„სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ინსტიტუციური დიალოგი“
გენერალური ფორუმი
2018 წლის 7 დეკემბერი
საქართველოს პარლამენტი, თბილისი, პლენარულ სხდომათა დარბაზი (B კორპუსი, III სართული)

დღის წესრიგი
09:00 –10:00

რეგისტრაცია

10:00 – 11:30

ფორუმის გახსნა
● ზაზა გაბუნია, საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე
მისალმების ნაწილი:
● ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე
● მამუკა ბახტაძე, საქართველოს პრემიერ მინისტრი
● მაია ცქიტიშვილი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი
● კახა კალაძე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი
● კარლ ჰარცელი, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში
● ადამ შმიდტი, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მისიის
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
● გიგი ბრეგაძე, გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული
მმართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი საქართველოში

11:30- 12:00

შესვენება /ჯგუფური ფოტო

12:00- 13:30

დეცენტრალიზაცია - უფლებამოსილებები

მოდერატორი - ნინო კაკუბავა, პროექტის მენეჯერი,
დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი
მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში, გაეროს განვითარების
პროგრამა (UNDP)
მომხსენებლები:
● მერაბ ქვარაია, საქართველოს პარლამეტის წევრი
● ლაშა დამენია, საქართველოს პარლამენტის წევრი
● ილია ბეგიაშვილი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე
● პაველ სვიანევიჩი - USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის
(GGI) პროექტის კონსულტანტი დეცენტრალიზაციის საკითხებში, ვარშავის
უნივერსიტეტის პროფესორი
● ლიზა სოფრომაძე - ექსპერტი
დისკუსია

15:00 - 16:30

ფისკალური დეცენტრალიზაცია

მოდერატორი - ალექსანდრე სვანიშვილი, ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში,
UNDP
მომხსენებლები:
● სულხან მახათაძე, საქართველოს პარლამეტის წევრი
● ირაკლი აბესაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი
● მზია გიორგობიანი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და

ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე
● გიორგი კაკაურიძე, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
● გიორგი ტყემალაძე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარე
● დავით ხოსრუაშვილი, ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი

16:30 – 17:00
17:00 – 18:30

დისკუსია
შესვენება
დეცენტრალიზაცია - მოქალაქეთა ჩართულობა

მოდერატორი - დევიდ სმიტი, უფროსი მრჩეველი USAID GGI
მომხსენებლები:
● კობა ლურსმანაშვილი, საქართველოს პარლამეტის წევრი
● ზაქარია ქუცნაშვილი, საქართველოს პარლამეტის წევრი
● ნინო თვალთვაძე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
● საბა ბუაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI),
ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი
● ნათია აფხაზავა, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის
ფილიალის ხელმძღვანელი

18:30 – 18:45

დისკუსია
ფორუმის შეჯამება, სამომავლო გეგმები
ზაზა გაბუნია, საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე

