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1.1.1 არსებული სამოქმედო 
გეგმების შემუშავებისა და 
ანგარიშგების  წესის 
გადახედვა-დახვეწა

არანაკლებ 2  რეკომენდაცია 
გათვალისწინებულია

ანგარიშგების პროცესი 
გაუმჯობესებულია 

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

1.1.2 შიდა აუდიტის სამსახურის 
სტრატეგიული გეგმის 
შემუშავება, რისკების 
ანალიზი, პრიორიტეტული 
მიმართულებების განსაზღვრა

რისკების ანალიზი 
განხორციელებულია, 
პრიორიტეტები 
განსაზღვრულია

სტრატეგიული გეგმის 
პროექტი შემუშავებული და 
წარდგენილია 
დასამტკიცებლად

შიდა აუდიტის სამსახურის 
სტრატეგიული გეგმა 
შემუშავებული და 
დამტკიცებულია

შიდა აუდიტის 
სამსახური

1.1.3 საარჩევნო ადმინისტრაციისა 
და ცესკოს სახელმწიფო 
კონტროლს 
დაქვემდებარებული
ორგანიზაციების შიდა 
აუდიტის განხორციელება 

მენენეჯმენტის 
გაუმჯობესებისა და 
საბიუჯეტო სახსრების 
უფრო პროდუქტიულად, 
ეკონომიურად და 
ეფექტიანად მართვის 
მისაღწევად შიდა 
აუდიტორული შემოწმება 
ჩატარებულია

შიდა აუდიტი 
ჩატარებულია, შესაბამისი 

ანგარიშები 
მომზადებულია

შიდა აუდიტის 
სამსახური

1.1.4 შიდა აუდიტორული 
შემოწმების შედეგად 
გამოკვეთილი საჭირობებიდან 
გამომდინარე, შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავება 
და შესრულების მონიტორინგი

შესაბამისი 
რეკომენდაციები 
მომზადებული და 
წარდგენილია

რეკომენდაციების 
შესრულების მონიტორინგი 
ჩატარებულია

რეკომენდაციები 
შემუშავებულია და 

ანგარიში წარდგენილია

შიდა აუდიტის 
სამსახური

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

შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი

დანართი

რესურსი / 
პასუხისმგებელი

საქმიანობა

საარჩევნო ადმინისტრაციის 2016 წლის სამოქმედო გეგმა

1,1 ეფექტური მართვის 
უზრუნველყოფა

ორგანიზაციის პოლიტიკის, 
სტრუქტურისა და 
პროცედურების დახვეწა. 
საქმიანობის დაგეგმვის, 
მონიტორინგისა და შეფასების 
პროცესის სრულყოფა. შიდა 
კომუნიკაციის არსებული 
პრაქტიკის გაუმჯობესება.
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.1.5 ცესკოს წევრების როლის 
(ჩართულობის) გაზრდა 
საარჩევნო ადმინისტრაციის 
სტრატეგიის 
განხორციელებაში

სტრატეგიული 
საქმიანობების 
განხორციელებაში 
მონაწილეობის მისაღებად 
არანაკლებ 3 მექანიზმი 
შეთავაზებულია

 მექანიზმები 
შეთავაზებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

1.1.6 ცესკოსა და სსკ-ბს შორის 
კომუნიკაციის გეგმის 
შემუშავება 

1.1.7 ცესკოს სტრუქტურულ 
ერთეულებს შორის 
კომუნიკაციის გეგმის 
შემუშავება

1.1.8 თანამშრომელთა 
კმაყოფილებისა და 
მოტივაციის ანონიმური 
კვლევა

თანამშრომელთა 
კმაყოფილებისა და 
მოტივაციის ანონიმური 
კვლევის 
განხორციელებულია 

კვლევის შედეგების 
ანალიზი 
განხორციელებულია

შესაბამისი 
რეკომენდაციები ცესკოს 
მენეჯმენტისათვის 
წარდგენილია

თანამშრომელთა 
კმაყოფილებისა და 

მოტივაციის ანონიმური 
კვლევა 

განხორციელებულია

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური

შიდა კომუნიკაციის გეგმა 
დანერგილია 

შიდა კომუნიკაციის 
პროცესი 

გაუმჯობესებულია

შიდა კომუნიკაციის გეგმა 
შემუშავებული და 
პილოტირებულია ადამიანური 

რესურსების მართვის 
სამსახური
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.1.9 ცესკოს აპარატში ბიზნეს 
პროცესების მართვის სისტემის 
დანერგვა 

ცესკოს ბიზნეს პროცესების 
იდენტიფიცირება 
განხორციელებულია 
(კითხვარები, ინტერვიუები, 
შესაბამისი დოკუმენტების 
და აქტები შესწავლილია), 
ვიზუალიზაცია, ანალიზი, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია და ბიზნეს 
პროცესების მართვის 
სისტემა დანერგილია 
(მენეჯმენტთან ერთად) 

ცესკოს აპარატში ბიზნეს 
პროცესების მართვის 
სისტემა დანერგილია

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

1.1.10 არჩევნების ხარჯების 
ანალიზის განხორციელება 
სტანდარტის მიხედვით 

სტანდარტის მიხედვით 
ანგარიშ(ებ)ი 
მომზადებულია

არჩევნების ხარჯების 
ანალიზი სტანდარტის 

მიხედვით 
განხორციელებულია

საფინანსო 
დეპარტამენტი

1.1.11 სსკ-ში ფინანსების მართვის 
ბუღალტრული აღრიცხვის, 
სახელმწიფო შესყიდვების, 
საინვენტარიზაციო პროცესის 
გაუმჯობესება

სახელმძღვანელო/ინსტრუქ
ცია შემუშავებულია

შესაბამისი 
ინსტრუქტაჟი/ტრენინგი 
ჩატარებულია

სსკ-ში  ფინანსური 
მენეჯმენტი 

გაუმჯობესებულია

საფინანსო 
დეპარტამენტი

1.1.12 საარჩევნო ადმინისტრაციის
საქმისწარმოების წესის 
განახლება 

საქმისწარმოების წესი  
საარჩევნო 
კანონმდებლობასა და 
სხვადასხვა ნორმატიულ/ 
სამართლებრივ 
აქტებთან შესაბამისობაში
მოყვანილია 

საარჩევნო 
ადმინისტრაციის

საქმისწარმოების წესი 
განახლებულია

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.1.13 ცესკოს არქივში არსებული 
ორიგინალი დოკუმენტების 
ელექტრონულ ფორმატში 
გადაყვანა, დოკუმენტების  
ელექტრონული არქივის 
პროგრამაში ინტეგრაცია 

ელექტრონულ ფორმატში 
გადაყვანილი  და 
პროგრამაში 
ინტეგრირებული  
დოკუმენტაციის 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი დაახლოებით 
3000 დოკუმენტი

ელექტრონული არქივის 
პროგრამა განახლებულია

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

1.1.14 არჩევნებში  მონაწილე 
პოლიტიკური პარტიების 
ინფორმაციული 
ელექტრონული რეესტრის  
შექმნა

ცესკოს არქივში დაცული 
დოკუმენტაცია 
დამუშავებულია

პოლიტიკური პარტიების 
შესახებ ელექტრონული 
რეესტრი მომზადებულია 

არჩევნებში  მონაწილე 
პოლიტიკური პარტიების 

ინფორმაციული 
ელექტრონული რეესტრი 

შექმნილია

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

1.1.15 ინფორმაციული აქტივების 
მართვის პროცედურების 
დოკუმენტის მომზადება

დოკუმენტი შექმნილია

 ინფორმაციული აქტივების 
მართვის პროცედურები 

მომზადებულია

              
ინფორმაციული 
უსაფრთხოების 

მენეჯერი

1.1.16 ინფორმაციული 
უსაფრთხოების პოლიტიკის 
დოკუმენტის შემუშავება

დოკუმენტი შექმნილია
 ინფორმაციული 

უსაფრთხოების პოლიტიკა 
შემუშავებულია

ინფორმაციული 
უსაფრთხოების 

მენეჯერი
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.2.1 თანამშრომელთა 
გადამზადების სისტემის 
შექმნა 

ტრენინგების 
მეთოდოლოგია 
შემუშავებულია

ტრენინგების წლიური 
გეგმა შემუშავებულია

ჩატარებული ტრენინგების 
რაოდენობა                    

საარჩევნო 
ადმინისტრაციის 
თანამშრომელთა 
კვალიფიკაცია 
ამაღლებულია 

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური 

1.2.2 ახალი თანამშრომლებისათვის 
და სტაჟიორებისათვის 
საორიენტაციო პროგრამის 
სრულყოფა და ჩატარება

საორიენტაციო პროგრამა 
სრულყოფილია

საორიენტაციო პროგრამა 
დანერგილია 

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური

1.2.3 საარჩევნო ადმინისტრაციის 
თანამშრომელთათვის 
ჩატარებული ტრენინგების 
ეფექტურობის შეფასების 
სისტემის დანერგვა 

ტრენინგების ეფექტურობის 
შეფასების სისტემა 
შემუშავებული და 
დანერგილია  ტრენინგების 

ეფექტურობის შეფასების 
სისტემის დანერგილია

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური

1.2.4 საარჩევნო ადმინისტრაციის 
(ოლქის, უბანის) და სხვა 
ჩართული მხარეების 
საარჩევნო ტრენინგების 
მონიტორინგი-შეფასება

საარჩევნო ტრენინგების 
მონიტორინგის და 
შეფასების გეგმა 
შემუშავებულია

მონიტორინგი 
განხორციელებულია

გეგმის მიხედვით 
საარჩევნო ტრენინგების 

მონიტორინგი და შეფასება 
განხოციელებულია

სწავლების ცენტრი

1,2 ადამიანური რესურსების 
განვითარება

ადამიანური რესურსების 
თანამედროვე მართვის 
სისტემის შექმნა, 
თანამშრომელთა პროფესიული 
შესაძლებლობების ზრდა, 
ეფექტური სამუშაო გარემოს 
უზრუნველყოფა
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.2.5 საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მოხელეთა სერტიფიცირება

არანაკლებ ერთი 
სასერტიფიკაციო გამოცდა 
ჩატარებულია საარჩევნო 

ადმინისტრაციის 
მოხელეთა 

სერტიფიცირებულთა 
რაოდენობა გაზრდილია 

სწავლების ცენტრი

1.2.6 საოლქო საარჩევნო 
კომისიებისათვის  
საქმისწარმოებისა და 
საარჩევნო რეგისტრაციების 
პროცესის სახელმძღვანელო 
დოკუმენტების 
(ინსტრუქციების) შემუშავება, 
საოლქო საარჩევნო  
კომისიებთან სამუშაო 
შეხვედრების გამართვა 

საქმისწარმოებისა და 
საარჩევნო რეგისტრაციების 
სახელმძღვანელო 
დოკუმენტები  -  
ინსტრუქციები 
შემუშავებულია

საოლქო საარჩევნო 
კომისიის წევრებთან 
სამუშაო შეხევედრები 
გამართულია 

საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში 

საქმისწარმოებისა და 
საარჩევნო 

რეგისტრაციების პროცესი 
გაუმჯობესებულია

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

1.2.7 საოლქო საარჩევნო კომისიის  
თავმჯდომარეებისა და 
მდივნებისათვის ტრენინგის 
ჩატარება, სამართლებრივ 
წერაში

ტრენინგის მეთოლოგია 
განსაზღვრულია

ტრენინგში მონაწილეთა 
რაოდენობა

საოლქო საარჩევნო 
კომისიის 

თავმჯდომარეებისა და 
მდივნების კვალიფიკაცია 
სამართლებრივი აქტების 

მომზადებაში  
ამაღლებულია

იურიდიული 
დეპარტამენტი

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური

საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.2.8 საოლქო საარჩევნო კომისიის  
წევრთა ტრენინგი მედიასთან 
ურთიერთობის 
მიმართულებით

ტრენინგის მეთოლოგია 
განსაზღვრულია

საოლქო საარჩევნო 
კომისიის არანაკლებ 70 
წევრი გადამზადებულია

მედიასთან ურთიერთობის 
მიმართულებით საოლქო 

საარჩევნო კომისიის 
წევრთა კვალიფიკაცია 

ამაღლებულია 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური

საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

1.2.9 ინფორმაციული 
უსაფრთხოების დაცვის 
ინსტრუქციის შემუშავება და 
ტრენინგის ჩატარება

ინფორმაციული 
უსაფრთხოების 
ინსტრუქცია 
შემუშავებულია

თანამშრომელთა ტრენინგი 
ჩატარებულია

თანამშრომლების 
ინფორმირებულობა 
ინფორმაციული 

უსაფრთხოების შესახებ 
განხორციელებულია

ინფორმაციული 
უსაფრთხოების 

მენეჯერი    

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური            

1.2.10 კონფერენციებში და სამუშაო 
შეხვედრების ორგანიზება
/მონაწილეობა

კონფერენციებისა და 
სამუშაო შეხვედრების 
რაოდენობა ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო 

გამოცდილების შესახებ 
ანგარიში მომზადებულია

ცესკო

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

1.2.11 სადამკვირვებლო მისიებში 
მონაწილეობის ორგანიზება
/მონაწილეობა

საერთაშორისო 
სადამკვირვებლო მისიების
რაოდენობა სადამკვირვებლო მისიებში 

მონაწილეობის შესახებ 
ანგარიში მომზადებულია

ცესკო

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

1.3.1 სსკ-ების VPN ქსელით 
უზრუნველყოფა

10 სსკ-ში VPN ქსელი 
შექმნილია

სსკ-ებში VPN ქსელი 
გამართულია

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება 

ორგანიზაციის აღჭურვა 
თანამედროვე მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზით ინოვაციური

1.3



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.3.2 სსკ-ების ხაზინის 
ელექტრონული პროგრამით 
უზრუნველყოფის 
შესაძლებლობის შესწავლა

შესწავლის დოკუმენტი 
შემუშავებულია

ხაზინის ელექტრონული 
პროგრამის დანერგვის 

შესაძლებლობა 
შესწავლილია

საფინანსო 
დეპარტამენტი

1.3.3 საარჩევნო ადმინისტრაციის 
ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება

ცესკოს ადმინისტრაციული 
შენობის 
ინფრასტრუქტურის 
გასაუმჯობესებლად 
არანაკლებ 5 პროექტი 
განხორციელებულია

გარემონტებული საოლქო 
საარჩევნო კომისიების 
რაოდენობა

საარჩევნო 
ადმინისტრაციის 
ინფრასტრუქტურა 
გაუმჯობესებულია

საფინანსო 
დეპარტამენტი

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

1.3.4 თვითმმართველობის 
ორგანოებთან რეგულარული 
მუშაობა საარჩევნო უბნების 
ადაპტაციის მიზნით

არანაკლებ 800 უბანი 
ადაპტირებულია

ადაპტირებული უბნების 
რაოდენობა გაზრდილია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

ტექნიკური ბაზით, ინოვაციური 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
გამოყენება



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.3.5 შშმ პირების საჭიროებების 
მაქსიმალური გათვალისწინება 
საარჩევნო უბნების აღჭურვის 
პროცესში

სპეციალური კაბინების 
რაოდენობა

საარჩევნო უბანზე 
არანაკლებ 1 
გამადიდებელი ლინზა 
ხელმისაწვდომია

იდენტიფიცირებულ 
საარჩევნო უბნებზე 

სპეციალური კაბინები 
განთავსებულია

გამადიდებელი ლინზა 
ყველა საარჩევნო უბანზე 

განთავსებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

1.3.6 დოკუმენტაციის 
ელექტრონულ ფორმატში 
შენახვის/განადგურების 
ერთიანი ნორმების შემუშავება

დოკუმენტაციის 
ელექტრონულ ფორმატში 
შენახვის/ განადგურების  
კანონმდებლობასთან 
შესაბამისი  წესი 
შემუშავებული და 
დანერგილია

დოკუმენტაციის 
ელექტრონულ ფორმატში 

შენახვისა და 
განადგურების წესი 

დანერგილია

 სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

1.3.7 ადმინისტრაციის 
ქონების/მარაგების  
ელექტრონულ ფორმატში 
აღრიცხვის სისტემის 
გაუმჯობესება 

ქონების/მარაგების 
აღრიცხვის ელექტრონული 
პროგრამა შეძენილია

ადმინისტრაციის 
ქონება/მარაგები 
აღრიცხულია 
ელექტრონულ ბაზაში

ქონების/მარაგების 
აღრიცხვის ელექტრონული 
პროგრამა დანერგილია

საფინანსო 
დეპარტამენტი

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

1.3.8 საქმისწარმოების 
ელექტრონული სისტემის 
(e Document) განახლება

საქმისწაროების 
ელექტრონული სისტემა  
(e Document) ტექნიკურად 
და შინაარსობრივად 
განახლებულია 

საქმისწარმოების 
ელექტრონული სისტემა

 (e Document) 
განახლებულია

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.3.9 არჩევნების მართვის 
ელექტრონული სისტემის 
"არმასის" სრულყოფა

დამკვირვებელთა, 
საარჩევნო სუბიექტების 
წარმომადგენელთა  და 
კანდიდატთა 
რეგისტრაციის  
მოდული განახლებულია

არჩევნების მართვის 
ელექტრონულ სისტემაში 

(არმასი) დამკვირვებელთა,  
წარმომადგენელთა და 

კანდიდატთა  
რეგისტრაციის მოქნილი 

და ოპერატიული  მოდული 
განახლებულია

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

სარეგისტრაციო და 
ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტი

1.3.10 არჩევნების მართვის 
ელექტრონული სისტემის 
"არმასის" სრულყოფა

საჭიროებისამებრ არსებულ 
მოდულებში ცვლილებები 
შეტანილია ან/და ახალი 
მოდულები დამატებულია

არჩევნების მართვის 
ელექტრონულ სისტემა 

"არმასში" საჭიროებისამებრ 
მოდულები  

განახლებულია/
ახალი მოდულები 
დამატებულია

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

1.3.11 სერვერული ნაწილის 
განახლება/საინფორმაციო 
სისტემის მონიტორინგისათვის 
ინფრასტრუქტურის შექმნა

სერვერ(ებ)ი შეძენილია

სერვერ(ებ)ი 
ექსპლუატაციაში 
გაშვებულია/

მონიტორინგის სისტემის 
გამართულად 

ფუნქციონირება 
უზრუნველყოფილია

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

ინფორმაციული 
უსაფრთხოების 

მენეჯერი

საფინანსო 
დეპარტამენტი
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

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

სახელმწიფო უწყებებთან 
თანამშრომლობის გეგმა 
შექმნილია

საუბნო საარჩევნო 
კომისიების განთავსების 
ძირითადი გეგმა 
შემუშავებულია

უბნების ალტერნატიული 
განთავსების გეგმა 
გათვალისწინებულია 
ძირითად გეგმაში

გეგმის მიხედვით საუბნო 
საარჩევნო კომისიები 

განთავსებულია

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

1.4.1 საიმიჯო-სარეკლამო 
კონცეფციის განახლება

კონცეფცია განახლებულია

ახალი სარეკლამო 
რგოლები (ვიდეო/აუდიო) 
შექმნილია და ეთერში 
განთავსებულია 

ბეჭდური საინფორმაციო-
საიმიჯო მასალა 
შემუშავებულია და 
განთავსებულია 

ინტერნეტ და გარე 
ბანერები შექმნილია და 
განთავსებულია

საარჩევნო 
ადმინისტრაციის საიმიჯო 

კამპანია 
განხორციელებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

1.4.2 ცესკოს ვებ-გვერდის 
განახლება

ვებ-გვერდი განახლებულია

ვებ-გვერდი უსინათლო 
ამომრჩევლებისათვის 
ადაპტირებულია ცესკო ვებ-გვერდი 

გაუმჯობესებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

1,4 იმიჯის განმტკიცება

ამომრჩევლებში და სხვა 
ჩართულ მხარეებში საარჩევნო 
ადმინისტრაციისადმი ნდონის 
ამაღლება. არჩევნების მართვის 
სფეროში ადმინისტრაციის
მიერ საკონსულტაციო-
საექსპერტო მომსახურების 
გაწევით რეგიონულ ლიდერად 
პოზიციონირება



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

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

პროექტებისა და 
პროგრამების რაოდენობა 
(მოთხოვნის შესაბამისად)

მოთხოვნის შესაბამისად 
პროექტები 

განხორციელებულია

ცესკო

სწავლების ცენტრი

1.4.4 საარჩევნო ადმინისტრაციების 
ყოველწლიური საერთაშორისო 
კონფერენციის მასპინძლობა-
ორგანიზება

კონფერენციაზე 
განსახილველი თემატიკა 
განსაზღვრულია

მონაწილეთა მოწვევა 
ორგანიზებულია

კონფერენციის 
ლოჯისტიკური 
უზრუნველყოფა 
განხორციელებულია 

მონაწილე ორგანიზაციების 
რაოდენობა

საარჩევნო 
ადმინისტრაციების 
ყოველწლიური 
საერთაშორისო 
კონფერენცია 
ჩატარებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი 

საფინანსო 
დეპარტამენტი

1.4.5 ცესკოს საინფორმაციო 
ცენტრის ორგანიზება

ოპერატორების კონკურსი 
ორგანიზებულია

ოპერატორები შერჩეულია

ოპერატორთა 
კვალიფიკაცია 
ამაღლებულია

განხორციელებული 
ზარების რაოდენობა

საინფორმაციო ცენტრის 
საშუალებით 

დაინტერესებული 
პირებისათვის 

მომსახურება გაწეულია 

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური

სწავლების ცენტრი
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

1.4.6 გამოფენა - არჩევნების 
ისტორია ელექტრონული 
ვერსიის შექმნა

გამოფენის ელექტრონული 
ვერსია ვებ-გვერდზე 
განთავსებულია

 არჩევნების ისტორიის 
პოპულარიზაცია 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

1.4.7 სოციალური აქციების 
ორგანიზება

არანაკლებ 3 სოციალური 
აქცია დაგეგმილი და 
ჩატარებულია სოციალური აქციები 

ორგანიებულია

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

სამსახური

2.1.1 საარჩევნო ადმინისტრაციის 
გარე კომუნიკაციის გეგმის 
შემუშავება

გეგმა შემუშავებულია

გარე კომუნიკაცია გეგმის 
მიხედვით ეფექტურად 
განხორციელებულია 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი 

სამოქალაქო და ამომრჩევლის 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების განხორციელება 

ამომრჩეველთა ცნობიერებისა 
და სამოქალაქო ჩართულობის 
ამაღლება ეფექტური და 
უწყვეტისაგანმანათლებლო 
კამპანიის საშუალებით

2.1

სტრატეგიული პრიორიტეტი #2: სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის 
გაკეთების ხელშეწყობა
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

2.1.2 საინფორმაციო კამპანიის 
წარმოება

საინფორმაციო კამპანია 
განხორციელებულია 
(ტელევიზიაში, რადიოში, 
ბეჭდურ მედიაში და 
ინტერნეტ სივრცეში) 
განთავსებული მასალის 
რაოდენობა

წელიწადში არა ნაკლებ 1 
საინფორმაციო კამპანია 
ჩატარებულია

ამომრჩეველთა 
ინფორმირების კამპანია 

ჩატარებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი 

2.1.3 ახალგაზრდა 
ამომრჩეველისათვის 
საინფორმაციო -
საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
შემუშავება/დახვეწა და 
განხორციელება

სილაბუსი შემუშავებულია

შემუშავებული 
საინფორმაციო 
საგანმანათლებლო მასალის 
სახეობების რაოდენობა

ჩატარებული 
ღონისძიებების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

ახალგაზრდა 
ამომრჩეველისათვის 

საინფორმაციო -
საგანმანათლებლო 

პროგრამები 
შემუშავებულია და 
განხორციელებულია

სწავლების ცენტრი

2.1.4 განსაზღვრული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისთვის 
სპეციალური საარჩევნო-
სასწავლო კურსის დახვეწა  
განხორციელება

უნივერსიტეტების 
რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებისთვის 
სპეციალური საარჩევნო-

სასწავლო კურსი 
განხორციელებულია

სწავლების ცენტრი
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

2.1.5 საარჩევნო განვითარების 
სკოლების  განხორციელება

სასწავლო მასალა 
განახლებულია

ტრენერთა ტრენინგი 
ჩატარებულია

სკოლების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

საარჩევნო განვითარების 
სკოლა  

განხორციელებულია

სამუშაო ჯგუფი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

2.1.6 საინფორმაციო-სასწავლო 
პროგრამის განხორციელება 
საჯარო სკოლებში 
დამამთავრებელი კლასის 
მოსწავლეებისათვის

პროგრამა შემუშავებულია 

ტრენერთა ტრენინგი 
ჩატარებულია

საჯარო სკოლების
(რაოდენობა)

მონაწილეთა რაოდენობა

საჯარო სკოლებში 
საინფორმაციო-სასწავლო 
პროგრამა ჩატარებულია 

მათ შორის მაღალმთიან და 
ეთნიკური უმცირესობების 

რეგიონებში

სწავლების ცენტრი

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

შესაბამისი საოლქო 
საარჩევნო კომისიები

2.1.7 საზღვარგარეთ მცხოვრებ 
ამომრჩევლებთან 
კომუნიკაციის ეფექტური 
მექანიზმების განსაზღვრა და 
ინფორმირება

გამოყენებული 
საინფორმაციო 
არხების 
რაოდენობა

შესაბამისი მექანიზმებით 
ინფორმირება 

განხორციელებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი 

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

2.1.8 ეთნიკური უმცირესობის 
ამომრჩეველთა 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემუშავება და 
განხორციელება

საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო მასალა 
შემუშავებულია

ღონისძიებების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა
ეთნიკური უმცირესობის 

ამომრჩეველთა 
საგანმანათლებლო 

პროგრამება 
განხორციელებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

2.1.9 შშმ ამომრჩევლებისთვის 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემუშავება და 
განხორციელება

საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო მასალა 
შემუშავებულია

ღონისძიებების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა

შშმპ ამომრჩევლებისთვის 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
განხორციელებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

2.2.1 საინფორმაციო / 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების შემუშავება და 
განხორციელება 
ჩართული/დაინტერესებული 
მხარეებისათვის

პროგრამა შემუშავებულია

შეხვედრების რაოდენობა

მონაწილე პარტიების / 
სუბიექტების რაოდენობა

არასამთავრობო 
ადგილობრივი 
სადამკვირვებლო 
ორგანიზაციების 
რაოდენობა
მედია საშუალებები

სახელმწიფო 
დაწესებულებების 
რაოდენობა

სხვა დაინტერესებული 
პირების რაოდენობა

  ჩართული მხარეებისთვის 
სასწავლო პროგრამები 
განხორციელებულია

ცესკო

სწავლების ცენტრი

2.2.2 სხვადასხვა ორგანიზაციებში / 
დაწესებულებებში შიდა 
არჩევნების ჩატარების 
ხელშეწყობა

ორგანიზაციების 
რაოდენობა, რომელთაც 
მიეწოდათ საარჩევნო 
სერვისი მოთხოვნის 
შესაბამისად

სხვადასხვა 
ორგანიზაციებში / 

დაწესებულებებში შიდა 
არჩევნების ჩატარებაში 
დახმარება გაწეულია

საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

სწავლების ცენტრი

2.2.3 არჩევნების 
პოპულარიზაციისკენ 
მიმართული წამახალისებელი 
ღონისძიებების ჩატარება

არანაკლებ 4 ღონისძიება 
ჩატარებულია

მონაწილეთა რაოდენობა

ღია კარის დღეების 
ორგანიზება საარჩევნო 
ადმინისტრაციაში

არჩევნების 
პოპულარიზაციისკენ 

მიმართული 
წამახალისებელი 

კონკურსები და ღია კარის 
დღეები ჩატარებულია

სწავლების ცენტრი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

2.2 საარჩევნო კულტურის 
განვითარება

ჩართული მხარეებისთვის და
ფართო საზოგადოებისთვის
კრეატიული სამოქალაქო-
საგანმანათლებლო პროექტების 
შემუშავება და განხორციელება, 
არჩევნების სფეროში 
საზოგადოების
ცნობიერების და კულტურის
ამაღლება



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

2.3.1 საგრანტო კონკურსის 
ორგანიზება

პრიორიტეტების 
რაოდენობა

არანაკლებ 1 საგრანტო 
კონკურსი ჩატარებულია

დაფინანსებული 
პროექტების რაოდენობა

პროექტებისა და 
მონიტორინგის ანგარიშები

საგრანტო კონკურსი 
ჩატარებულია

ცესკო

სწავლების ცენტრი

2.3.2 ჩართულ მხარეებთან 
შეხვედრების ორგანიზება

შეხვედრების 
რაოდენობა 

ჩართულ მხარეებთან 
შეხვედრები გამართულია

ცესკო

სწავლების ცენტრი

3.1.1 საკანონმდებლო საკითხებზე, 
საარჩევნო დავებზე ტრენინგ-
პროგრამების უზრუნველყოფა 
საარჩევნო ადმინისტრაციის 
ყველა დონეზე

ტრენინგების პროგრამა 
შემუშავებულია

ჩატარებული ტრენინგების 
რაოდენობა

ტრენინგ- პროგრამები 
უზრუნველყოფილია 

სწავლების ცენტრი

იურიდიული 
დეპარტამენტი

3.1.2 დავების სახელმძღვანელოს 
დახვეწა და შეხვედრების 
გამართვა არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან

სახელმძღვანელო 
განახლებულია/დახვეწილი
ა

შეხვედრები გამართულია

დავების სახელმძღვანელო 
გაუმჯობესებულია

იურიდიული 
დეპარტამენტი

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

სამართლებრივი ჩარჩოს
დახვეწაში მონაწილეობა

საარჩევნო დავების განხილვის 
პროცესის გაუმჯობესება

3.1
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

3.2 არჩევნების მთლიანობის
(Integrity) უზრუნველყოფა

საარჩევნო პროცესის 
მთლიანობის
უზრუნველყოფა არჩევნებთან
დაკავშირებული საფრთხეების
თავიდან არიდების მიზნით

3.2.1 საარჩევნო პროცესის 
მთლიანობის (Integrity) 
უზრუნველყოფა

არჩევნების მთლიანობის 
მართვის გეგმა 
შემუშავებულია

არჩევნების მთლიანობის 
მართვის გეგმა 
დამტკიცებულია არჩევნების მთლიანობი 

(Integrity)  პროცესის 
ხელშეწყობა დაწყებულია 

სამუშაო ჯგუფი

ცესკო

3.3.1 ცესკოს საინფორმაციო 
კამპანიის დროს შშმ პირების 
ინფორმირება მათთვის 
ხელმისაწვდომი სერვისების 
შესახებ

პრეზენტაცია 
მომზადებულია

საინფორმაციო 
შეხვერდრები 
ჩატარებულია

საინფორმაციო მასალა 
მომზადებულია

შშმ პირებისათვის 
საინფორმაციო კამპანია 
განხორციელებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

3.3.2 ცესკოს საინფორმაციო 
კამპანიის დროს ეთნიკური 
უმცირესობის ამომრჩეველთა 
ინფორმირება მათთვის 
ხელმისაწვდომი სერვისების 
შესახებ

პრეზენტაცია 
მომზადებულია

საინფორმაციო 
შეხვერდრები 
ჩატარებულია

საინფორმაციო მასალა 
მომზადებულია

ეთნიკური უმცირესობის 
ამომრჩეველებისათვის 
საინფორმაციო კამპანია 
განხორციელებულია

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

3.3 ინკლუზიური საარჩევნო
გარემოს უზრუნველყოფა

ყველასთვის თანაბარი და
ხელმისაწვდომი საარჩევნო 
გარემოს
შექმნა, ჩართული 
მხარეებისთვის
არჩევნებთან დაკავშირებული
ინფორმაციის მიწოდების 
არსებული
მექანიზმების დახვეწა



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

3.3.3 საოლქო და საუბნო კომისიის 
პოტენციური თანამშრომლების 
რეზერვის შექმნა

სხვადასხვა პროექტების 
შედეგად პოტენციურ 
თანამშრომელთა რეზერვი 
შექმნილია 

ბაზაში ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელის 
მონაცემი შეტანილია

საოლქო და საუბნო 
კომისიებში პოტენციური 

თანამშრომლის ბაზა  
შექმნილია

სწავლების ცენტრი

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

3.3.4 საარჩევნო დოკუმენტაციის 
თარგმნა ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებისთვის

სომხურ და აზერბაიჯანულ 
ენებზე ნათარგმნი 
მასალებისა და სახეობების 
რაოდენობა ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლებისთვის 
საარჩევნო დოკუმენტაცია 

ხელმისაწვდომია

სწავლების ცენტრი

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

3.4.1 საარჩევნო ადმინისტრაციის 
გენდერული პოლიტიკის 
შემუშავება/დახვეწა

გენდერული პოლიტიკის 
დოკუმენტი განახლებულია საარჩევნო 

ადმინისტრაციის 
გენდერული პოლიტიკა 
განხორციელებულია 

გენდერული 
თანასწორობის კომისია

3.4.2 გენდერული თანასწორობის 
საკითხის გათვალისწინება 
საგრანტო კონკურსების 
ორგანიზებისას

დაფინანსებული 
პროექტების რაოდენობა, 
რომელშიც 
გათვალისწინებულია 
გენდერული თანასწორობის 
ასპექტები

 საგრანტო კონკურსების 
ორგანიზებისას 
გენდერული 

თანასწორობის საკითხები 
გათვალისწინებულია

ცესკო

სწავლების ცენტრი

3.4 გენდერულად
დაბალანსებული და თანაბარი 
გარემოს ხელშეწყობა

საარჩევნო ადმინისტრაციის
გენდერული პოლიტიკის 
შემუშავება და განხორციელება, 
ქალთა პოლიტიკურ და 
საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში მონაწილეობის
წახალისება
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

3.4.3 საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მოხელეთა ტრენინგი 
გენდერული თანასწორობის 
საკითხებზე არჩევნების 
კოტექსტში

ჩატარებული ტრენინგების 
რაოდენობა

ტრენინგში მონაწილეთა 
რაოდენობა

საარჩევნო 
ადმინისტრაციის 

მოხელბმა მიიღეს ცოდნა 
გენდერული 

თანასწორობის საკითხებზე 
არჩევნების კოტექსტში

გენდერული 
თანასწორობის კომისია

სწავლების ცენტრი

3.4.4 პოტენციური კანდიდატი 
ქალების ტრენინგი საარჩევნო 
პროცედურებთან 
დაკავშირებით

ტრენინგების რაოდენობა

მონაწილეთა რაოდენობა ქალი კანდიდატებისთვის 
ტრენინგი ჩატარებულია

გენდერული 
თანასწორობის კომისია

სწავლების ცენტრი

3.4.5 საარჩევნო ინფორმაციის 
დამუშავება გენდერული 
შემადგენლობის მიხედვით

არჩევნებში მონაწილე 
ამომრჩეველთა და 
კანდიდატთა შესახებ 
ინფორმაცია 
დამუშავებულია 
გენდერულ ჭრილში საარჩევნო ინფორმაცია 

გენდერულ ჭრილში 
გამოქვეყნებულია ცესკოს 

ვებ-გვერდზე

საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშგების 
დეპარტამენტი

სტრატეგიული პრიორიტეტი #4: საარჩევნო ოპერაციები
არჩევნების ორგანიზება მაღალპროფესიულ დონეზე, არჩევნების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ საზოგადოების დროული ინფორმირება, ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

4.1 არჩევნების ორგანიზება
ჩატარება

4.1.1 არჩევნების ჩასატარებლად 
საჭირო ინვენტარის/მასალების 
შეძენა

შესყიდვების პროცედურები 
ჩატარებულია

საარჩევნო ინვენტარი 
შეძენილია

ინვენტარის დისტრიბუცია 
განხორციელებულია

არჩევნები/ კენჭისყრის დღე 
უზრუნველყოფილია 
საჭირო ინვენტარით

საფინანსო 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

4.2.1 საოლქო და საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრებისთვის 
სასწავლო პროგრამების 
განახლება/დახვეწა და 
განხორციელება

ტრენინგების 
მეთოდოლოგია 
განსაზღვრულია

ტრენინგების ახალი 
მოდულები შექმნილია

ტრენინგების მასალები 
განახლებულია

სასწავლო პროგრამები 
განხორციელებულია

საოლქო და საუბნო 
კომისიის წევრთა 
კვალიფიკაცია 
ამაღლებულია

სწავლების ცენტრი

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

4.2.2 საოლქო და საუბნო კომისიის 
პოტენციურ წევრთა 
რესურსების განვითარება

სხვადასხვა პროექტების 
შედეგად პოტენციურ 
წევრთა, მათ შორის 
ეთნიკური უმცირესობების  
შესახებ ინფორმაცია 
დამუშავებულია

საოლქო და საუბნო 
კომისიების 

კვალიფიციური 
რესურსების შესახებ 

ინფორმაცია 
დამუშავებულია  

სწავლების ცენტრი

 საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

საოლქო და საუბნო საარჩევნო 
კომისიების წევრთა 
კვალიფიკაციის ამაღლება

საარჩევნო ადმინისტრაციის 
თანამშრომელთა თეორიული და 
პრაქტიკული ცოდნის დონის 
ამაღლება, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის რესურსების 
განვითარება

4.2
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შედეგიინდიკატორი
ღონისძიების განხორციელების ვადა

№ მიზანი
რესურსი / 

პასუხისმგებელი
საქმიანობა

4.3.1 არჩევნების შედეგების და სხვა 
საჯარო სტატისტიკური 
მონაცემების გამოქვეყნება

მონაცემთა გამოქვეყნების 
წესი და ფორმები 
შემუშავებულია 
  
სტატისტიკური მონაცემები 
დამუშავებულია

სტატისტიკური მონაცემები 
გამოქვეყნებულია ცესკოს 

ვებ-გვერდზე

კოორდინაციის, 
დაგეგმვისა და 
ანგარიშების 

დეპარტამენტი

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი

4.3.2 ცესკოსა და ცესკოს 
თავმჯდომარის Facebook-ის 
გვერდების რეგულარული 
განახლება

ლაიქების რაოდენობა  
ცესკოს Facebook-ის 
გვერდზე

ლაიქების რაოდენობა  
ცესკოს თავმჯდომარის 
Facebook-ის გვერდზე

სოციალური მედია 
გამოყენებულია

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
დეპარტამენტი

4.3.3 საჩივრების რეესტრის 
წარმოების პროცესის დახვეწა 
სსკ-ებში

სსკ-ბისათვის ინსტრუქტაჟი 
ჩატარებულია

საჩივრების რეესტრში 
ინფორმაცია ხარვეზის 
გარეშე განთავსებულია

საჩივრების რეესტრი 
სრულყოფილია 

იურიდიული 
დეპარტამენტი

საარჩევნო პროცესების 
მართვის 

დეპარტამენტი

საოლქო საარჩევნო 
კომისიები

ჩართული
მხარეებისთვის არჩევნებთან
დაკავშირებული ზუსტი
ინფორმაციის დროულად
მიწოდება

საზოგადოებისთვის დროული 
და
ამომწურავი ინფორმაციის
მიწოდება, გამჭვირვალობის 
მაღალი
ხარისხის უზრუნველყოფა

4.3


