარებულია

სწავლების ცენტრი

1.22

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა
სერტიფიცირების პროგრამის
უზრუნველყოფა ადმინისტრაციის
ბაზაზე

ახალი პროგრამა შესაბამის
ბაზაზე შექმნილია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

1.23

on-line რეგისტრაციის სისტემის
განახლება სერტიფიცირების
მსურველთათვის

მარტივი სარეგისტრაციო
სისტემა

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

1.24

ადმინისტრაციის ქონების ელექტრონულ
ფორმატში აღრიცხვის სისტემის
გაუმჯობესება

ინვენტარიზაცია
ჩატარებულია

საფინანსო
დეპარტამენტი

1.25

საქმისწარმოების ელექტრონული
სისტემის (eDocument) განახლება

სისტემა განახლებულია

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი

№

ღონისძიება
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

XI XII

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

XI XII

საჭიროებები გამოვლენილია

1.26

არჩევნების მართვის ელექტრონული
პროგრამა (არმასი) სრულყოფა

1.27

ადამიანური რესურსების მართვის
ელექტრონული სისტემის დახვეწა,
განახლება, ელექტრონული ინფორმაციის
სისტემაში ინტეგრაცია, სისტემის
იმპლემენტაცია

1.28

ელექტრონული არქივის პროგრამის
დახვეწა, სრულყოფა, ელექტრონული
ინფორმაციის ინტეგრაცია პროგრამაში,
იმპლემენტაცია

1.29

სერვერული ნაწილის განახლება და
მოცულობითი ინფორმაციის შენახვის
შესაძლებლობის გაზრდა

რესურსი /
პასუხისმგებელი

ახალი ან/და განახლებული
მოდულების რაოდენობა
გამოვლენილი საჭიროებების
მიხედვით

ადამიანური რესურსის
მართვის მოქნილი და
ოპერატიულად
სრულყოფილი
ელექტრონული ბაზა
დოკუმენტაციის მოქნილი და
ოპერატიული საძიებო
პროგრამა, საარჩევნო
ადმინისტრაციის სრული
ელექტრონული ბაზა
განახლებულია

მოცულობითი ინფორმაციის
შენახვის შესაძლებლობა
გაზრდილია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი
საფინანსო
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

1.30

საინფორმაციო უსაფრთხოების
პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა

1.31

სახელმწიფო უწყებებთან
თანამშრომლობის მექანიზმების შექმნა
საუბნო საარჩევნო კომისიების შესაფერის
შენობებში განთავსების მიზნით

1.32

საუბნო საარჩევნო კომისიების
განთავსების ალტერნატიული
საშუალებების განსაზღვრა

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

XI XII

საინფორმაციო
უსაფრთხოების პოლიტიკის
დოკუმენტის პროექტი
შემუშავებულია

განთავსების ძირითადი გეგმა
შემუშავებულია

უბნების ალტერნატიული
განთავსების გეგმა
გათვალისწინებულია
ძირითად გეგმაში
ალტერნატიული გეგმა
შემუშავებულია

1.33

საიმიჯო-სარეკლამო კონცეფციის შექმნა

რესურსი /
პასუხისმგებელი

საიმიჯო-სარეკლამო კამპანია
განახლებული კონცეფციით
განხორციელებულია

უსაფრთხოების საბჭო
საინფორმაციო
უსაფრთხოების
მენეჯერი
საორგანიზაციო
დეპარტამენტი
საოლქო საარჩევნო
კომისიები

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი
საოლქო საარჩევნო
კომისიები

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი
1.34

ცესკოს ვებ-გვერდის განახლება

ვებ-გვერდი განახლებულია
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

1.35

ცესკოს ვებ-გვერდის ადაპტირება
უსინათლო ამომრჩევლისთვის

ვებ-გვერდი ადაპტირებულია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

1.36

სწავლების ცენტრის ვებ-გვერდის
განახლება

1.37

სხვა ქვეყნების საარჩევნო
ადმინისტრაციებთან და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით
ახალი პროექტებისა და პროგრამების
განხორციელება

ღონისძიებების რაოდენობა
მოთხოვნის შესაბამისად

საარჩევნო ადმინისტრაციების
ყოველწლიური საერთაშორისო
კონფერენციის მასპინძლობა

მონაწილე ორგანიზაციების
რაოდენობა

1.38

ვებ-გვერდი
განახლებულია

სწავლების ცენტრი

ცესკო
სწავლების ცენტრი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

1.39

1.40

გამოფენა - არჩევნების ისტორია
ელექტრონული ვერსიის შექმნა

სოციალური აქციების ორგანიზება

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII

გამოფენის ელექტრონული
ვერსია ვებ-გვერდზე
განთავსებულია

არანაკლებ 3 აქცია

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII

სტრატეგიული პრიორიტეტი #2: სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის
ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა.
სწავლების ცენტრი

2.1

საპილოტე სასწავლო პროგრამის
განხორციელება საჯარო სკოლებში
დამამთავრებელი კლასის
მოსწავლეებისათვის

ჩატარებული სემინარების
რაოდენობა/საჯარო
სკოლების რაოდენობა/
მოსწავლეთა რაოდენობა

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი
საოლქო საარჩევნო
კომისიები
სწავლების ცენტრი
საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

2.2

2.3

ეროვნული უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში
საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის
საპილოტე პროექტის განხორციელება

ჩატარებული სემინარების
რაოდენობა/ საჯარო
სკოლების რაოდენობა/
მოსწავლეთა რაოდენობა

საინფორმაციო შეხვედრები
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებთან (1617 წლის ასაკის)

ჩატარებული შეხვედრების/
მონაწილეთა რაოდენობა

საოლქო საარჩევნო
კომისიები
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

ჩატარებული სემინარების
რაოდენობა/
უნივერსიტეტების
რაოდენობა/სტუდენტების
რაოდენობა

სწავლების ცენტრი

XI XII

2.4

მოკლე სემინარები უნივერსიტეტებში
ახალგაზრდა ამომრჩევლებისათვის

2.5

სასწავლო კურსი საარჩევნო სამართალის
დარგში საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

უნივერსიტეტების / კურსდამთავრებულთა რაოდენობა

სწავლების ცენტრი

2.6

იურიდიული კლინიკა

ჩართული უნივერსიტეტებისა
და მონაწილე სტუდენტების
რაოდენობა

სწავლების ცენტრი

2.7

უნივერსიტეტებში სტუდენტებთან
დებატების ორგანიზება

გამართული დებატების
რაოდენობა /დებატებში
მონაწილეთა რაოდენობა

სწავლების ცენტრი

საზაფხულო სკოლების პროექტის
შემუშავება და განხორციელება

საპილოტე პროექტი
შემუშავებულია

სამუშაო ჯგუფი
სწავლების ცენტრი

სასწავლო მასალა
შემუშავებულია
2.8

საორგანიზაციო
დეპრატამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII
ტრენერთა ტრენინგი
ჩატარებულია/
გადამზადებული ტრენერების
რაოდენობა
ჩატარებული სასწავლო
კურსის რაოდენობა/
საზაფხულო სკოლების
მსმენელთა რაოდენობა

საფინანსო
დეპარტამენტი
საოლქო საარჩევნო
კომისიები

სწავლების ცენტრი
სილაბუსი შემუშავებულია
საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

2.9

ეთნიკური უმცირესობის ამომრჩეველთა,
მათ შორის ახალგაზრდებისათვის,
საინფორმაციო/საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება

საინფორმაციოსაგანმანათლებლო მასალის
სახეობების რაოდენობა

ჩატარებული ღონისძიებების
რაოდენობა

ღონისძიებების რაოდენობა

2.10

შშმპ ამომრჩევლებისთვის
საინფორმაციო/საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება

საინფორფორმაციოსაგანმანათლებლო მასალების
სახეობების რაოდენობა

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი
შესაბამისი საოლქო
საარჩევნო კომისიები

სწავლების ცენტრი
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

ღონისძიებებში მონაწილე შშმ
პირთა რაოდენობა

საოლქო საარჩევნო
კომისიები

XI XII

სილაბუსი შემუშავებულია
2.11

2.12

საინფორმაციო/საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება ჩართული
მხარეესბისათვის

სხვადასხვა ორგანიზაციებში /
დაწესებულებებში შიდა არჩევნების
ჩატარების ხელშეწყობა

მონაწილე პარტიების /
სუბიექტების რაოდეობა

სწავლების ცენტრი

მონაწილეთა
რაოდენობა
ორგანიზაციების რაოდენობა,
რომელთაც მიეწოდათ
საარჩევნო სერვისი
მოთხოვნის შესაბამისად

სწავლების ცენტრი
საორგანიზაციო
დეპარტამენტი
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

2.13

ღია კარის დღეების ორგანიზება
საარჩევნო ადმინისტრაციაში

ჩატარებული ღია კარის
დღეების რაოდენობა

სწავლების ცენტრი
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

2.14

საგრანტო კონკურსის ორგანიზების წესის
დახვეწა

წესის დოკუმენტში
ცვლილებები შეტანილია

ცესკო
სწავლების ცენტრი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII

2.15

პრიორიტეტული მიმართულებების
განსაზღვრა

პრიორიტეტების რაოდენობა

ცესკო

2.16

საგრანტო კონკურსების ორგანიზება

დაფინანსებული პროექტების
რაოდენობა, მონიტორინგის
ანგარიშები

სწავლების ცენტრი

სამუშაო ჯგუფების (შშმპ,
გენდერი, ეთნიკური)
დებულებები შემუშავებულია

2.17

საერთაშორისო და ადგილობრივ
ორგანიზაციებთან და საარჩევნო
ადმინისტრაციაში არსებულ სამუშაო
ჯგუფებთან (შშმპ, გენდერი, ეთნიკური
უმცირესობები) სამუშაო ფორმატების
დახვეწა

რეგულარული შეხვედრების
რაოდენობა
შშმპ-თან
რეგულარული შეხვედრების
რაოდენობა
გენდერის თემაზე

რეგულარული შეხვედრების
რაოდენობა
ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენლებთან

გენდერის კომისია
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII

სტრატეგიული პრიორიტეტი #3: საარჩევნო გარემო
საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის
დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა.

3.1

სამუშაო შეხვედრები საოლქო საარჩევნო
კომისიის წევრებთან 2014 წელს
არჩევნების პერიოდში საარჩევნო
კოდექსით განსაზღვრულ ნორმებში
გამოვლენილ ხარვეზებთან
დაკავშირებით
შესაბამისი რეკომენდაციებისა და
საარჩევნო კოდექსში შესატანი
ცვლილებების პროექტის მომზადება

3.2

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ
მიღებული სამართლებრივი აქტების და
დავების გადაწყვეტის ანალიზის გაცნობა

3.3

დისციპლინური პასუხისმგებლობის
ზომების გამოყენების ერთგვაროვანი
პრაქტიკის დანერგვის მიზნით სამუშაო
შეხვედრები/სემინარები საოლქო
საარჩევნო კომისიებთან

არანაკლებ 7 შეხვედრის
ორგანიზება,
ცვლილებების დოკუმენტი

იურიდიული
დეპარტამენტი
საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

იურიდიული
დეპარტამენტი
არანაკლებ 7 შეხვედრის
ორგანიზება

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

იურიდიული
დეპარტამენტი
არანაკლებ 7 შეხვედრის
ორგანიზება

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

3.4

საკანონმდებლო ხარვეზების შესწავლის
და ცესკოს დადგენილებების ანალიზის
გაკეთების მიზნით ცესკოს
სტრუქტურულ ერთეულებთან/
სწავლების ცენტრთან სამუშაო
შეხვედრების გამართვა

3.5

განცხადება-საჩივრების ანალიზის
გაკეთების მიზნით სამუშაო შეხვედრების
გამართვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან

3.6

საარჩევნო პროცესის მთლიანობის
ხელშეწყობა

3.7

ამომრჩეველთა საინფორმაციო
კალენდრის შემუშავება სარჩევნო
პროცედურების შესახებ (მათ შორის, შშმ
პირებისა და ეთნიკური
უმცირესობებისთვის ქართულ-სომხურაზერბაიჯანულ ენებზე)

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

გამართული შეხვედრები
დეპარტამენტებთან /
სწავლების ცენტრთან

იურიდიული
დეპარტამენტი

შეხვედრების / მონაწილეთა
რაოდენობა

იურიდიული
დეპარტამენტი

XI XII

არჩევნების მთლიანობის
მართვის გეგმის პროექტი
შემუშავებულია

კალენდარი
შემუშავებულია

ცესკო

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი
სწავლების ცენტრი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

3.8

უსინათლო ამომრჩეველთა არჩევნებში
დამოუკიდებლად მონაწილეობის
მიღების მიზნით სხვა ქვეყნების
გამოცდილების შესწავლა და შემდგომ
მათი დანერგვა/გამოყენება
არჩევნებისთვის

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

მოხსენება/ანგარიში სხვა
ქვეყნების პრაქტიკის შესახებ

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

XI XII

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

3.9

საარჩევნო ადმინისტრაციაში ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენელთა
პოტენციური თანამშრომლების
რეზერვის შექმნა

საოლქო საარჩევნო
კომისიები
გადამზადებული რესურსის
რაოდენობა ბაზაში

სწავლების ცენტრი
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

3.10

სამოქმედო გეგმის შემუშავება ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელ ამომრჩეველთა მიმართ
განხორციელებელი ღონისძიებების
შესახებ

სამოქმედო
გეგმა განახლებულია

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

3.11

სამოქმედო გეგმის შემუშავება შეზღუდული შესაძლებლობის
წარმომადგენელ ამომრჩეველთა მიმართ
განხორციელებელი ღონისძიებების
შესახებ

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

სამოქმედო
გეგმა განახლებულია

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

XI XII

გენდერული
თანასწორობის კომისია
3.12

საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული
პოლიტიკის შემუშავება

პოლიტიკის დოკუმენტი
შემუშავებულია

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი
გენდერული
თანასწორობის კომისია

3.13

ტრენინგი გენდერული თანასწორობის
საკითხებზე არჩევნების კოტექსტში

ჩატარებული ტრენინგის /
მონაწილეთა რაოდენობა

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი
სწავლების ცენტრი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

3.14

გენდერული თანასწორობის საკითხის
გათვალისწინება საგრანტო კონკურსების
ორგანიზებისას

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII

საგრანტო კონკურსის ერთერთ მიმართულებად
განსაზღვრულია გენდერული
თანასწორობა და ქალთა
მონაწილეობის ხელშეწყობა
გამოყოფილი თანხის
რაოდენობა

ცესკო
სწავლების ცენტრი

დაფინანსებული პროექტების
ბენეფიციართა რაოდენობა

3.15

ცესკოში არსებული მიზნობრივი სამუშაო
ჯგუფების შეხვედრების ორგანიზება
ინფორმაციის გაცვლისა და
საჭიროებების იდენტიფიცირების
მიზნით

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი
შეხვედრების / მონაწილეთა
რაოდენობა

კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII
გენდერული
თანასწორობის კომისია
კოორდინაციის,
დაგეგმვისა და
ანგარიშგების
დეპარტამენტი

3.16

საარჩევნო ინფორმაციის დამუშავება
გენდერული შემადგენლობის მიხედვით

საარჩევნო ინფორმაცია
გენდერული შემადგენლობის
მიხედვით დამუშავებულია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული
დეპარტამენტი
საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

3.17

ოლქის/უბნის საზღვრების დაზუსტების
მიზნით თანამშრომლობა ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებთან /
სერვისების განვითარების
სააგენტოსთან/საჯარო რეესტრთან

საოლქო საარჩევნო
კომისიებისა და
საორგანიზაციო
დეპარტამენტის სხვა
უწყებებთან
თანამშრომლობის
ინსტრუქცია შემუშავებულია

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი
საოლქო საარჩევნო
კომისიების

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII

საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

3.18

საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ
პრობლემური მისამართების ადგილზე
გადამოწმების მექანიზმების შემუშავება

პრობლემური მისამართების
გადამოწმების მექანიზმები
გათვალისწინებულია
ძირითად ინსტრუქციაში

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი
საოლქო საარჩევნო
კომისიები

3.19

ამომრჩეველთა სიების განახლება

განახლებული სია

საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება

ინდიკატორი
I

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

რესურსი /
პასუხისმგებელი

XI XII

სტრატეგიული პრიორიტეტი #4: საარჩევნო ოპერაციები

არჩევნების ორგანიზება მაღალპროფესიულ დონეზე, არჩევნების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ საზოგადოების დროული ინფორმირება,
ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა.
შუალედური არჩევნების
გეგმა შემუშავებულია
4.1

შუალედური არჩევნების
ორგანიზება/ჩატარება

საარჩევნო ღონისძიებები
განხორციელებულია
არჩევნები ჩატარებულია
სტანდარტის ფორმა

4.2

პარტიების/საარჩევნო სუბიექტების
დაფინანსების სტატისტიკური
მონაცემების გამოქვეყნებისათვის
სტანდარტის შემუშავება და გამოქვეყნება

4.3

არჩევნების ხარჯების შესახებ
სტატისტიკური მონაცემების
სტანდარტის შემუშავება /
სტატისტიკური ინფორმაციის
გასაჯაროვება

ცესკოს ვებ-გვერდზე
განთავსებული ინფორმაცია
სტანდარტის მიხედვით

სტანდარტის ფორმა
შემუშავებულია და
ცესკოს ვებ-გვერდზე
განთავსებულია

ცესკო
შესაბამისი საოლქო
საარჩევნო კომისიები
სწავლების ცენტრი
საფინანსო
დეპარტამენტი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

საფინანსო
დეპარტამენტი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტი

ღონისძიების განხორციელების ვადა
№

ღონისძიება
I

4.4

საარჩევნო ინფორმაციის ერთიანი
სტატისტიკური (ბაზის) მონაცემების
შექმნა/რეგულარული გამოქვეყნება

4.5

პროცედურების გამარტივების/
ტექნოლოგიური ინოვაციების
საშუალებით არსებული პრაქტიკის
შესწავლა და რეკომენდაციების
შემუშავება

4.6

ცესკოსა და ცესკოს თავმჯდომარის
Facebook-ის გვერდების რეგულარული
განახლება

II

III IV

V VI VII VIII IX

X

ინდიკატორი

რესურსი /
პასუხისმგებელი

სტატისტიკური მონაცემების
კატალოგის შექმნისთვის
საჭიროებები გამოვლენილია
და კატალოგი შექმნილია

სამუშაო ჯგუფი

XI XII

შედეგების გადაცემის
არსებული პრაქტიკა
გაანალიზებულია
(უბნიდან ცესკომდე)

ლაიქების რაოდენობა ცესკოს
Facebook-ის გვერდზე
ლაიქების რაოდენობა ცესკოს
თავმჯდომარის Facebook-ის
გვერდზე

ცესკო
საორგანიზაციო
დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი

