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საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის განვითარების 2020-2023 წლების
სტრატეგიის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო
საქმიანობის განვითარების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზე“ საქართველოს შინაგან
საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 2 მარტის №1/89 ბრძანების მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №337 დადგენილებით დამტკიცებული
დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ნ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს „საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის განვითარების
2020-2023 წლის სტრატეგიის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა“, თანდართული დანართის
შესაბამისად.
2. ბრძანება გაეცნოს დაინტერესებულ პირებს.
3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციას (დეპარტამენტი) დაევალოს
ბრძანების ვებგვერდზე (info.police.ge) ოფიციალური წესით გამოქვეყნება.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
5. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი
დაინტერესებულ პირთათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისის, აღმაშენებლის
ხეივანი №64).

მინისტრი
ვახტანგ გომელაური

საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო (სოპ) საქმიანობის განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიის 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა
სტრატეგიული ხედვა: საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის თანმიმდევრული განვითარება, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის, დანაშაულის
პრევენციისა და საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მაღალ ხარისხს

ამოცანა

1.
1.1. მართლწესრიგის
ოფიცრების მიერ ქალაქ
თბილისის ტერიტორიული
დაფარვა და საქართველოს სხვა
მსხვილ ქალაქებსა და
რეგიონებში მართლწესრიგის
ოფიცრების ინსტიტუტის
დანერგვის მიზნით გეგმისა და
საშტატო განრიგის შემუშავება

2.

პასუხისმგებელი
ქვედანაყოფი

აქტივობა

პარტნიორი ქვედანაყოფი/უწყება

აქტივობის ინდიკატორი

ვადები (წელი,
კვარტალი)

დაფინანსების წყარო

მიზანი: მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტის სტრუქტურული განვითარება

1.1.1. დიდუბე-ჩუღურეთის მთავარი
სამმართველოს ტერიტორიული
დანაყოფების (სამმართველოების)
დაკომპლექტება მართლწესრიგის
ოფიცრების საშტატო ერთეულებით

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

1.1.2. გლდანი-ნაძალადევის მთავარი
სამმართველოს ტერიტორიული
დანაყოფების (სამმართველოების)
დაკომპლექტება მართლწესრიგის
ოფიცრების საშტატო ერთეულებით

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

1.1.3. ისანი-სამგორის მთავარი
სამმართველოს ტერიტორიული
დანაყოფების (სამმართველოების)
დაკომპლექტება მართლწესრიგის
ოფიცრების საშტატო ერთეულებით

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

1.1.4. საქართველოს სხვა მსხვილ ქალაქებსა
და რეგიონებში მართლწესრიგის
ოფიცრების ინსტიტუტის გადანაწილების
მიზნით გეგმისა და საშტატო განრიგის
შემუშავება და დამტკიცება

ადამიანური რესურსების
მართვის დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების მართვის
დეპარტამენტი,
საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი, ეკონომიკური
დეპარტამენტი

დიდუბე-ჩუღურეთის მთავარი
სამმართველოს პოლიციის
ყველა ტერიტორიულ
სამმართველოში
სამსახურეობრივ
უფლებამოსილებას
ახორციელებს 40
მართლწესრიგის ოფიცერი

2020, IV კვარტალი

საინფორმაციო-ანალიტიკური
გლდანი-ნაძალადევის მთავარი
დეპარტამენტი, ადამიანური
სამმართველოს პოლიციის
რესურსების მართვის დეპარტამენტი,
ყველა ტერიტორიულ
ეკონომიკური დეპარტამენტი
სამმართველოში
სამსახურეობრივ
უფლებამოსილებას
ახორციელებს 90
მართლწესრიგის ოფიცერი

2021, IV კვარტალი

საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი, ადამიანური
რესურსების მართვის დეპარტამენტი,
ეკონომიკური დეპარტამენტი

2021, IV კვარტალი

ისანი-სამგორის მთავარი
სამმართველოს პოლიციის
ყველა ტერიტორიულ
სამმართველოში
სამსახურეობრივ
უფლებამოსილებას
ახორციელებს 95
მართლწესრიგის ოფიცერი
საინფორმაციო-ანალიტიკური
შემუშავებული და
დეპარტამენტი, სამინისტროს
დამტკიცებულია
შესაბამისი ტერიტორიული
ტერიტორიული დაფარვის გეგმა
ორგანოები, ქ. თბილისის პოლიციის
და შესაბამისი საშტატო
დეპარტამენტი
განრიგის დოკუმენტი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი

2021, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

მიზანი: საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის ფარგლებში კადრების შერჩევის, მომზადებისა და განვითარების მექანიზმების დახვეწა

2.1. მართლწესრიგის ოფიცრის
ინსტიტუტის პროფესიონალი
კადრებით დაკომპლექტება და
არსებული ადამიანური
რესურსების გაძლიერება

2.1.1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
შემუშავება და დამტკიცება

2.1.2. კადრების მოზიდვის ეფექტიანი
საინფორმაციო კამპანიის წარმართვა

2.2. მართლწესრიგის
ოფიცრების
მომზადების/გადამზადების
პროცესის გაუმჯობესება

ადამიანური რესურსების
მართვის დეპარტამენტი

სტრატეგიული
კომუნიკაციების
დეპარტამენტი

2.1.3. მოქმედი მართლწესრიგის ოფიცრების
პროფესიული უნარების განვითარებისთვის
საჭიროებების იდენტიფიცირება, ანალიზი
და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

2.1.4. დადგენილი საჭიროებების
შესაბამისად მართლწესრიგის ოფიცრების
პროფესიული უნარების განვითარება (მათ
შორის საერთაშორისო
გამოცდილების/პრაქტიკის გაზიარება)

სსიპ შსს აკადემია

2.2.1. საბაზისო პროგრამაში სოპ
კომპონენტის გადახედვა

სსიპ შსს აკადემია

2.2.2. მართლწესრიგის ოფიცრებისთვის
სპეციალური მომზადების პროგრამის
დანერგვა

სსიპ შსს აკადემია

საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი, ქ. თბილისის
პოლიციის დეპარტამენტი
იურიდიული დეპარტამენტი.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
შესახებ დოკუმენტი
დამტკიცებულია

საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი, ადამიანური
რესურსების მართვის დეპარტამენტი,
სამინისტროს შესაბამისი
ტერიტორიული ორგანო(ები)

გავრცელებულია
მართლწესრიგის ოფიცრის
საიმიჯო ვიდეორგოლები,
გამოცხადებულია ვაკანსიები,
შესაბამისის საკომუნიკაციო
არხების საშუალებით.

2020, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

2021, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ქ.თბილისის პოლიციის
იდენტიფიცირებულია
დეპარტამენტი, ადამიანური
საჭიროებები და შემუშავებულია
რესურსების მართვის დეპარტამენტი,
რეკომენდაციები
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და
გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტი, საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი

2021, IV კვარტალი

ქ.თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი, ადამიანური
რესურსების მართვის დეპარტამენტი,
საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი, საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი

2021, IV კვარტალი

გადამზადებულია
მართლწესრიგის ოფიცრები
(რაოდენობა)

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

საინფორმაციო-ანალიტიკური
სსიპ შსს აკადემიის საბაზისო
დეპარტამენტი, საერთაშორისო
პროგრამაში ინტეგრირებულია
ურთიერთობების დეპარტამენტი, ქ.
შესაბამისი სასწავლო
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი
კომპონენტი სოპ-თან
დაკავშირებით

2021, II კვარტალი

საინფორმაციო-ანალიტიკური
სსიპ შსს აკადემიის ბაზაზე
დეპარტამენტი, საერთაშორისო
დანერგილია შესაბამისი კურსი
ურთიერთობების დეპარტამენტი, ქ.
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი

2021, II კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

2.3 ხელმძღვანელ პოზიციებზე
დასაქმებული პირებისთვის
ცნობიერების ამაღლება და
შესაძლებლობების განვითარება

2.3.1 მოქმედი მენეჯერული რგოლის
ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაზე
ორიენტირებული საპოლიციო
მეთოდოლოგიის შესახებ

სსიპ შსს აკადემია

ადამიანური რესურსების მართვის
დეპარტამენტი, საინფორმაციოანალიტიკური დეპარტამენტი,
საერთაშორისო ურთიერთობების
დეპარტამენტი, სტრატეგიული
კომუნიკაციების დეპარტამენტი

გადამზადებულია მოქმედი
მენეჯერები (რაოდენობა)

2021, I კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

3. მიზანი: მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტის ფუნქციური განვითარება
3.1. მართლწესრიგის ოფიცრის
ინსტიტუტის ფუნქციური
განვითარების უზრუნველყოფა

3.2 საზოგადოებაზე
ორიენტირებული საპოლიციო
საქმიანობის
განხორციელებისთვის
სამართლებრივი ბაზის დახვეწა

3.1.1. მართლწესრიგის ოფიცერთა
საპილოტე პროექტის შეფასება და
რეკომენდაციების შემუშავება

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

3.1.2. სამუშაო შეხვედრის (შეხვედრების)
გამართვა პროფილურ არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან თემაზე: მართლწესრიგის
ოფიცრების საქმიანობის ეფექტურობის
ზრდა ფუნქციურ ჭრილში

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

3.2.1. სამართლებრივი ცვლილებების
საჭიროების დადგენა და ინიცირება

იურიდიული
დეპარტამენტი

3.3 შესაბამისი სამოქმედო
3.3.1. საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზის
პროცედურების
საფუძველზე სტანდარტული სამოქმედო
სტანდარტიზება და საუკეთესო
პროცედურების საჭიროების
საერთაშორისო პრაქტიკის
იდენტიფიცირება და სამუშაო შეხვედრების
დანერგვა
ფორმატში შესაბამისი დოკუმენტების
შემუშავება

საინფორმაციო ანალიტიკური
დეპარტამენტი

3.4 . პრევენციის მიმართულების 3.4.1. ტერიტორიული ორგანოების (მთავარი
გაძლიერება
სამმართველოები) და საინფორმაციოანალიტიკურ დეპარტამენტში მომუშავე
ანალიტიკოსებსა და მართლწესრიგის
ოფიცრებს შორის კოორდინაციის
პლატფორმის/ფორმატის განსაზღვრა

საინფორმაციო ანალიტიკური
დეპარტამენტი

3.4.2. მოწყვლადი ჯგუფების
იდენტიფიცირება და მათთან მიმართებით
სამოქმედო რეკომენდაციების შემუშავება

3.4.3. მართლწესრიგის ოფიცერთა
შესაძლებლობების განვითარება უკანონო
მიგრაციის საკითხებზე

3.5. არასრულწლოვანთა
3.5.1. სამოქმედო ტერიტორიებზე არსებულ
მიერ/მიმართ ჩადენილ
სკოლებთან/სკოლამდელი აღზრდის
სამართალდარღვევებზე/დანაშა დაწესებულებთან მიმართებით დაგეგმილი
ულებზე რეაგირების და
ღონისძიებების სისტემატიზება და
პრევენციული ღონისძიებების
სკოლებთან მუშაობის მეთოდოლოგიის
დაგეგმვა/განხორციელების
ფორმირება
ეფექტიანობის გაზრდა

3.5.2. სკოლებში მომხდარ ინციდენტებზე
ინფორმირებულობის მიზნით
მართლწესრიგის ოფიცრებისთვის შესაბამის
ინფორმაციაზე წვდომის მინიჭება

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი, საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი
(ექსპერტების ჩართულობა)

ჩატარებულია კვლევა,
მომზადებულია კვლევის
შედეგების (ძირითადი
მიგნებების) და
რეკომენდაციების აღმწერი
დოკუმენტი

დაინტერესებული/მოწვეული
ჩატარებული სამუშაო
არასამთავრობო ორგანიზაციები
შეხვედრ(ებ)ის რაოდენობა და
ადამიანის უფლებების დაცვისა და
მიღებული რეკომენდაციები
გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
(არსებობის შემთხვევაში)
დეპარტამენტი, ქ. თბილისის
პოლიციის დეპარტამენტი,
საერთაშორისო ურთიერთობების
დეპარტამენტი

2021, I კვარტალი
ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

2021, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

საინფორმაციო -ანალიტიკური
დეპარტამენტი, ქ. თბილისის
პოლიციის დეპარტამენტი,
სამინისტროს ტერიტორიული
ორგანოები, საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი,
სსიპ შსს აკადემია

შემუშავებულია/ ინიცირებულია
სამართლებრივი ცვლილებ(ებ)ის
ამსახველი დოკუმენტი
(შესაბამისი საჭიროების
დადგენის შემთხვევაში)

2021, IV კვარტალი

იურიდიული დეპარტამენტი, ქ.
თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი, საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი

იდენტიფიცირებული
საჭიროებების შესაბამისად
შემუშავებულია სტანდარტული
სამოქმედო პროცედურები

2021, IV კვარტალი

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი, საერთაშორისო
ურთიერთობების დეპარტამენტი
(ღონისძიების საჭიროება)

განსაზღვრულია
საკოორდინაციო
პლატფორმა/ფორმატი

2021, I კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი

არასამთავრობო (სათემო მონაწილე მხარეებთან
თემატური) ორგანიზაციები,
ჩატარებული
ადამიანის უფლებების დაცვისა და შეხვედრების/კონსულტაციების
გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
რაოდენობა;
დეპარტამენტი, ქ. თბილისის
იდენტიფიცირებულია
პოლიციის დეპარტამენტი,
მოწყვლადი ჯგუფ(ებ)ი;
საერთაშორისო ურთიერთობების
შემუშავებულია შესაბამისი
დეპარტამენტი (ექსპერტების
დოკუმენტი.
ჩართულობა)
საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი, სტრატეგიული
კომუნიკაციების დეპარტამენტი,
მიგრაციის დეპარტამენტი

გადამზადებულია
მართლწესრიგის ოფიცრები
(რაოდენობა)

საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი

შემუშავებულია სკოლებთან
მუშაობის პროგრამა/კონცეფცია
(სამმართველოების დონეზე)

2021, II კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

2021, II კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

2021, I კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

3.5.3. მართლწესრიგის ოფიცრების
არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილ
სამართალდარღვევებზე /დანაშაულებზე
რეაგირების და პრევენციული
ღონისძიებების განხორციელების შეფასება
და, საჭიროების შემთხვევაში,
რეკომენდაციების შემუშავება

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

3.6. ქალთა მიმართ და ოჯახში 3.6.1. მართლწესრიგის ოფიცრების მხრიდან
ძალადობის ფაქტებზე
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის
რეაგირებისა და პრევენციული ფაქტებზე რეაგირებისა და პრევენციული
ღონისძიებების
ღონისძიებების განხორცილების შეფასება
განხორციელების ეფექტიანობის
და, საჭიროების შემთხვევაში,
გაზრდა
რეკომენდაციების შემუშავება

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

საქართველოს განათლების,
2019 წლის 26 თებერვლის
მეცნიერების, კულტურისა და
საქართველოს განათლების,
სპორტის სამინისტრო/სსიპ
მეცნიერების, კულტურისა და
საგანმანათლებლო დაწესებულების
სპორტის მინისტრისა და
მანდატურის სამსახური, ქ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი
მინისტრის ერთობლივი
ბრძანება N40/ნ/ N18-ით
გათვალისწინებულ ბაზაზე
წვდომა უზრუნველყოფილია

2021, III კვარტალი

ადამიანის უფლებების დაცვისა და
შემუშავებულია შესაბამისი
გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
შეფასების დოკუმენტი.
დეპარტამენტი, ქ. თბილისის
საჭიროების შემთხვევაში,
პოლიციის დეპარტამენტი
შემუშავებული რეკომენდაციები

2021, III კვარტალი

ადამიანის უფლებების დაცვისა და
შემუშავებულია შესაბამისი
გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
შეფასების დოკუმენტი;
დეპარტამენტი, ქ. თბილისის
საჭიროების შემთხვევაში,
პოლიციის დეპარტამენტი,
შემუშავებული რეკომენდაციები
საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი

2021, III კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი

3.7. დისკრიმინაციის ნიშნით,
შეუწყნარებლობის მოტივით,
ჩადენილ დანაშაულზე
რეაგირებისა და პრევენციის
კომპონენტის გაძლიერება

3.7.1. დისკრიმინაციის ნიშნით,
შეუწყნარებლობის მოტივით, ჩადენილი
დანაშაულებზე მართლწესრიგის ოფიცრების
მხრიდან რეაგირების და პრევენციული
საქმიანობის შეფასება და, საჭიროების
შემთხვევაში, რეკომენდაციების შემუშავება

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

3.8. მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის გაუმჯობესება

3.8.1. საჭიროებების იდენტიფიცირება
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის კუთხით

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

4.
4.1 უწყებათაშორისი
თანამშრომლობის ეფექტური
მექანიზმის შექმნა

3.8.2. იდენტიფიცირებული საჭიროებების
მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური
საშუალებების შეძენა

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

3.8.3. მართლწესრიგის ოფიცრების შსს
საინფორმაციო რესურსებთან წვდომის
ხარვეზების იდენტიფიცირება და
აღმოფხვრა

საინფორმაციოანალიტიკური
დეპარტამენტი

3.8.4. არსებული პროგრამული
უზრუნველყოფის ხარვეზების
იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა

საინფორმაციო ანალიტიკური
დეპარტამენტი

ადამიანის უფლებების დაცვისა და
შემუშავებულია შესაბამისი
გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
შეფასების დოკუმენტი;
დეპარტამენტი,
ქ. თბილისის
საჭიროების შემთხვევაში,
პოლიციის დეპარტამენტი,
შემუშავებული რეკომენდაციები
საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი

ლოჯისტიკის დეპარტამენტი,
ეკონომიკური დეპარტამენტები

ლოჯისტიკის დეპარტამენტი,
ეკონომიკური დეპარტამენტები

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი, ადმინისტრაცია
(დეპარტამენტი)

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

2021, III კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

იდენტიფიცირებულია
მატერიალურ-ტექნიკური
საჭიროებები

2021, III კვარტალი

შეძენილია შესაბამისი
მატერიალურ-ტექნიკური
საშუალებები/ რაოდენობები

2021, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

2021, IV კვარტალი
უზრუნველყოფილია
მართლწესრიგის
ოფიცრებისთვის დაშვება
შესაბამის საინფორმაციო
რესურსებთან
ტექნიკურად და
შინაარსობრივად გამართულია
პროგრამული უზრუნველყოფის
სისტემა

ადმინისტრაციული ხარჯი

2021, IV კვარტალი
ადმინისტრაციული ხარჯი

მიზანი: საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის ფარგლებში უწყებათაშორისი თანამშრომლობის გაუმჯობესება
4.1.1. სამუშაო ჯგუფის მიერ მონაწილე
პარტნიორებთან თანამშრომლობის
სფეროების იდენტიფიცირება

4.1.2. თანამშრომლობის სფეროების
შეთანხმება (სამუშაო შეხვედრის ფორმატში)

4.1.3. ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმის გაფორმება მხარეებს შორის

საინფორმაციო ანალიტიკური
დეპარტამენტი

საინფორმაციო ანალიტიკური
დეპარტამენტი

იურიდიული
დეპარტამენტი

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი, ადამიანის
უფლებების დაცვისა და გამოძიების
ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტი, სტრატეგიული
კომუნიკაციების დეპარტამენტი,
საერთაშორისო ურთიერთობების
დეპარტამენტი

სამუშაო ჯგუფის მიერ
იდენტიფიცირებულია
პარტნიორი უწყებები და
შესაბამისი სფეროები,
პრიორიტეტების მიხედვით

2021, I კვარტალი

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი, ადამიანის
უფლებების დაცვისა და გამოძიების
ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტი, ადმინისტრაცია
(დეპარტამენტი);
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
იუსტიციის სამინისტრო/
დანაშაულის პრევენციის,
არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნულ სააგენტო; ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო;
ქ. თბილისის მერია

განსაზღვრულია
თანამშრომლობის სფეროები;
ჩატარებული შეხვედრების
რაოდენობა

2021, III კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

საინფორმაციო -ანალიტიკური
გაფორმებული
დეპარტამენტი, ქ. თბილისის
თანამშრომლობის
პოლიციის დეპარტამენტი, ადამიანის ხელშეკრულებები/მემორანდუმე
უფლებების დაცვისა და გამოძიების
ბი
ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტი, ადმინისტრაცია
(დეპარტამენტი);
განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის
სამინისტროიუსტიციის სამინისტრო
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
ქ. თბილისის მერია

2021, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

5. მიზანი: საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია
5.1 საზოგადოებაზე

ორიენტირებული
საპოლიციო საქმიანობის
შესახებ სამიზნე
აუდიტორიის ცნობადობის
ზრდა და ნდობის
გაძლიერება

5.1.1. ინფორმაციის განთავსება შესაბამის
საკომუნიკაციო არხებზე

5.1.2. ოფიცრების წარდგენის ღონისძიებების
დაგეგმვა და განხორციელება

5.1.3. კამპანია "კარდაკარ"-ის ფარგლებში
საზოგადოებაზე ორიენტირებული
პოლიციის შესახებ საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლების მიზნით
შეხვედრების გამართვა მოსახლეობასთან

სტრატეგიული
კომუნიკაციების
დეპარტამენტი

სტრატეგიული
კომუნიკაციების
დეპარტამენტი

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

საინფორმაციო-ანალიტიკური
დეპარტამენტი; ქ. თბილისის
პოლიციის დეპარტამენტი

განთავსებულია ინფორმაცია
მართლწესრიგის ოფიცრის
ოფიციალურ საკომუნიკაციო
არხებზე

თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი ჩატარებულია მართლწესრიგის
საინფორმაციო -ანალიტიკური
ოფიცრების წარდგენის
დეპარტამენტი, საერთაშორისო
ღონისძიებები (რაოდენობა)
ურთიერთობების დეპარტამენტი

სტრატეგიული კომუნიკაციების
დეპარტამენტი

ჩატარებულია შეხვედრები
სამოქმედო ტერიტორიაზე
მცხოვრებ მოსახლეობასთან
(შეხვედრების რაოდენობა)

2021, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

2021, IV კვარტალი
ადმინისტრაციული ხარჯი

2021, IV კვარტალი
ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

5.1.4. მართლწესრიგის ოფიცრების და
სამინისტროს წარმომადგენლების ვიზიტები
სატელევიზიო და რადიო გადაცემებში

5.2. საზოგადოების/თემის
ჩართულობის სტიმულირება

სტრატეგიული
კომუნიკაციების
დეპარტამენტი

თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი, საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი

5.1.5. მართლწესრიგის ოფიცრის
საქმიანობასთან დაკავშირებით
ინფორმაციის გავრცელება საინფორმაციო
სააგენტოებში

სტრატეგიული
კომუნიკაციების
დეპარტამენტი

თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი

5.1.6. კამპანია "მოიკითხე"-ს ფარგლებში
მართლწესრიგის ოფიცრების სამოქმედო
ტერიტორიებზე მცხოვრები მარტოხელა
ადამიანების იდენტიფიცირება და მათთან
პერმანენტული კომუნიკაცია სატელეფონო
ზარებისა თუ ოჯახში ვიზიტების გზით

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

სტრატეგიული კომუნიკაციების
დეპარტამენტი, საინფორმაციოანალიტიკური დეპარტამენტი

5.2.1. მოსახლეობასთან შეხვედრა და
მოსახლეობის პრევენციულ აქტივობებში
ჩართვა

ქ. თბილისის პოლიციის
დეპარტამენტი

განხორციელებულია
მართლწესრიგის ოფიცრებისა
და სამინისტროს
წარმომადგენელთა ტელე და
რადიო გადაცემებში ვიზიტები
(ვიზიტების რაოდენობა)

2021, IV კვარტალი

საინფორმაციო სააგენტოებში
გავრცელებულია ინფორმაცია
მართლწესრიგის ოფიცრების
საქმიანობის შესახებ

2021, IV კვარტალი

განხორციელებულია
მართლწესრიგის ოფიცრების
ვიზიტები/ზარები მარტოხელა
ადამიანებთან.

2021, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი

ადმინისტრაციული ხარჯი

სტრატეგიული კომუნიკაციების
დეპარტამენტი, საინფორმაციოანალიტიკური დეპარტამენტი

განხორციელებულია
მოსახლეობასთან შეხვედრები
და ერთობლივი პრევენციული
აქტივობები (რაოდენობა)

2021, IV კვარტალი

ადმინისტრაციული ხარჯი;
დონორების დაფინანსება

