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შესავალი 
წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს “ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტის” (IDFI) პროექტის - “საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საუკეთესო 
პრაქტიკის კვლევა“ ფარგლებში განხორციელებულ საქართველოსა და საერთაშორისო 
(შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო/შოტლანდია, ესტონეთი) პრაქტიკის და 
კანონმდებლობის შედარებით ანალიზს. 

პროექტი “საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა“ IDFI -მ 
განახორციელა (2012 წლის მარტი-მაისი) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამის „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში 
(G-3)” მხარდაჭერით. 

პროექტი მიზნად ისახავდა ადმინისტრაციული ორგანოების (საქართველოს იუსტიციის 
სამინსიტრო, საჯარო სამსახურის ბიურო, კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტო, საქართველოს კონტროლის პალატა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობა) გამჭვირვალობისა და ეფექტიანი მმართველობის ხარისხის გაუმჯობესებას საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევის, შემდგომი 
მისი დანერგვის და ამ სფეროში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის გზით. 

 

 

 

პროექტის - „საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საუკეთესო პრაქტიკის 
კვლევა“ - მთავარი მიზანი გახლდათ საქართველოს საჯარო სექტორის 
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდა, საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლითა და კვლევის 
საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების იმპლემენტაციით. დასახელებული 
მიზნის მისაღწევად რამდენიმე ამოცანა იქნა დასახული.  

უპირველესად,  მნიშვნელოვანი იყო საჯარო დაწესებულებების ელექტრონულ 
რესურსებზე  გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის შინაარსობრივი და მათი 
განთავსების ფორმის კვლევა. ამისთვის შეირჩა რამდენიმე  ქართული სამიზნე საჯარო 
დაწესებულება - იუსტიციის სამინისტრო, საჯარო სამსახურის ბიურო, 
კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, საქართველოს კონტროლის 
პალატა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აჭარის ა/რ ფინანსთა და 
ეკონომიკის სამინისტრო, აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
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სამინისტრო, აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, აჭარის 
ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  

ამავდროულად, პროექტის ფარგლებში აქცენტი გაკეთდა საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლაზე. ამისთვის კი 
გამოყენებულ იქნა ქართული სამიზნე უწყებების იდენტური უცხოური სამთავრობო 
ინსტიტუტები. კერძოდ, აქცენტი გაკეთდა პროაქტიული გამოქვეყნების საუკეთესო 
პრაქტიკის მქონე ქვეყნებზე: ამერიკის შეერთებული შტატები,  დიდი 
ბრიტანეთი/შოტლანდია და ესტონეთი. 

საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევისას გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი თანამედროვე 
ტენდენცია. კერძოდ, სამთავრობო უწყებები საკუთარი საქმიანობის  
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად პროაქტიულ 
რეჟიმში ხელმისაწვდომს ხდიან  საზოგადოებისთვის საინტერესო მონაცემებს. 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ მათ შესაძლებლობა მისცათ    
სხვადასხვა ტიპის ანგარიშების, მონაცემებისა და ინფორმაციის ოფიციალურ ვებ-
გვერდებზე გამოქვეყნებით მეტად ხელმისაწვდომი გაეხადათ ცნობები  საკუთარი 
საქმიანობის შესახებ. რაც მოქალაქეებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებისა და 
საჯარო ინსტიტუტებისადმი საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლების 
უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. აღნიშნული ტრენდი საერთაშორისო დონეზე უკვე 
ჩვეულებრივი ტრადიციაა. უფრო მეტიც, ზოგიერთ ქვეყანაში ეს უკვე საკანონმდებლო 
დონეზე რეგულირდება. 

კვლევის შედეგად იკვეთება, რომ თითქმის ყველა უწყების შემთხვევაში ოფიციალურ 
ვებ-გვერდზე მნიშვნელოვანია შემდეგი ტიპის ინფორმაციის არსებობა:  

• დეტალური ინფორმაცია ხელმძღვანელობის შესახებ; 
• საერთო საკონტაქტო ინფორმაცია; 
• ორგანოს სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის აღწერა; 
• სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმები; 
• პროექტები და პროგრამები; 
• საქმიანობის კვარტალური და წლიური ანგარიშები/აუდიტები; 
• სამართლებრივი აქტები; 
• კონსულტაციები ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის; 
• საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და გამოთხოვის პროცედურების 

დეტალური აღწერა; 
• უწყების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული დოკუმენტები; 
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• ორგანოს ფინანსური საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია, იგივე 
ბიუჯეტი; 
• ადმინისტრაციული ხარჯების ღიაობა; 
• ხელმისაწვდომი სტატისტიკური მონაცემები; 
• უწყების საქმიანობის შესახებ არსებული ზოგადი ინფორმაცია და ა.შ. 

გასათვალისწინებელია თავად უწყებების კომპეტენცია და აქედან გამომდინარე, ვებ-
გვერდზე განთავსებული სპეციფიური ცნობებისა და დოკუმენტების არსებობაც. 
აღნიშნული ტიპის ინფორმაციის ვებ-გვერდზე წარმოდგენა და რაც ყველაზე 
მნიშვნელოვანია, წარმოდგენილი მასალის ხარისხობრივი და სრულყოფილი 
გამოქვეყნება, საჯარო უწყების ანგარიშვალდებულების, ღიაობისა და 
გამჭვირვალობის შეფასების მთავარ საფუძველს წარმოადგენს.  

კვლევის მეთოდოლოგია სამი ძირითადი კომპონენტისგან შედგებოდა: 

• საქართველოს სამიზნე  ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ პროაქტიული 
გამოქვეყნების პრაქტიკის კვლევა, მათ ვებ-გვერდებზე განთავსებული საჯარო 
ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე; 

• საერთაშორისო სამთავრობო ინსტიტუტების ოფიციალური ვებ-რესურსების 
შესწავლა  ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების საუკეთესო მაგალითების 
გამოსავლენად; 

• ქართული საჯარო სივრცის ელექტრონული გამჭვირვალობის გაზრდის 
მიზნით, სარეკომენდაციო პაკეტის შემუშავება. 
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იუსტიციის სამინისტრო 

შესავალი 
 

კვლევის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთვის პროაქტიული 
გამოქვეყნების პრაქტიკაზე რეკომენდაციების შესამუშავებლად ყურადღება 
გამახვილდა ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ესტონეთის  
იდენტური საჯარო დაწესებულებების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე. კერძოდ, 
ამერიკის შემთხვევაში აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდი - 
www.justice.gov, დიდი ბრიტანეთი - იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდი - 
www.justice.gov.uk, ესტონეთი - ესტონეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდი - 
www.just.ee. აღნიშნული ქვეყნები გამოირჩევიან საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული 
ხელმისაწვდომობის კარგი პრაქტიკით. შედეგად, მათ მიერ პროაქტიულად 
გამოქვეყნებული ინფორმაციის საუკეთესო გამოცდილების ანალიზი, ასევე ვებ-
გვერდზე ატვირთვის ფორმა, კარგი მაგალითი შეიძლება იყოს ქართული საჯარო 
სივრცისთვის.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.gov/
http://www.justice.gov.uk/
http://www.just.ee/
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1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 

ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე უწყების 
ხელმძღვანელის (აშშ-ის გენერალური პროკურორის) ბიოგრაფიასა და საკონტაქტო 
ინფორმაციასთან ერთად თავმოყრილია საჯარო დაწესებულების პირველი პირის 
გამოსვლებისა და განცხადებების ტექსტები,  სტატიები და ბლოგ-პოსტები.   

 

 
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე მთავარი პროკურორის შესახებ არსებული სტატიები 

და მისი გამოსვლების ჩანაწერები 
 

აქვე მოცემულია მთავარი პროკურორის საქმიანობასთან დაკავშრებით არსებული 
სხვადასხვა სახის პუბლიკაციები და დოკუმენტები. მაგალითისთვის: მემორანდუმები,  
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გეგმების შესრულების ყოველწლიური ანგარიშები, სხვადასხვა საკითხზე 
კონგრესისთვის გაგზავნილი მიმართვები, რეკომენდაციები და ა.შ.  

 
ვებ-გვერდზე არსებული პუბლიკაციების ჩამონათვალი 

 

ვებ-გვერდზე სასურველია არსებობდეს სამინისტროს უკლებლივ ყველა 
სტრუქტურული ქვედანაყოფისა და მისი შიდა სტრუქტურული ერთეულის 
დასახელება და შესაბამისი აღწერა, რაც უფრო თვალნათლივს გახდის სამინისტროს 
შიდასტრუქტურულ და ფუნქციონალურ იერარქიას. 
 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე  დეტალურად არის წარმოდგენილი 
უწყების ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების განაწილების სქემა, მათ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული  სამართლებრივი დოკუმენტები და სხვა 
ინფორმაცია.   
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ერთ-ერთი სააგენტოს სტრუქტურული ხე 
 

ვებ-გვერდზე აუცილებელია არსებობდეს სამინისტროს ყველა სტრუქტურული 
ქვედანაყოფისა და მისი შიდა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ან მისი 
მოადგილის საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ-ფოსტა, მისაღების ტელეფონისა 
და ფაქსის ნომრები. სასურველია ხელმისაწვდომი იყოს სხვა თანამშრომლების 
საკონტაქტო ინფორმაციაც. ეს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოქალაქეებთან 
კომუნიკაციის ხარისხს.  
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე დეპარტამენტებს არასრულად 
აქვთ წარმოდგენილი საკონტაქტო რეკვიზიტები: ზოგ შემთხვევაში არ არის ნაჩვენები 
საკონტაქტო პირი, ფაქსის ნომერი. 

 

 
 
 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი დეპარტამენტის საკონტაქტო 
ინფორმაცია 
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საგულისხმოა აშშ-ის მაგალითი, სადაც იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე 
არამხოლოდ მისი ყველა სტრუქტურული ერთეულის  საკონტაქტო რეკვიზიტებია 
მოცემულია, არამედ წარმოდგენილია სააგენტოების თანამშრომელთა 
სამსახურებრივი სატელეფონო ნომრებიც.  

 
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე ერთ-ერთი სააგენტოს საკონტაქტო რეკვიზიტები 

 
 

 
 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის  ვებ-გვერდზე ერთ-ერთი სააგენტოს საკონტაქტო ცნობარი 
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2. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 
 

სამინისტროს საქმიანობის საზოგადოებრივი გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ვებ-გვერდზე 
არსებობდეს ინფორმაცია ბიუჯეტისა და უწყების ფინანსური ოპერაციების შესახებ.  

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე  ქვე-
განყოფილება „სამინისტროს ბიუჯეტი“ ჯერ კიდევ რეკონსტრუქციის პროცესშია.  

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე ბიუჯეტისთვის გამოყოფილი გვერდი 

ფინანსური შინაარსის დოკუმენტებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებ-
გვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია ტენდერებისა და შესყიდვების შესახებ. თუმცა, 
წარმოდგენილი ინფორმაცია მხოლოდ 2009-2010 წლების პერიოდს მოიცავს და ვებ-
გვერდზე არათანამიმდევრულად არის განთავსებული. 

 

  

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული დოკუმენტები ტენდერების შესახებ 
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული დოკუმენტები შესყიდვების შესახებ 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე უწყების ბიუჯეტი მთავარ 
კატეგორიაში  არის გამოტანილი. აქვე მოცემულია მთელი რიგი ფინანსური და სხვა 
სახის დოკუმენტებიც: 

1. 2012-2016 ფისკალური წლების სამინისტროს სტრატეგიული გეგმა; 
2. გენერალური ინსპექტორის აუდიტები/ანგარიშები; 
3. გენერალური ინსპექტორისადმი მიმართვები ზარალის, თაღლითობისა და 
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების შესახებ; 
4. წლების მიხედვით (2004-2011) ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები; 
5. კონგრესისთვის წარდგენილი საბიუჯეტო პროექტები; 
6. კანონმდებლების მიერ ბიუჯეტთან დაკავშირებული კომენტარების ჩანაწერები. 

პირველ რიგში აღსანიშნავია გენერალური ინსპექტორის აუდიტორული 
დასკვნების/მოხსენებების პროაქტიულად გამოქვეყნების პრაქტიკა. ამავე დროს, 
აღნიშნული ტიპის დოკუმენტები მომზადებულია სამინისტროს სხვადასხვა 
სტრუქტურული ერთეულების შემთხვევაშიც. თანაც, შესაძლებელია გასული წლების 
ანგარიშების ნახვაც. 

  

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე არსებული გენერალური ინსპექტორის ანგარიშების 
ჩამონათვალი სხვადასხვა ქვედანაყოფების მიხედვით 
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე არსებული ერთ-ერთი ქვეუწყებისთვის გენერალური 
ინსპექტორის ანგარიშები წლების მიხედვით 

 

აღნიშნულ დოკუმენტებში მოცემულია კონკრეტული ქვეუწყებების საბიუჯეტო 
ბალანსი, მათი აქტივები და პასივები, სხვადასხვა ტიპის დანახარჯები, როგორიცაა 
ასიგნებები, გადარიცხვები და ა.შ. 

 

გენერალური ინსპექტორის ანგარიშის ნაწილი 



14 
 

იმავე დოკუმენტებში ვხვდებით გეგმის შესრულების დეტალურ აღწერას. ნაჩვენებია 
დაფინანსების წყაროები, უწყების კონკრეტულ მიზნებზე დახარჯული თანხების 
ოდენობა. ანგარიშში შედარებულია ბოლო ორი წლის მონაცემები და ნაჩვენებია მსგავსი 
ტიპის დანახარჯებზე არსებული ცვლილებების ტენდენციები.  

გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანგარიშში მოცემულია გეგმის შესრულების 
პროცენტული შეფასება. აღნიშნული ინდიკატორები მოცემულია ბოლო რამდენიმე 
წლის მიხედვით, რაც არსებული ცვლილებების ანალიზის შესაძლებლობას იძლევა. 
სტატისტიკურ მონაცემებთან ერთად წარმოდგენილია მათი ნარატიული 
განმარტებებიც, მიღწეული შედეგებისა და ეფექტურობის შეფასება.  
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 

 

 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 
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ანგარიშში მოცემულია დაკავებულთა და  დანაშაულში ბრალდებულთა 
სტატისტიკური მონაცემები. ჩამოთვლილია სხვადასხვა ტიპის შენატანებიდან, 
როგორიცაა ლიცენზიები, რეგისტრაციის გადასახადი,  შემოსული თანხები. 

  

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 

 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 
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დოკუმენტში ვხვდებით, ასევე,  დამოუკიდებელი აუდიტორების შეფასებებს, 
კომენტარებს, რეკომენდაციებს, ფინანსურ ბალანსში მათ მიერ აღმოჩენილ შეცდომებს. 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 

 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 
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ანგარიშში დეტალურად არის ასახული სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ ვალდებულებებსა 
და აქტივებზე განსაზღვრული სახსრები. 

 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 

 

ანგარიშში მოყვანილია, ასევე, ბოლო ორი წლის განმავლობაში დეპარტამენტის 
სტრუქტურული ერთეულების მიერ კონკრეტულ საქმიანობაზე დახარჯული თანხების 
მონაცემები. 
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში   

აქვე ნაჩვენებია  ბიუჯეტში მოულოდნელი ვალდებულებებით განხორციელებული 
პროგრამების გამო შეტანილი ცვლილებები და აღნიშნული აქტივობებისთვის 
გამოყოფილი თანხების წყაროები. 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 
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ანგარიშში არსებობს დეტალური ინფორმაცია სამინისტროს უძრავი ქონების ბალანსის 
შესახებ. 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის გენერალური ინსპექტორის ერთ-ერთი ანგარიში 
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ვებ-გვერდზე მოცემულია, ასევე, დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების მიერ 
წარმოდგენილი ანგარიშებიც. წლების მიხედვით, მათში ასახულია ცალკეული 
სტრუქტურების დაფინანსების ოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა, ასევე, მიმდინარე 
წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამებზე თავდაპირველად გამიზნული და 
რეალურად გახარჯული თანხები. აქვეა მოცემული ამ ტიპის ანგარიშების არქივიც. 
უნდა აღინიშნოს, რომ გენერალური ინსპექტორის ყოველწლიური ანგარიში აფასებს 
მთლიანი სამინისტროს საქმიანობის ეფექტურობას.  აღნიშნული ტიპის დოკუმენტები 
კი წარმოდგენილია ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების მიერ და მათში ისინი 
წარადგენენ მათ მიერ განხორციელებული პროგრამების შეფასებას. 

 

აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულის მიერ წარმოდგენილი  ანგარიში 

 

აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს  ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულის  ანგარიში 



22 
 

ამასთან ერთად, მოცემულია ყველა უწყების მიერ თავდაპირველად მოთხოვნილი და 
საბოლოოდ დამტკიცებული ასიგნებების ოდენობა. ანგარიშშივეა ნაჩვენები 
პროცენტულად როგორ ნაწილდება მთლიანი ბიუჯეტი დეპარტამენტის კონკრეტულ 
მიზნებზე და ერთმანეთთან  შეფარდებით/შედარებით, რა ოდენობის თანხა ჯდება 
თითოეული მათგანის ფარგლებში დაგეგმილი ოპერაციები და პროგრამები. 
აღნიშნული მონაცემები მოცემულია როგორც PDF-ის, ასევე Excel-ის ფორმატებში.  

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული  ერთ-ერთი ანგარიში. 

 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული  ერთ-ერთი ანგარიში 
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გარდა ამისა, ანგარიშებში მოცემულია კონკრეტული მიმართულებებისა და დასახული 
მიზნების მიხედვით, სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამისთვის გამიზნული თანხები. 
აქვეა დაკონკრეტებული  თანხების განაწილების მიზნობრიობა, ახსნილია 
ცვლილებების მიზეზებიც. კონკრეტულ პროგრამებისთვის დაფინანსების გაზრდის 
შემთხვევაში ჩამოთვლილია ის დამატებითი აქტივობები, რის საფუძველზეც მოხდა 
დამტკიცებული ბიუჯეტის ცვლილება. 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ბიუჯეტის ფაქტების ფურცელი (Facts Sheet) 

 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ბიუჯეტის ფაქტების ფურცელი (Facts Sheet) 

ანგარიშთან ერთად, ვებ-გვერდზე მოცემულია ბიუჯეტის წარდგენის პრეზენტაციაც, 
სადაც ყურადღება გამახვილებულია ძირითად ტენდენციებზე, ახსნილია კონკრეტულ 
სფეროებისადმი მიმართული თანხების ლოგიკა და მათი საჭიროება. ეს 
დაინტერესებულ პირებს ზოგად წარმოდგენას უქმნით საჯარო დაწესებულების 
ფინანსური პოლიტიკის შესახებ.  
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე ბიუჯეტის პრეზენტაციიდან ერთ-ერთი სლაიდი. 
ბიუჯეტი ნაჩვენებია კატეგორიების მიხედვით 

ვებ-გვერდზე მოცემულია კონგრესისთვის წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტი და მისი 
შესრულების გეგმა. ამასთან ერთად, თანდართულია კანონმდებლების მიერ 
საბიუჯეტო პროექტთან დაკავშირებით გაკეთებული კომენტარები.  

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე ბიუჯეტთან დაკავშრებით ერთ-ერთი კონგრესმენის 
მიერ გაკეთებული კომენტარი 
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3. საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები 
 

• სტრატეგიული გეგმები 

ვებ-გვერდზე აუცილებელია საჯარო დაწესებულების სტრატეგიული გეგმის არსებობა.  
ამგვარი ტიპის დოკუმენტს ქმნიან როგორც მთლიანი სამინისტროსთვის, ასევე, ხშირად 
რომელიმე კონკრეტული სტრუქტურული ერთეულისთვისაც. საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტრო ერთ-ერთი გამონაკლისი საჯარო დაწესებულებაა 
საქართველოში რომლის  ვებ-გვერდზეც არსებობს არამარტო ერთიანი სტრატეგიული 
გეგმა, არამედ გარკვეული სტრუქტურული ერთეულების მიერ შემუშავებული 
სტრატეგიული გეგმებიც (მაგ. ანტიკორუფციული გეგმა).  

ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაშიც, იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-
გვერდზე განთავსებულია როგორც მთლიანი უწყების რამდენიმეწლიანი გეგმა, ასევე 
კონკრეტული მიმართულების განვითარებისთვის  შექმნილი სტრატეგიული გეგმები.  

ერთ-ერთი მაგალითია 2012-2016 ფისკალური წლების სტრატეგიული გეგმა. მასში 
მოცემულია უწყების დღის წესრიგში მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში არსებული 
ძირითადი გამოწვევები. ასევე, დეპარტამენტის ზოგად მიზნებთან ერთად, 
ჩამოთვლილია კონკრეტული ამოცანები და მიზნები.  

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის 2012-2016 ფისკალური წლების სტრატეგიულ გეგმაში დაწერილი 
მეორე მიზანი და მის მისაღწევად განსახორციელებელი ამოცანები. 
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გეგმაში აღწერილია კონკრეტული სტრატეგია, ჩამოთვლილია ის ღონისძიებები, 
რომლებიც მათ შესასრულებლად არის საჭირო, დაკონკრეტებულია რომელი უწყებების 
კომპეტენციაში შედის მათი განხორციელება. ასევე, განსაზღვრულია ის მექანიზმები, 
რომელთა დახმარებითაც მიღწეული შედეგების ეფექტურობას შეაფასებენ 
ყოველწლიური შესრულების ცალკე ანგარიშების სახით.  

 

 

 
 

      ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის 2012-2016 ფისკალური წლების 
სტრატეგიული დოკუმენტი 

 

უწყების წინაშე არსებული მიზნებისა და ამოცანების ჩამონათვალთან ერთად, 
დოკუმენტში მოიპოვება დეტალური ინფორმაცია სამინისტროს მიერ მომავალი 
რამდენიმე წლის განმავლობაში დასახული პროგრამების შესახებ. სტრატეგიულ 
გეგმაში ჩამოთვლილია დაგეგმილი პროგრამების/პროექტების სახელწოდება, 
დაკონკრეტებულია მათი მიზნები, თავად პროგრამის სტატუსი (მაგალითად: 
„მიმდინარე“) და ზოგიერთ შემთხვევაში მათი დასრულებისა და ანგარიშის წარდგენის 
საბოლოო ვადა. მნიშვნელოვანია ასევე ის ფაქტიც, რომ ყველა პროექტის შემთხვევაში 
განსაზღვრულია სამინისტროს ის უწყება, რომელიც პროგრამის საბოლოო შეფასებას 
გააკეთებს.  
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის 2012-2016 ფისკალური წლების სტრატეგიული გეგმა 

შინაარსობრივ მხარესთან ერთად აღსანიშნავია სტრატეგიული გეგმის ვებ-გვერდზე 
განთავსების ფორმაც. იგი მოცემულია როგორც მთლიანი დოკუმენტის სახით PDF 
ფორმატში, ასევე გამოყოფილია ქვეთავები და დაინტერესებული პირისთვის ადვილია 
აღნიშნული სტრატეგიიდან მისთვის საინტერესო მონაკვეთების გაცნობა.  

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის 2012-2016 ფისკალური წლების სტრატეგიულ გეგმა 
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ერთიან სტრატეგიულ გეგმასთან ერთად ვებ-გვერდზე ატვირთულია  დეპარტამენტის 
სტრუქტურული ერთეულების სტრატეგიული გეგმებიც.  

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების სტრატეგიული გეგმების 
ჩამონათვალი 

დოკუმენტებში ასახულია არსებული ტენდენციები, გამოკვეთილია საკვანძო 
საკითხები, სტრატეგიის ზოგადი მიზნები და კონკრეტული ამოცანები. გარდა ამისა, 
ჩამოთვლილია სამომავლოდ დაგეგმილი პროგრამები, მათი განხორციელების ვადები, 
განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ქვეგანყოფილებები.  

გარდა მიმდინარე სამოქმედო გეგმებისა, წინა წლების ამგვარი ტიპის დოკუმენტების 
ნახვა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე არსებული არქივის საშუალებით. ეს 
დაინტერესებულ პირებს საშუალებას აძლევს შეადარონ არსებული გეგმები, განვლილი 
პერიოდის გამოწვევებთან და პრიორიტეტებთან.  
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სურათის მარცხენა მხარეს მოცემულია აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე სტრატეგიული 

გეგმების კატეგორიაში არსებული დოკუმენტების ჩამონათვალი. გაწითლებულია ამგვარი ტიპის 
დოკუმენტების არქივზე გადასასვლელი ღილაკი. სურათის მარჯვენა მხარეს კი მოცემულია არქივში 

არსებული მასალები 

 

• ღია მმართველობა და საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება 

საჯარო დაწესებულებების მიერ ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვა და 
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების მიმართულებით არსებული ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი თანამედროვე ტრენდია. ამ მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების 
იუსტიციის დეპარტამენტის გამოცდილება ერთ-ერთ საუკეთესო პრაქტიკულ 
მაგალითად შეიძლება მივიჩნიოთ. 

ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე 
ინიციატივა „ღია მმართველობის“ ფარგლებში შექმნილია განცალკევებული 
განყოფილება.  

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდის მთავარი გვერდი. წითლადაა მონიშნული „ღია 
მმართველობის“ ბანერი 
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აღნიშნულ განყოფილებაში მოცემულია საპრეზიდენტო ინიციატივა „ღია 
მმართველობის“ ფარგლებში იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ აღებული 
ვალდებულებები, ვადებში გაწერილია შესაბამისი დირექტივები და მათი 
შესრულების გეგმა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვებ-გვერდზე ვხვდებით 
დასახული ამოცანების შესრულების კვარტალურ ანგარიშებსა და მიმოხილვებს, სადაც 
აღწერილია ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული დოკუმენტებისა,  თუ 
გაუმჯობესებული სერვისების შესახებ დეტალური ინფორმაცია. 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ „ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმის შესრულების ერთ-
ერთი ანგარიშის ნაწილი 
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ „ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმის შესრულების ორი 
სხვადასხვა ანგარიშიდან პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის შესახებ მოხსენება 

აქვე ფუნქციონირებს ცალკე განყოფილება დეპარტამენტის განსაიდუმლოების 
პროგრამის ფარგლებში ხელმისაწვდომი ინფორმაციის შესახებ. გარდა ამისა, 
მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს „სავალდებულო განსაიდუმლოების 
პროგრამით“ და დეპარტამენტს მიმართოს ცალკეული დოკუმენტების განსაჯაროების 
მოთხოვნით, ხოლო უარის შემთხვევაში, გაასაჩივროს აღნიშნული გადაწყვეტილება. 
მითითებულია, აგრეთვე, ამ სახის ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის 
საკონტაქტო მისამართიც.   

 
 

მარცხნივ: აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია 
განსაიდუმლოებული დოკუმენტების შესახებ. მარჯვნივ: საკონტაქტო ინფორმაცია და ელექტრონულ 

ბიბლიოთეკაზე გადასასვლელი ვებ-გვერდის მისამართი. 
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განყოფილებაში შექმნილია პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის 
ელექტრონული საკითხავი ოთახი, ე.წ. FOIA ბიბლიოთეკა. რესურსი წარმოადგენს აშშ-
ის იუსტიციის სისტემაში არსებული სხვადასხვა უწყებების მიერ „პროაქტიულად 
გამოქვეყნებული,“ ანუ ავტომატურად ონლაინ რეჟიმში ვებ-რესურსებზე 
განთავსებული, დოკუმენტების ცნობარს. ნებისმიერ მსურველს საშუალება აქვს 
გაეცნოს აღნიშნულ დოკუმენტებს და უკვე ამის შემდგომ გადაწყვიტოს საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნით შესაბამისი განცხადების გაგზავნა.  

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებთან 
დაკავშირებით არსებული ბიბლიოთეკა ქვეუწყებების მიხედვით 
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„ღია მმართველობის“ გვერდზე პროაქტიულად ქვეყნდება იუსტიციის 
დეპარტამენტისა და მისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ დამუშავებული 
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მონაცემები (გამოქვეყნებულია ქვეყნის ერთიან მონაცემთა 
ბაზაში-www.data.gov). აღსანიშნავია, რომ გამოქვეყნებული კვლევები დიდი 
საზოგადოებრივი დაინტერესების ფარგლებში ხორციელდება. შესაბამისად 
კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელებული ანალიტიკური ხასიათის კვლევებისა 
თუ მონაცემთა ბაზების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ერთ-ერთი 
პრიორიტეტული მიმართულებაა შეერთებული შტატების იუსტიციის სისტემაში. 

 
 

აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე არსებული დამუშავებული მონაცემები 

http://www.data.gov/
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აშშ-ის მონაცემთა ბაზის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული სასჯელაღსრულების სისტემაში არსებული 
მდგომარეობის კვლევები 

საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ აშშ-ში იუსტიციის დეპარტამენტში საჯარო 
ინფორმაციის პოლიტიკას ცალკე სტრუქტურული ერთეული - ინფორმაციის 
პოლიტიკის ოფისი - კურირებს. იუსტიციის ვებ-პორტალის ფარგლებში, ოფისის 
გვერდზე წარმოდგენილია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ დეტალური 
გზამკვლევი. აღწერილია ინფორმაციის მოთხოვნის პროცედურები, ვადები, 
მოსაკრებლის ოდენობა, ადმინისტრაციული საჩივრებით მიმართვის წესები და სხვა 
სასარგებლო ინფორმაცია (მათ შორის ყველა ფედერალური სააგენტოს ინფორმაციის 
გაცემაზე პასუხისმგებელ პირთა ერთიანი სარეკვიზიტო ცნობარი). 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე საჯარო ინფორმაციის გზამკვლევის ქვესათაურების 
ჩამონათვალი 

აქვე წარმოდგენილია საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებული კითხვა-
პასუხის განყოფილებაც.  
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FOIA კითხვა-პასუხის განყოფილება აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე 

მნიშვნელოვანია, რომ ვებ-გვერდზე განთავსებულია საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნასთან დაკავშრებით გამართული დავების შესახებ სასამართლოს მიერ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებები, ინფორმაცია მოცემულია თარიღების და საკითხების 
მიხედვით. 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდი - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებთან დაკავშირებით 
გამართული დავების შესახებ არსებული სასამართლო გადაწყვეტილებების არქივი 
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ყველა სტრუქტურულ ერთეულს შექმნილი აქვს 
საკუთარი FOIA ქვე-განყოფილება, სადაც მოცემულია ამ კონკრეტული უწყების მიერ 
პროაქტიულად გამოქვეყნებული მონაცემები, დოკუმენტები და სხვა საინტერესო 
ინფორმაცია. 

 

 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე ინფორმაციის თავისუფლების განყოფილებები 
სხვადასხვა უწყებების მიხედვით 

FOIA გვერდებზე, წლების მიხედვით წარმოდგენილია სტრუქტურული 
ერთეულებიდან  ხშირად მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია. 

 

მარცხნივ: აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე ერთ-ერთი უწყების ელექტრონულ საკითხავ 
განყოფილებაში მოცემული დოკუმენტები. მარჯვნივ: ხშირად მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის 

საძიებო სისტემა 

ვებ-გვერდზე ასევე, მოცემულია საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის 
ფორმაც - FOIA E-Request Form. 
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აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე არსებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის 
ელექტრონული ფორმა 

მოცემულია იმ ელექტრონული რესურსების ვებ-მისამართები, რომლებზეც 
პროაქტიულად ქვეყნდება სხვადასხვა ტიპის საჯარო ინფორმაცია. ამის ერთ-ერთი 
მაგალითია აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ შექმნილი სპეციალური ელ-
რესურსი, რომელზეც წლების მიხედვით განთავსებულია, მოთხოვნილი, გაცემული 
და უარყოფილი განცხადებების შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემები. ვებ-
რესურსი მომხმარებელს სთავაზობს საჯარო ინფორმაციის მიღების პროცედურებთან 
დაკავშირებული ტერმინების განმარტებით ელ. ლექსიკონს. მონაცემები 
წარმოდგენილია კონკრეტული უწყებების მიხედვითაც, რაც ინფორმაციის შედარების 
კარგ საშუალებას იძლევა.  

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე არსებული ღია მონაცემების ელ. რესურსები 
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www.foia.gov -ზე აშშ-ში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით არსებული ოფიციალური 
სტატისტიკა. (გაყვითლებულია შესაბამისი ტერმინების ლექსიკონზე გადასასვლელი ღილაკი) 

 

www,foia.gov-ზე სიტყვათა განმარტებები ანბანური თანმიმდევრობით 

საყურადღებოა, აგრეთვე, სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით სხვადასხვა 
ტიპის მაჩვენებლების ანალიზის ელექტრონული საშუალება. დაინტერესებულ პირს 
შეუძლია წლების, უწყებებისა და  მიმართვის ფორმის დაკონკრეტებით გაიგოს და 
შეაფასოს ქვეყანაში სამთავრობო უწყებების გამჭვირვალობის ხარისხი.  

http://www.foia.gov/
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www.foia.gov -ზე სტატისტიკური მონაცემების გრაფიკულად წარმოსახვის საშუალება და გამოყენების 
ინსტრუქცია 

 

www.foia.gov -ზე სტატისტიკური მონაცემების გრაფიკულად წარმოსახვის საშუალება და შერჩეული 
კატეგორიების მიხედვით წარმოდგენილი გრაფიკული ნიმუში 

http://www.foia.gov/
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აქვეა შესაძლებელი ინფორმაციის შედარება კატეგორიების (მაგალითად: თარიღი, 
საჯარო დაწესებულება და ა.შ) მიხედვით. 

 

www.foia.gov -ზე ადმინისტრაციული საჩივრების შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემების 
წლების მიხედვით შედარების შედეგი 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზეც, განცალკევებული 
განყოფილება „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და უფლებები“ თვალსაჩინო 
ადგილას არის გამოტანილი. აღნიშნული სექციის ქვეშ მოცემულია საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ პროცედურათა აღწერა, კერძოდ: 

1. რა ტიპის ინფორმაციის მოთხოვნა შეუძლია დაინტერესებულ პირს; 
2. მოცემულია  შესაბამისი საკონტაქტო ინფორმაცია; 

 

 
დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

და უფლებების“ განყოფილება 

http://www.foia.gov/
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დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და 

უფლებების“ განყოფილება 
 

იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდიდან შესაძლებელია გადასვლა ელ-რესურსზე, 
სადაც უფრო დეტალურადაა მოცემული შემდეგი სახის ინფორმაცია: 
•  რომელ უწყებებს ევალებათ საჯარო ინფორმაციის გაცემა; 
•  განცხადების შევსებისას გასათვალისწინებელი პროცედურები; 
•  ინფორმაციის მისაღებად განსაზღვრული ვადები; 
•  შესაბამისი მოსაკრებლის ოდენობა.  

 
დიდი ბრიტანეთის ვებ-გვერდზე ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ არსებული ინფორმაცია 
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მოცემულია საჯარო ინფორმაციის ონლაინ მოთხოვნის ფორმა, რაც კიდევ უფრო 
ამარტივებს პროცედურებს და მოქალაქისთვის უფრო მოსახერხებელს ხდის მისთვის 
საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას.  

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის მოთხოვნის 
ონლაინ ფორმა 

გარდა ამისა, ვებ-გვერდზე შეხვდებით „ინფორმაციის კომისრისთვის“ განცხადებით 
მიმართვის, გადაწყვეტილების გასაჩივრების როგორც პროცედურულ აღწერას, ასევე 
ონლაინ მიმართვის ფორმებს.  
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საჯარო დაწესებულებებისთვის მიმართვის სხვადასხვა ფორმების შესახებ ინფორმაცია 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია 
თემატური განცხადებებით მიმართვის განცალკევებული სერვისიც. მაგ. ფიზიკურ 
პირებს შეუძლიათ ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმის შევსების შემდგომ 
მოითხოვონ გაერთიანებული სამეფოს იუსტიციის სისტემაში მათზე არსებული 
პერსონალური მონაცემები. ამავე დროს, მომხმარებელს საშუალება აქვს თავად 
აირჩიოს პასუხის მიღების ფორმაც (ფოსტა ან მეილი). 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული თემატური მოთხოვნების 
ონლაინ ფორმა 
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ვებ-გვერდზე განთავსებულია პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის 
რეესტრი (Ministry of Justice disclosure log). რეესტრში Word-ის ფორმატში 
ატვირთულია  საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსულ განცხადებებზე  
სამინისტროს მიერ გაცემული პასუხები, მითითებულია განცხადების ნომერი, 
წერილის გაცემის თარიღი, დაცულია აგრეთვე განმცხადებელთა 
კონფიდენციალურობა. 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე პროაქტიულად გამოქვეყნებული 
დოკუმენტების ჩამონათვალი. ინფორმაცია განთავსებულია თემატური და ანბანური 

თანმიმდევრობით. 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული პასუხი საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნაზე 
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საყურადღებოა თავად არქივის სტრუქტურაც: გამოქვეყნებული მონაცემები, კვლევები 
თუ ანგარიშები სორტირებულია მათი შინაარსის მიხედვით (მაგალითად: წლიური 
ანგარიში, კვლევა, სტატისტიკა, ანალიზი და ა.შ). 

 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების არქივი  

 

 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე პროაქტიულად გამოქვეყნებული 
სტატისტიკური ინფორმაციის ჩამონათვალი. წითელ უჯრაში მოცემულია უახლესი ინფორმაცია. შავი 

ხაზი კი გასმულია სტატისტიკური მონაცემების არქივზე გარდამავალ ახალ გვერდზე 
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სტატისტიკური მონაცემები მოცემულია Excel-ის ფორმატში. ასევე, ამ სტატისტიკურ 
მაჩვენებლებზე დაყრდნობით სამინისტროს მიერ ჩატარებულია კვლევები, სადაც 
აღწერილია ძირითადი ტენდენციები, არსებული ვითარება და განვითარების 
დინამიკა.  ზემოთ ჩამოთვლილი პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 
საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს, ინფორმაციის მოთხოვნამდე გაეცნონ 
თავად სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ მასალას და შესაბამისი კორექტირება 
გაუკეთონ საკუთარ განცხადებებს.  

ვებ-გვერდზე აგრეთვე არსებობს განცალკევებული მონაცემთა ბაზა სამინისტროს 
ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ. ამ განყოფილებაში წარმოდგენილია შემდეგი 
ტიპის ინფორმაცია: 

1. კვარტალური ბიზნეს გეგმა  
სამინისტროს ბიზნეს გეგმებში წარმოდგენილია მის სტრუქტურულ ერთეულებზე 
სამინისტროს ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული დანახარჯები: გრანტებზე, 
საქონლისა და მომსახურების შესყიდვებზე, თანამშრომლების ხელფასებზე გაცემული 
თანხები. მომსახურების შემთხვევაში დაკონკრეტებულია მათი სახეობა. აქვე 
მოცემულია ინფორმაცია თანამშრომელთა ზუსტი რაოდენობის, მათი საქმიანობის, 
სქესისა და განაკვეთის შესახებ. აღნიშნული მონაცემები წარმოდგენილია Excel-ის 

ფორმატში. 
 

 
დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ბიზნეს გეგმის კვარტალური შესრულების ანგარიში 
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2. თანამდებობის პირთა სამგზავრო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 

სამგზავრო დანახარჯების შემთხვევაში მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია: 

1. მიღებული სამგზავრო მომსახურების სახეობა; 
2. მომსახურების მიმღები საჯარო პირის სახელი და გვარი;  
3. მგზავრობის ზუსტი დრო და ადგილი; 
4. დახარჯული თანხის ოდენობა; 
5. დანახარჯის დასაბუთება; 
6. სამგზავრო ბილეთის კლასი. 

 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე სამგზავრო დანახარჯების აღრიცხვის 
ფორმა 

 
3. საჯარო მოსამსახურეთა კვლევები: მოცემულია ყოველწლიურად სახელმწიფო 

სექტორში დასაქმებულ პირთა შეფასებები საკუთარი სამუშაო ადგილის, 
ორგანიზაციის მიზნებისა და სამინისტროს საქმიანობაში  მათი ჩართულობის 
ხარისხის შესახებ; 

4. ადგილობრივი დანახარჯები: ატვირთულია ინფორმაცია სამინისტროს სხვადასხვა 
სტრუქტურული ერთეულების მიერ გაწეული ფინანსური დანახარჯების შესახებ; 

5. ხელფასები: სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების მიხედვით მოცემულია 
სამინისტროს ყველა თანამშრომლის ხელფასების ოდენობა. გარდა ამისა, არსებობს 
ინტერაქტიული რუკა, სადაც შესაძლებელია ცალკეული თანამდებობის პირთა 
შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაციის მიღება: 

1. ხელფასის ოდენობა; 
2. ორგანიზაციაში მისი როლი მისი საკონტაქტო ინფორმაცია. 

6. 25 000 ფუნტზე მეტი ოდენობის ხარჯების შესახებ ინფორმაცია: ინფორმაცია 
ახლდება ყოველთვიურად; 
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7. საჩუქრები, მიღებები და შეხვედრები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან: მოცემულია 
მიღებული და გაცემული საჩუქრების ჩამონათვალი და მათი ღირებულება. 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული 

 ერთ-ერთი შიდა გამოკითხვის შედეგები 

 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულის 
თანამშრომელთა შესახებ არსებული ინფორმაცია. წითლადაა მონიშნული ინფორმაცია კონკრეტული 

საჯარო მოხელის შესახებ. 
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დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია 25 ათას ფუნტზე 
მეტი ღირებულების დანახარჯების შესახებ. მოცემულია ერთ-ერთი თვის ანგარიშის ნაწილი. 

 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია მიღებული და 
გაცემული საჩუქრების შესახებ 
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დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია მინისტრის 
სამგზავრო ხარჯების შესახებ 

 

4. საჯარო განხილვები - ელექტრონული ჩართულობა 
 

საჯარო პოლიტიკაში მოქალაქეთა ჩართულობისა  და სხვადასხვა საკითხებზე საჯარო 
კონსულტაციების გამართვას მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა დიდ ბრიტანეთში. 
დასახელებული ქვეყნის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე კატეგორია 
„კონსულტაცია“ მთავარ გვერდზეა გამოტანილი და იგი მთელ რიგ საკითხებს 
მოიცავს. სამინისტროს მიერ ხდება კონკრეტული საკითხის იდენტიფიცირება, 
რომლის საჯარო განხილვაშიც მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა. 
მითითებულია საკონსულტაციო ვადა, რა დროის ფარგლებშიც სამინისტრო იღებს 
დაინტერესებულ პირთა შენიშვნებს, მოსაზრებებსა და კითხვებს. განსაზღვრულია 
სავარაუდო აუდიტორია და საჯარო განხილვაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო 
ინფორმაცია. 
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დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ერთ-ერთი  

საჯარო განხილვა 

აქვე მოცემულია ჩატარებული საჯარო განხილვების შედეგები, წარმოდგენილია 
დასკვნითი შეფასების დოკუმენტი,  მოცემულია კონსულტაციების პერიოდში 
მოქალაქეების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები, წინადადებები, დასმული შეკითხვები 
და შესაბამისი პასუხები. 

 

 
დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდი - ჩატარებული კონსულტაციების შედეგები 
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5. ახალი ამბები და ბლოგი 
 

საჯარო დაწესებულებების მიმდინარე თუ განვლილ საქმიანობასთან დაკავშირებით 
არსებული საინფორმაციო ცნობების ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად 
განაპირობებს უწყების ზოგად გამჭვირვალობას.  

თუ დავაკვირდებით აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდს, აღმოვაჩენთ, 
რომ ახალი ამბები დაყოფილია სამ კატეგორიად: გამოსვლები, პრეს რელიზები და  
უწყების ოფიციალური ბლოგი.  

 

აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე ახალი ამბების განყოფილება 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე არსებული ახალი ამბების 
განყოფილება არ შემოიფარგლება მხოლოდ ჩატარებული ღონისძიებების ზოგადი 
მიმოხილვით. ბლოგ-პოსტების სახით ვებ-გვერდის მომხმარებელი იღებს კიდევ 
უფრო დეტალურ ინფორმაციას იუსტიციის დეპარტამენტის საქმიანობის სფეროში 
მიმდინარე მოვლენების შესახებ. 

 

აშშ-ის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე ბლოგის განყოფილება 
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რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბლოგის სტატიები იქმნება დეპარტამენტის ცალკეული 
საქვეუწყებო დაწესებულებების მიერ და ყველა სტატიას მიკუთვნებული აქვს 
შესაბამისი კატეგორია. ამით შესაძლებელია პოსტების დახარისხება მათი თემატიკისა 
და სტატიის ავტორი დაწესებულების მიხედვით. შედეგად, პოსტები მოცემულია 
როგორც ბლოგის საერთო განყოფილებაში, ასევე ცალკეული დაწესებულებების ვებ-
გვერდებზეც. თანაც, მომხმარებელი კონკრეტული ქვედანაყოფის გვერდის 
შემოწმებისას მოახერხებს მის ფარგლებში დაგეგმილი თუ განხორციელებული 
აქტივობების გაცნობას.  

 

 

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე განთავსებული ერთ-ერთი ბლოგი 
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რეკომენდაციები 
 

ერთი მხრივ, ქართულ რეალობაში არსებული გამოწვევებისა და იუსტიციის 
სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდის კვლევით და მეორე მხრივ, შერჩეული 
უცხოური მაგალითების საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე შეიქმნა 
სარეკომენდაციო პაკეტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთვის. აღიშნული 
სარეკომენდაციო წინადადებები მიზნად ისახავს ქართული საჯარო სივრცის 
ანგარიშვალდებულების დონის გაზრდას ელექტრონული გამჭვირვალობის 
პრაქტიკული დანერგვის გზით.  

აღნიშნული წინადადებებისა და რეკომენდაციების ეტაპობრივი იმპლემენტაცია 
კიდევ უფრო გააუმჯობესებს იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობის გამჭვირვალობის 
ხარისხს მისი ვებ-გვერდის დახვეწის თვალსაზრისით. ასევე,  შესაძლებელი გახდება 
მის ოფიციალურ ელექტრონულ პორტალზე უკვე განვითარებული სერვისების 
დახვეწა და ინოვაციური ელექტრონული მომსახურებების განვითარება. 

   

• საჯარო დაწესებულების ფუნქციების აღწერა: სასურველია იუსტიციის 
სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განყოფილებაში „ჩვენ შესახებ“ 
წარმოდგენილი იყოს დეტალური ინფორმაცია უწყების ფუნქციების შესახებ, 
რაც მოიცავს ცნობებს სამთავრობო დაწესებულების მისიის, მიზნებისა და 
უფლებამოსილებების შესახებ. აღნიშნული კომპონენტი მოქალაქეებს შეუქმნის 
წარმოდგენას უწყების საქმიანობისა და უფლებამოსილებების შესახებ.  
 

• საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის შესახებ ინფორმაცია: სასურველია 
იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე  მისი ხელმძღვანელის 
ბიოგრაფიულ მონაცემებთან ერთად, არსებობდეს მისი კომპეტენციის, 
უფლებამოსილების, განცხადებების, მოხსენებების შესახებ ცნობები. ასევე, 
მნიშვნელოვანია განთავსებული იყოს მის საქმიანობასთან დაკავშირებული 
სხვადასხვა სახის პუბლიკაციები, დოკუმენტები, მემორანდუმები, მიმართვები, 
საჯარო გამოსვლების ტექსტები.  
 

• საჯარო დაწესებულების სტრუქტურა: ვებ-გვერდზე სასურველია არსებობდეს 
სამინისტროს უკლებლივ ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფისა და მისი შიდა 
სტრუქტურული ერთეულის დასახელება და მათი საქმიანობების აღწერა, რაც 
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უფრო თვალნათლივს გახდის სამინისტროს შიდასტრუქტურულ და 
ფუნქციონალურ იერარქიას. ასევე, თითოეული სტრუქტურული ერთეულის 
განყოფილებაში სასურველია მოიძებნებოდეს მათ საქმიანობასთან 
დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტები, კომპეტენცია, საქმიანობის 
აღწერა და სხვა დამატებითი ინფორმაცია.  
 

• საჯარო დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულების შესახებ ინფორმაცია: 
იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე სასურველია 
გამოქვეყნებული იყოს სამინისტროს ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფისა და 
მისი შიდა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ან მისი მოადგილის 
საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ-ფოსტა, მისაღების ტელეფონისა და 
ფაქსის ნომრები. სასურველია ხელმისაწვდომი იყოს სხვა თანამშრომლების 
საკონტაქტო ინფორმაციაც.  
 

• საჯარო დაწესებულების სტრატეგიული გეგმა: საჯარო დაწესებულების მიერ 
დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესაფასებლად, სასურველია მის 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული იყოს უწყების სტრატეგიული გეგმა, 
რომელშიც განსაზღვრული იქნება რამდენიმე წლის განმავლობაში სამთავრობო 
უწყების: 
 ძირითადი მიზნები; 
 მიზნების შესასრულებლად დაგეგმილი ღონისძიებები; 
 უწყების წინაშე არსებული გამოწვევები; 
 მომავალში დაგეგმილი პროგრამებისა და პროექტების აღწერა - 

დაგეგმილი პროგრამების/პროექტების სახელწოდება, მათი მიზნები, 
თავად პროგრამის სტატუსი (მაგალითად: „მიმდინარე“), მათი 
დასრულებისა და ანგარიშის წარდგენის საბოლოო ვადა, მათზე 
პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის სახელწოდება; 

 დაგეგმილი პროგრამებისა და პროექტების განხორციელებისთვის 
საჭირო თანხის ოდენობა; 

 დაგეგმილი პროგრამებისა და პროექტების შესრულების ეფექტურობის 
გაზომვის მაჩვენებლები/ინდიკატორები. 

 
აღნიშნული დოკუმენტის შინაარსობრივ მხარესთან ერთად 
გასათვალისწინებელია ვებ-გვერდზე მისი განთავსების ფორმაც. სასურველია 
იგი ქვესათაურების მიხედვით, გაშლილი ფორმით იყოს ატვირთული, მათ 
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შორის HTML ფორმატით და დაინტერესებულმა პირმა მისთვის სასურველი 
ქვეთავის გაცნობა მთლიანი დოკუმენტის ჩამოტვირთვის გარეშე შეძლოს.  
 

• საჯარო დაწესებულების წლიური ანგარიში:  საჯარო დაწესებულების 
განვლილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისთვის ვებ-
გვერდზე უნდა განთავსდეს უწყების წლიური ანგარიშები, სადაც შეფასებული 
იქნება  ზოგადი საქმიანობის, პროექტებისა თუ ინიციატივების განხორციელება. 
აუცილებელია ანგარიშებში შეფასებული იყოს პროექტების ეფექტურობა და 
მათი აღსრულების ხარისხი. ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანია არსებობდეს 
ინფორმაცია უწყების ბიუჯეტის შესრულების, აქტივების და პასივების, 
სხვადასხვა ტიპის დანახარჯების, როგორიცაა ასიგნებები, გადარიცხვები, 
შესახებ. ანგარიშმა უნდა მოიცვას რიგი დეტალები: 
 საჯარო უწყების პრიორიტეტები; 
 საჯარო უწყების მისია, ფასეულობები და მიზნები; 
 მიმდინარე წლის გეგმები/ამოცანები; 
 მიზნის მიღწევის ინდიკატორები; 
 მთელი წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტების როგორც 

სტატისტიკური მონაცემები, ასევე ნარატიული ახსნა - წინასწარ 
განსაზღვრული ინდიკატორების საფუძველზე შეფასდეს მათი 
ეფექტურობა. დაკონკრეტებული უნდა იყოს თითოეულ 
განხორციელებულ პროექტზე დახარჯული თანხა; 

 საჯარო უწყების კომპეტენციის ფარგლებში გატარებული ზომები და  
მათი პრაქტიკაში დანერგვის ეფექტურობის შეფასება; 

 ცალკეული პროექტების დაფინანსების წყაროები, უწყების კონკრეტულ 
მიზნებზე დახარჯული თანხების ოდენობა; 

 ბოლო ორი წლის მონაცემების შედარება და მსგავსი ტიპის დანახარჯებზე 
არსებული ცვლილებების ტენდენციები და მიზეზები; 

 დასახული გეგმების შესრულების პროცენტული შეფასება. 

საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, საგულისხმოა, დამოუკიდებელი 
აუდიტორების მიერ წლიური ანგარიშის შეფასებების, ფინანსურ ბალანსში 
არსებული შეცდომების გამოვლენის, რეკომენდაციების შემუშავების ტრადიცია 
და შემდგომ მათი პროაქტიული გამოქვეყნება. სასურველია მსგავსი პრაქტიკის 
საქართველოს საჯარო სივრცეში დანერგვა. ეს უზრუნველყოფს სამოქალაქო, 
საექსპერტო და არასამთავრობო სექტორის ჩართვას უწყებების საქმიანობის 
შეფასებაში.  
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• საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტი: საჯარო დაწესებულების გამჭვირვალობის 

უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია მის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
ფინანსური ოპერაციებისა და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების განთავსება. 
აღნიშნულ დოკუმენტში დასახელებული უნდა იყოს ყველა ის პროექტი, 
ღონისძიება, რომელიც განხორციელდა, მიმდინარეობს ან დაგეგმილია. 
დაკონკრეტებული უნდა იყოს მათ აღსრულებაზე გაწეული ყველა სახის 
(ადმინისტრაციული, საშტატო და ა.შ) ფინანსური ხარჯები, ფინანსური 
ვალდებულებები,  სხვადასხვა ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავლები. 
შეჯამებული უნდა იყოს მიმდინარე ინიციატივები და მათი შესრულების 
ანგარიშები. საგულისხმოა ანგარიშში საბიუჯეტო ბალანსის, სხვადასხვა 
მომსახურებაზე დახარჯული თანხების ზუსტი ოდენობის არსებობის 
აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია, ასევე, დოკუმენტში აღწერილი იყოს 
საბიუჯეტო რესურსებიც. სასურველია, სტატისტიკურ და რიცხობრივ 
მონაცემებთან ერთად, ანგარიშში მოცემული იყოს ფინანსური ოპერაციების 
ნარატიული განმარტებებიც.  
მნიშვნელოვანია, ასევე, რამდენიმე სახის ინფორმაციის პროაქტიული 
გამოქვეყნება: 
 მოულოდნელი ვალდებულებებით ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებები და 

აღნიშნული აქტივობებისთვის გამოყოფილი თანხების წყაროები; 
 ინფორმაცია სამინისტროს უძრავი ქონების ბალანსის შესახებ; 
 თავდაპირველად მოთხოვნილი და საბოლოოდ დამტკიცებული 

ასიგნებების ოდენობა; 
 კონკრეტული მიმართულებებისა და დასახული მიზნების მიხედვით, 

სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამისთვის გამიზნული თანხები, 
დანახარჯების განაწილების მიზნობრიობა. 

მნიშვნელოვანია იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
განთავსებული იყოს საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი ბიუჯეტის 
პროექტი და მისი შესრულების გეგმა. ამასთან ერთად, სასურველია 
თანდართული იყოს საბიუჯეტო პროექტთან დაკავშირებით შემუშავებული 
რეკომენდაციები და კომენტარები.  

 

• საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა/ღია მმართველობა: საჯარო 
დაწესებულების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების თანამედროვე 
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ინდიკატორი მის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე პროაქტიულად გამოქვეყნებული 
საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული ცნობებია. სასურველია, იუსტიციის 
სამინისტროს ვებ-გვერდებზე შეიქმნას ღია მმართველობასთან დაკავშირებული 
განცალკევებული გვერდები, სადაც უნდა განთავსდეს: 
 
 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის პროცედურებთან დაკავშირებული 

დაწვრილებითი ცნობები;  
 ინფორმაციის თავისუფლების გზამკვლევი, რომელშიც აღწერილი იქნება 

ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი პროცედურები, ვადები, 
მოსაკრებლის ოდენობა, ადმინისტრაციული საჩივრებით მიმართვის 
წესები, საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო 
რეკვიზიტები და სხვა ინფორმაცია; 

 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თუ ადმინისტრაციული წარმოების  
პროცედურებთან დაკავშირებული ტერმინების განმარტებითი 
ლექსიკონი.; 

 ძირითადი პროცედურებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებით კითხვა-პასუხის განყოფილება; 

 საჯარო ინფორმაციის მიღების პროცედურების გამარტივების მიზნით,  
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ელექტრონული ფორმა. რაც დაზოგავს 
როგორც მოქალაქის, ასევე თავად საჯარო დაწესებულების დროსა და 
რესურსებს. ამით, კიდევ უფრო გამარტივდება საჯარო ინფორმაციის 
გაცემასთან დაკავშირებული ბიუროკრატიული პროცედურები; 

 შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები მოთხოვნილი, გაცემული და 
უარყოფილი მოთხოვნების შესახებ. ვებ-გვერდზე სასურველია 
განთავსდეს ინტერაქტიული რუკა, რომლის დახმარებითაც 
მომხმარებელი შეძლებს შეადაროს უწყების სტატისტიკური მონაცემები 
წლების, გაცემული პასუხების შინაარსისა და სხვა კატეგორიების 
მიხედვით;  

 ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს საჯარო ინფორმაციის ელ. სამკითხველო 
(მონაცემთა ბაზა), სადაც პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 
დალაგებული იქნება კატეგორიების მიხედვით. მათი მოძიება 
შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც საკვანძო სიტყვების, ასევე, 
თარიღებისა და თემატიკის მიხედვით.  
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 პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის 
განყოფილებაში სასურველია არსებობდეს ადმინისტრაციული ხარჯების 
შესახებ პროაქტიულად გამოქვეყნებული შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

• თანამდებობის პირთა სახელფასო განაკვეთები და დანამატები; 
• თანამდებობის პირთა მიერ მიღებული პრემიების შესახებ ინფორმაცია; 
• თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები; 
• უწყების მთლიანი დანახარჯები და ფინანსური რესურსების განკარგვის 

დეტალური აღწერა; 
• თანამდებობის პირთა სამივლინებო დანახარჯები დროისა და 

მგზავრობის მიზეზის დაზუსტებით;  
• ოფიციალური შეხვედრების, მიღებების, საჩუქრების შესახებ ინფორმაცია 

- სტუმრის ვინაობის, ვიზიტის მიზნის, გაწეული ხარჯის ოდენობის, 
საჩუქრის ტიპის დასახელებით.  

ზოგადად, სასურველია ამ განყოფილებაში გამოქვეყნებული ინფორმაცია 
კლასიფიცირებული იყოს კატეგორიების მიხედვით. კერძოდ, ცალკე განთავსდეს 
უწყების საქმიანობასთან, ხარჯებთან, პრიორიტეტებთან, გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესთან, მუშაობის შედეგებთან და ა.შ დაკავშირებით პროაქტიულად 
გამოქვეყნებული მონაცემები. სასურველია, ვებ-გვერდზე განთავსდეს პროაქტიულად 
გამოქვეყნებული დოკუმენტების საძიებო სისტემა, სადაც შესაბამისი ინფორმაციის 
მოძიება შესაძლებელია მათი სახეობის, დარეგისტრირების დროის, ნომრის, 
დეპარტამენტისა და ნებისმიერი საძიებო სიტყვის მითითებით. 

 ამავე განყოფილებაში განთავსებული უნდა იყოს  საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნით შემოსული განცხადებებისა და გაცემული პასუხების განახლებადი 
რეესტრი - საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული რეესტრი (განცხადების 
შინაარსი, პასუხის სტატუსი).  

 ამავე განყოფილებაში განთავსებული უნდა იყოს საჯარო დაწესებულების მიერ 
საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის სახელზე 
გაგზავნილი 10 დეკემბრის ანგარიშები და მათი არქივი.  

 ვებ-გვერდზე, საჯარო ინფორმაციისთვის დათმობილ განყოფილებაში, უნდა 
არსებობდეს შესაბამის სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ქვე-
განყოფილება. აღნიშნულ გვერდზე სასურველია განთავსდეს საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნის არდაკმაყოფილების ადმინისტრაციული 
გასაჩივრების ელექტრონული ფორმები. ასევე, აუცილებელია აღწერილი იყოს 
აღნიშნული ტიპის მიმართვების პროცედურა. გარდა ამისა, აქვე უნდა იყოს 
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განთავსებული ცნობები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშრებით 
გამართული სასამართლო დავების შესახებ და სასამართლო 
გადაწყვეტილებები. არსებული ინფორმაციის მარტივად მოძიების მიზნით, 
ისინი დალაგებული უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღების თარიღისა და 
თემატიკის მიხედვით (იხილეთ დანართი 1). 

 

• პუბლიკაციები: სასურველია საჯარო დაწესებულების ოფიციალურ ვებ-
გვერდზე არსებობდეს განყოფილება „პუბლიკაციები“, სადაც გამოქვეყნდება  
საჯარო უწყების ყველა სტრუქტურული ერთეულის მიერ მომზადებული 
ანგარიშები, კვლევები მათ კომპეტენციაში შემავალი საკითხების შესახებ. 
უკეთესია სხვადასხვა ტიპის ანგარიშები და კვლევითი მასალები 
დალაგებული იყოს რამდენიმე კატეგორიის მიხედვით, რაც გაამარტივებს 
მომხმარებლისთვის სასურველი ინფორმაციის მოძიებას. ამავე 
განყოფილებაში შეიძლება გამოქვეყნდეს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული 
სტატისტიკური მონაცემები და მათი მიმოხილვები.  

 
• საჯარო განხილვების განყოფილება: მოქალაქეებთან ეფექტური კომუნიკაციის 

დასანერგად და უწყების საქმიანობაში მათი ჩართულობის დონის 
ასამაღლებლად იუსტიციის სამინისტროსთვის სასარგებლო იქნება 
ელექტრონული კომუნიკაციის შესაბამისი პლატფორმის დანერგვა. 
აღნიშნული პლატფორმის ინტეგრირებით საზოგადოებას საშუალება მიეცემა 
დაამყაროს პირდაპირი ინტერაქციული კავშირი საჯარო დაწესებულების 
პასუხისმგებელ პირებთან, გააჟღეროს საკუთარი მოსაზრებები და 
წინადადებები, დააფიქსიროს არსებული პრობლემები. სასურველია 
ჩატარებული საჯარო დისკუსიების საფუძველზე შემუშავდეს ანგარიში, სადაც 
სამთავრობო უწყების მიერ შეჯამებული იქნება საზოგადოების მიერ 
იდენტიფიცირებული  საკითხები და დასახული იქნება მათი გადაჭრის გზები.  
 

• სიახლეების განყოფილება: ყველა საჯარო დაწესებულება საკუთარი 
საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით ვებ-გვერდზე 
იყენებს  სიახლეების განყოფილებას. თუმცა, მათი გადმოცემისა და 
განლაგების ფორმა დაინტერესებული პირების მიერ სასურველი ინფორმაციის 
მარტივად მოძიების შესაძლებლობაზეც აისახება. სასურველია იუსტიციის 
სამინისტროს ვებ-გვერდზე სიახლეების განყოფილებაში განთავსებული 
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ცნობების კლასიფიკაცია და კატეგორიზაცია (მაგ. პრეს რელიზების, 
გამოსვლების, განცხადებების განყოფილებების შექმნით).  
რაც შეეხება ცალკეული ღონისძიებების შესახებ არსებულ ინფორმაციას, 
სასურველია ისინი განაწილებული იყოს მათი განმახორციელებელი 
სტრუქტურული ერთეულების მიხედვით. შედეგად, სიახლეების 
განყოფილებაში ახალი ამბები წარმოდგენილი იქნება როგორც ერთიანი 
ფორმატით, ასევე სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების მიხედვით. ასევე 
მნიშვნელოვანია უწყების ვებ-გვერდზე სიახლეების არქივის შესაბამისი 
სტრუქტურირება.  
 

• საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა: იუსტიციის სამინისტროს 
საკადრო პოლიტიკის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია 
ვებ-გვერდზე არსებობდეს სხვადასხვა საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად 
გამოცხადებული საკონკურსო განცხადები. მნიშვნელოვანია დეტალურად 
იყოს აღწერილი ვაკანტური თანამდებობის ფარგლებში გათვალისწინებული 
ვალდებულებები, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ვაკანტური პოზიციის 
სახელფასო განაკვეთი და განცხადების გასაგზავნად განსაზღვრული ვადები.  
შესაძლებელი უნდა იყოს განცხადების ონლაინ შევსება.  
ვებ-გვერდზე სასურველია არსებობდეს ცნობები უწყებაში არსებული საჯარო 
თანამდებობების შესახებ, დეტალურ ინფორმაცია დაწესებულებაში არსებული 
სხვადასხვა პოზიციებისა და ამ პოზიციებზე გათვალისწინებული უფლება-
მოვალეობების შესახებ.  
გარდა ამისა, სასურველია იუსტიციის სამინისტროს ელექტრონულ რესურსზე 
მოიძებნებოდეს ინფორმაცია თანამდებობებით გათვალისწინებული 
ბენეფიტების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაზღვევის, სამუშაო რეჟიმის, 
შვებულებების პირობების შესახებ. კიდევ ერთი საგულისხმო დეტალია ვებ-
გვერდზე ვაკანსიების საძიებო სისტემის არსებობა. ამით მომხმარებელს 
საჯარო დაწესებულებაში სამსახურის მოძებნა შეეძლება ხელფასის ოდენობის, 
თანამდებობისა და ნებისმიერი საძიებო სიტყვის მითითებით.  
ამავდროულად, მნიშვნელოვანია ვებ-გვერდზე მოიძებნებოდეს ინფორმაცია 
სტაჟირების შესახებ. აქ დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი სტაჟირების 
გავლისთვის აუცილებელი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და სხვა 
რელევანტური ცნობები.  
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• უცხო ქვეყნებთან თანამშრომლობა: იუსტიციის სამინისტროს საქმიანობიდან 
გამომდინარე უწყებისთვის ხშირად მნიშვნელოვანია უცხოური ექსპერტიზის 
გამოყენება, რა მიზნითაც ხშირად იმართება შეხვედრები, ტრენინგები და 
სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები უცხოური ქვეყნებისა და ორგანიზაციის 
წარმომადგენლებთან და პარტნიორებთან. უცხოური მაგალითების 
გათვალისწინებით, სასურველია, იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 
წარმოდგენილი იყოს შემდეგი ტიპის ცნობები: 

• ინფორმაცია განხორციელებული ვიზიტების, მათი ზუსტი თარიღის, 
მასპინძელი ორგანიზაციის შესახებ; 

• ინფორმაცია შეხვედრების მიზნების/დანიშნულების შესახებ; 
• შეხვედრაზე განხილული საკითხების შედარებით დეტალური აღწერა; 
• არსებობის შემთხვევაში მხარეებს შორის გაფორმებული შეთანხმებისა და 

მემორანდუმის შესახებ ცნობები; 
• ინფორმაცია ვიზიტების შედეგების შესახებ; 
• ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ჩატარებული 

პროექტებისა და ტრენინგების შესახებ; 
• ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ უწყების 

საქმიანობასთან დაკავშირებით შემუშავებული ანგარიშების შესახებ.  
 

• დამოუკიდებელი ორგანიზაციების ანგარიშები: სასურველია დამკვიდრდეს 
გარე, არასამთავრობო აქტორების მიერ საჯარო დაწესებულებების საქმიანობის 
ეფექტურობის შეფასების პრაქტიკაც. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 
რამდენიმე წელიწადში ერთხელ დამოუკიდებელი ორგანიზაციები აფასებენ 
უცხოური დაწესებულებების საქმიანობის ეფექტურობას, ფინანსური 
ოპერაციების სიზუსტეს და მის წინაშე არსებული ამოცანების შესრულების 
ხარისხს.  

 თემატური განცხადებებით მიმართვის საშუალება: საერთაშორისო 
პრაქტიკიდან გამომდინარე, სასურველი იქნება საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი იყოს თემატური განცხადებებით 
მიმართვის განცალკევებული სერვისი. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი 
ელექტრონული მომსახურება, რომელიც შეიძლება დაინერგოს საქართველოში, 
არის ფიზიკური პირების მიერ იუსტიციის სისტემაში მასზე არსებული 
პერსონალური მონაცემების მოთხოვნა. აღნიშნული შინაარსის განცხადების 
შეტანა მოქალაქეს ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმის შევსების გზით უნდა 
შეეძლოს. ამავე დროს, პროექტის ფარგლებში განხორციელებულმა საჯარო 
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ინფორმაციის მოთხოვნათა კვლევამ დაადასტურა ის ფაქტი, რომ მოქალაქეები 
ხშირად მიმართავენ სამინისტროს შესაბამისი კონსულტაციების მიღების 
მიზნით.  
 

 სპეციფიური სტატისტიკური მონაცემები: იუსტიციის სამინისტროს 
კომპეტენციიდან გამომდინარე სასურველია მის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
რეგულარულად განთავსდეს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე 
დამუშავებული მონაცემები და ანგარიშები, ადამიანისა და ციფრულად 
წაკითხვად ფორმატში.  
 

 კვარტარული ბიზნეს გეგმა: საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთვის შესაძლოა საინტერესო 
აღმოჩნდეს კვარტალური ბიზნეს გეგმების მომზადებისა და პროაქტიულად 
გამოქვეყნების ტრადიცია. აღნიშნულ დოკუმენტი უნდა აერთიანებდეს 
შემდეგი ტიპის ინფორმაციას და მონაცემებს: საჯარო დაწესებულების 
სტრუქტურული ერთეულებზე სამინისტროს ბიუჯეტიდან 
გათვალისწინებული დანახარჯები: გრანტებზე, საქონლისა და მომსახურების 
შესყიდვებზე, თანამშრომლების ხელფასებზე გაცემული თანხები. აქვე 
მოცემული უნდა იყოს ინფორმაცია თანამშრომელთა ზუსტი რაოდენობის, 
მათი საქმიანობის, სქესისა და განაკვეთის შესახებ.  
 

 საჯარო მოსამსახურეთა კვლევები: კარგი იქნება ვებ-გვერდზე მოცემული იყოს 
ყოველწლიურად სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულ პირთა შეფასებები 
საკუთარი სამუშაო ადგილის, ორგანიზაციის მიზნებისა და სამინისტროს 
საქმიანობაში  მათი ჩართულობის ხარისხის შესახებ. 
 

 პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის: მნიშვნელოვანია აგრეთვე 
„პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის“ ინიციატივის სათანადო წარმოჩენა. 
სასურველია შესაბამისი განყოფილება ვებ-გვერდის საწყის გვერდზე იყოს 
განთავსებული, სადაც გამოქვეყნდება დასახელებული ინიციატივის 
ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების კვარტალური და 
წლიური ანგარიშები.  
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დანართი 1: დაწესებულებების საჯარო ინფორმაციის გვერდის სტრუქტურის ნიმუში 
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საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების სტატისტიკური კვლევა  

სამიზნე საჯარო დაწესებულებების მიერ საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის 
მე-3 თავით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების სტატისტიკური 
ანალიზისათვის,  ინფორმაციის თავისუფლების ფან ვითარების ინსტიტუტმა  პირველ 
რიგში გამოიყენა საკუთარ მონაცემთა ბაზები. 2010-2011 წლებში IDFI-ი კვლევის სამიზნე 
დაწესებულებებიდან რეგულარულად ითხოვდა საჯარო ინფორმაციას. ამავე დროს 
სრულყოფილი კვლევის ჩატარების მიზნით IDFI-იმ აღნიშნული სახელმწიფო 
ინსტიტუტებიდან გამოითხოვა 2009-2012 წლების განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნებით შესული განცხადებები  და მათზე გაცემული პასუხები. აგრეთვე 
გამოთხოვილი იქნა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად 
დაწესებულებების მიერ შედგენილი და საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს 
პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გადაგზავნილი ინფორმაციის თავისუფლების 
მდგომარეობის 2009, 2010 და 2011 წლების  ანგარიშები (ე.წ. 10 დეკემბრის ანგარიშები).  

ანალიზის შედეგად შედგა აჭარის ა/რ მთავრობის, აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 
სამინისტროს, აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, აჭარის ა/რ 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, აჭარის ა/რ განათლების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, 
საქართველოს კონტროლის პალატის, საჯარო სამსახურის ბიუროს, კონკურენციისა და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ბოლო წლებში საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების 
სტატისტიკური ანალიზი.  

ამავე დროს, აღნიშნული საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა ის 
საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად აინტერსებს საზოგადოებას სამიზნე საჯარო 
დაწესებულებების საქმიანობიდან გამომდინარე. შესაბამისად ყველაზე მოთხოვნადი 
საჯარო ინფორმაციის დადგენით, შესაძლებელი გახდა იმ  საკითხთა ჩამონათვალის 
განსაზღვრა, რომლებიც რეკომენდირებული იქნება პროაქტიულად გამოქვეყნებისთვის.   

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე ადმინისტრაციული ორგანოების პასუხების 
ანალიზის შედეგად, გამოვლინდა ის ხარვეზები, რომლებიც აბრკოლებენ სამიზნე საჯარო 
დაწესებულებების გამჭვირვალე და მოქალაქეების ინტერესებზე გათვალისწინებულ 
საქმიანობას.  
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კვლევის მეთოდოლოგია 

ანალიზის აღწერა 

ზემოთაღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში გაანალიზებულ იქნა 2009-
2010-2011 წლებში (და ზოგ შემთხვევაში ასევე 2012) საქართველოს 9 საჯარო 
დაწესებულებაში შესული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა განცხადებები.  კვლევამ 
მოცვა  როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ პროექტ 
„საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის“ ფარგლებში გაგზავნილი, ისე სხვა ფიზიკური 
თუ იურიდიული პირების მიერ გაგზავნილი განცხადებები, რომლებიც თავად 
აღნიშნული საჯარო დაწესებულებების მიერ იქნა მოწოდებული.  

მეთოდები 

ანალიზი მოიცავს სტატისტიკურ და თვისობრივ კომპონენტებს. სტატისტიკურად 
დაითვალა მოცემული წლების განმავლობაში მიღებული მოთხოვნების რაოდენობა, 
საკითხების აქტუალობა, ვადების დაცვით/დარღვევით გაცემული პასუხების რაოდენობა. 
შინაარსობრივად გაანალიზდა თითოეულ მოთხოვნაზე საჯარო დაწესებულების მიერ 
გაცემული პასუხი, იმ მიზნით, რომ დაგვედგინა პასუხის მოთხოვნასთან შესაბამისობა. ამ 
კუთხით გამოყოფილ იქნა ოთხი ძირითადი კატეგორია: სრულყოფილი პასუხი, 
არასრულყოფილი პასუხი, უარი და იგნორირება (აღნიშნული შეფასების სისტემა 
რამდენიმე წლის მანძილზეა აპრობირებული ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტის მიერ პროექტის -„საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა“ 
ფარგლებში).  

პასუხის კატეგორიების განსაზღვრა დამოკიდებულია: ა) განცხადების შინაარსზე; ბ) 
გაცემულ პასუხზე; გ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ უფლება-
მოვალეობებსა და შეზღუდვებზე. ამ ყოველივეს გათვალისწინების შემდეგ, თუ 
ინფორმაცია სრულად პასუხობს მოთხოვნას (მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდების 
ფორმის ჩათვლით), ის მიიჩნევა სრულყოფილად; ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული 
პასუხი - არასრულყოფილად; თუკი წერილში განმარტებულია ინფორმაციის არ გაცემის 
საფუძვლები - დასაბუთებულ უარად; ხოლო იმ შემთხვევაში, თუკი პასუხად გაგზავნილ 
წერილში საერთოდ არ არის ნახსენები განცხადების თანახმად მოთხოვნილი საჯარო 
ინფორმაცია - იგნორირებად. ამ კატეგორიების მიხედვით გადანაწილებული პასუხები 
ასევე დაჯგუფდა: წლების, აქტუალობის, ვადების დაცვის მიხედვით.  
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აღსანიშნავია აგრეთვე ის გარემოება, რომ სტატისტიკური კვლევის პროცესში საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნის ერთ კონკრეტულ განცხადებებში ჩამოთვლილი სხვადასხვა 
მოთხოვნები (საკითხები) განცალკევებულ მოთხოვნებად იქნა მიჩნეული. 

პროექტის სამიზნე საჯარო დაწესებულებების 10 დეკემბრის ანგარიშების 
ანალიზი 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის (შემდგომში სზაკ-ი) 49-ე მუხლის 

თანახმად საჯარო დაწესებულება ვალდებულია მოამზადოს საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის ანგარიშები და წელიწადში ერთხელ,  ყოველი წლის 10 დეკემბერს წარუდგინოს 
ისინი საქართველოს პარლამენტსა და პრეზიდენტს. ანგარიშის შინაარსი განსაზღვრულია 
სზაკის 49-ე მუხლით. მასში  უნდა აისახოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების რიცხვი, 
მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან უარის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა 
რაოდენობა, იმ პირის ვინაობა ვინც აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს იღებს, ინფორმაცია იმ 
სამართლებრივი აქტების შესახებ, რომლითაც დაწესებულება გადაწყვეტილების მიღების 

სზაკ-ის  49 მუხლი. ანგარიშის წარდგენა 
ყოველი წლის 10 დეკემბერს საჯარო დაწესებულება ვალდებულია წარუდგინოს 
ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტს: 
 
ა) საჯარო დაწესებულებაში შესული საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და საჯარო 
ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რაოდენობის შესახებ და მოთხოვნაზე 
უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ; 
ბ) მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობის, გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო მოსამსახურის 
ვინაობის, აგრეთვე კოლეგიური საჯარო დაწესებულების მიერ საკუთარი სხდომის 
დახურვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ; 
გ) საჯარო მონაცემთა ბაზების; 
დ) საჯარო მოსამსახურეთა მიერ ამ კოდექსის მოთხოვნების დარღვევის 
რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე დისციპლინური სახდელის დადების შესახებ. 
ე) იმ საკანონმდებლო აქტების შესახებ, რომლებსაც დაწესებულება ეყრდნობოდა 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმისას ან კოლეგიური საჯარო დაწესებულების 
სხდომის დახურვისას; 
ვ) საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების შესახებ; 
ზ) საჯარო დაწესებულების მიერ ინფორმაციის დამუშავებასა და გაცემასთან, 
აგრეთვე ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების ან 
კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომის დახურვის თაობაზე მიღებული 
გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარჯების, მათ შორის მხარის 
სასარგებლოდ გადახდილი თანხების შესახებ.  
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პროცესში ხელმძღვანელობს,  ასევე მონაცემები ინფორმაციის დამუშავებისა  და გაცემის, 
უარის გასაჩივრების ხარჯებისა და სასამართლო სახდელების შესახებ.  

სზაკ-ის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშის წარდგენა შესაძლებელს ხდის  და 
აადვილებს  არამარტო ხელისუფლების მხრიდან (საქართველოს პარლამენტი და 
საქართველოს პრეზიდენტი), არამედ საზოგადოების მხრიდანაც, საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის კონტროლს. პროექტის ფარგლებში „ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტმა“ 49-ე მუხლის მოთხოვნების შესრულების შესწავლის 
მიზნით 9 სამიზნე საჯარო დაწესებულებიდან (იუსტიციის სამინისტრო, აჭარის 
მთავრობა და აჭარის სამინისტროები, კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტო, კონტროლის პალატა, საჯარო სამსახური ბიურო) გამოითხოვა 2009, 2010 და 
2011 წლებში ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გაგზავნილი 10 დეკემბრის 
ანგარიშები.  სამწუხაროდ სახელმწიფო შესყიდვებისა და კონკურენციის სააგენტოდან 
აღნიშნული ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

სამინისტროს ანგარიშში მოცემულია  ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული წერილებისა 
და მოთხოვნის  დაკმაყოფილებისა  და უარის თქმის თაობაზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების რაოდენობა. დასახელებულია გადაწყვეტილების მიმღები პირების 
ვინაობა, აღწერილია იმ მოთხოვნების შინაარსი, რომლებიც არ დაკმაყოფილდა და 
დეტალურადაა განმარტებული უარის სამართლებრივი საფუძველი. იუსტიციის 
სამინისტროს წერილებში ამომწურავი ინფორმაციაა მოცემული უარის გასაჩივრების 
შემთხვევებზე, თუმცა, არაფერია ნათქვამი ინფორმაციის დამუშავებისა და გაცემის, ასევე 
უარის თქმის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა გასაჩივრების ხარჯებზე.  

იუსტიციის სამინისტროს ანგარიშში არ ჩანს ქონდა თუ არა ადგილი საჯარო 
ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნებს. ასევე არ არის ინფორმაცია 
დაწესებულების მიერ საჯარო მონაცემთა ბაზებისა და პერსონალური მონაცემების 
დამუშავების, შენახვისა და სხვისთვის გადაცემის შესახებ; რაც შეეხება დისციპლინური 
სახდელების დადებას, წერილების თანახმად 2009 -2011 წლებში ასეთი შემთხვევები არ 
გამოვლენილა.  

დასკვნა 

ანალიზის შედეგად ჩანს, რომ საჯარო დაწესებულებების უმეტესობა ნაკლებად 
თვალისწინებს სზაკ-ის 49-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს 10 დეკემბრის ანგარიშის 
შედგენისას. შეიძლება ითქვას რომ თითოეულ დაწესებულებას ანგარიშების შედგენის 
საკუთარი სტანდარტი აქვს. ერთი საჯარო უწყების მიერ სამივე წელს წარდგენილი 
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ანგარიში ერთმანეთის მსგავსია. შერჩეულია გარკვეული პუნქტები რომლებზეც 
სტანდარტული პასუხებია გაცემული.  

სზაკის 49-ე პუნქტით გათვალისწინებული 7 პუნქტიდან მხოლოდ ორი პუნქტია ისეთი, 
რომელზეც ინსტიტუტის მიერ შესწავლილ ყველა ანგარიშშია მოცემული ინფორმაცია - 
საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნების რაოდენობა და საჯარო ინფორმაციაში 
შესწორების მოთხოვნის შეტანის საკითხი. 

 2009-2011 წლის ანგარიშების შედარებამ აჩვენა რომ წლიდან წლამდე  ძირითადად 
მხოლოდ მოთხოვნილი ინფორმაციის რაოდენობრივი მონაცემები იცვლება და არ ხდება 
არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ანგარიშებში  ასახული მონაცემები უმეტეს 
შემთხვევაში არასრულყოფილია, არ შეესაბამება სზაკ-ის მოთხოვნებს და აქედან 
გამომდინარე ნაკლებად ასახავს ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ 
რეალურ ვითარებას. 

რჩება შთაბეჭდილება, რომ  საჯარო დაწესებულებების მხრიდან ინფორმაციის 
თავისუფლების შესახებ ანგარიშების წარდგენას მხოლოდ ფორმალური სახე აქვს და არ 
ხდება ზემდგომი დაწესებულებებისათვის სრული ინფორმაციის მიწოდება. სამწუხაროდ 
მაკონტროლებელი ორგანოებიც ნაკლები სერიოზულობით ეკიდებიან აღნიშნულ 
საკითხს, რადგან არც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და არც პარლამენტი არ ახდენს  
შესაბამის რეაგირებას არასრულყოფილად შედგენილ ანგარიშებზე, არ ხდება  მათი 
შესწავლა და  კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა . 

ვფიქრობთ, რომ პრობლემის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორი ანგარიშის სტანდარტული 
ფორმის არ არსებობაა, გამოსავალი კი საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელი 
თანამდებობის პირების მიერ ამგვარი ფორმის დამტკიცების შესახებ სამართლებრივი 
აქტის გამოცემა შეიძლება იყოს. 

რეკომენდაცია 

საჯარო დაწესებულებების ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების მიერ ნორმატიულ 
ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე დამტკიცდეს 10 დეკემბრის 
ანგარიშის ფორმა. 
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ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული ანგარიშის ფორმა 

 

საქართველოს პრეზიდენტს /   საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს     

                                                                                              
       ბატონ  / ქალბატონ                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                            
  საჯარო დაწესებულების სახელწოდება                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                          
 
                                                           
 
 
       ა. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ  
 

 
 

 
 

საჯარო ინფორმაციის  
მოთხოვნათა  საერთო 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებული 
მოთხოვნათა რაოდენობა 

გადაწყვეტილების 
მიმღები საჯარო 

მოსამსახურე (სახელი, 
გვარი, თანამდებობა) 

 

ინფორმაციის დამუშავებისა და 
გაცემის ხარჯები 
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ბ.  მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შესახებ 
 
 

 
 
            გ. მონაცემები საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის შესახებ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

არ დაკმაყოფილებული 
მოთხოვნების 
რაოდენობა 

 

უარის თქმის 
საფუძველები  

(შესაბამისი 
საკანონმდებლო 

აქტები) 
 

გადაწყვეტილების 
მიმღები საჯარო 
მოსამსახურე 

(სახელი, გვარი, 
თანამდებობა) 

 

გასაჩივრებასთან 
დაკავშირებული 

ხარჯები 
 

მომჩივანი მხარის 
სასარგებლოდ 

სასამართლოს მიერ  
დაკისრებული  

თანხის ოდენობა 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

საჯარო ინფორმაციაში 
შესწორების შეტანის 

მოთხოვნათა რაოდენობა 
 

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო 
მოსამსახურე (სახელი, გვარი, 

თანამდებობა) 
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დ. მონაცემები საჯარო მონაცემთა ბაზების შესახებ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ე.  მონაცემები კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომის დახურვის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ 
 

 
 
 
 

 
 

საჯარო მონაცემთა ბაზების ჩამონათვალი 
 

საჯარო მონაცემთა ბაზების აღწერილობა 
 

 
 
 

 

კოლეგიური საჯარო 
დაწესებულების სხდომის 

დახურვის თაობაზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების რაოდენობა 

 

სხდომის დახურვის  
საფუძველი - 
შესაბამისი 

საკანონმდებლო 
აქტები 

 

გასაჩივრებასთან 
დაკავშირებული 

ხარჯები 
 

მომჩივანი მხარის სასარგებლოდ 
სასამართლოს მიერ  

დაკისრებული  გადასახდელი 
თანხის ოდენობა 

 

  
 
 

 
 

 



73 
 

ვ. მონაცემები საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სზაკ-ის მოთხოვნების დარღვევის რაოდენობისა და პასუხიმგებელ პირებზე 
დისციპლინური სახდელის დადების შესახებ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ხელმოწერა:                                                                            თარიღი:

საჯარო მოსამსახურეთა მიერ  ზაკ-ის 
მოთხოვნების დარღვევის 

რაოდენობა 
 

დარღვევებზე პასუხიმგებელ პირებზე 
დისციპლინური სახდელის დადების 

რაოდენობა 
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იუსტიციის სამინისტრო - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები 2009-2011 
წწ. 

2009-2011 წლების მანძილზე იუსტიციის სამინისტროს სულ 277 საკითხზე მიმართეს 
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით. მოთხოვნების აქტუალობა ყველაზე დიდი იყო 
2009 წელს, მოთხოვნების რაოდენობა საკმაოდ შემცირდა 2010 წელს, ხოლო 2011 
წელს ისევ გაიზარდა.  

 

ყველაზე მეტი მოთხოვნა ეხებოდა სამართლებრივ აქტებს - 137 მოთხოვნა 277-დან. ამ 
საკითხის აქტუალობა ყველაზე დიდი იყო 2009 წელს. საჯარო ინფორმაციას 
სხვადასხვა სამართლებრივი აქტებისა ან კანონმდებლობაში შესულ ცვლილებების 
შესახებ უმეტესწილად მოქალაქეები ითხოვენ.  

 

 

 

სამართლებრივი აქტების გარდა ბევრი იყო საკონსულტაციო სახის შეკითხვები, 
რომლებიც მართალია არ მიეკუთვნება საჯარო ინფორმაციის კატეგორიას, მაინც 
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აქტუალურია მოსახლეობისათვის. ამას გარდა ბევრი იყო ისეთი მოთხოვნა, 
რომელთა ერთ საერთო კატეგორიაში მიკუთვნება რთულია, მაგ. ინფორმაცია 
სააღსრულებო ბიუროს  ბეჭდის შესახებ, ინფორმაცია ნარკოტიკების 
ზედოზირებული მოხმარების შედეგად გარდაცვლილ პირთა შესახებ და ა.შ. ასეთი 
მოთხოვნები ყველაზე მეტი იყო 2009 და ასევე  2011 წლებში. აქტუალობის 
თვალსაზრისით ხშირი აგრეთვე ავტოპარკის, ხელფასებისა და დანამატების შესახებ 
ინფორმაციის მოთხოვნის განცხადებების რიცხვი.  

 

გაცემული პასუხების  უმეტესობა, ანუ 83%, შინაარსობრივი თვალსაზრისით 
სრულად პასუხობდა მოთხოვნებს. 19 შემთხვევაში (სულ საკითხების 7%) გაცემული 
პასუხი ნაწილობრივ სრულყოფილი იყო, ხოლო 13-13 შემთხვევაში (5-5%) 
დაფიქსირდა უარი და იგნორირება.  
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რაც შეეხება კატეგორიების მიხედვით განაწილებას, ყველაზე აქტუალური 
კატეგორიის, სამართლებრივი აქტების შემთხვევაში გაცემული პასუხების 
უმეტესობა სრულყოფილია. სხვადასხვა სამართლებრივ აქტებზე ინფორმაციას 
იუსტიციის სამინისტროდან ძირითადად მოქალაქეები ითხოვენ. შეკითხვების 
შინაარსი ფართო დიაპაზონით გამოირჩევა. მაგ. შეეხება იმ სამართლებრივ აქტებს, 
რომლებიც უძრავი ქონების, მიწის ფართობების  თუ  ბინების საკუთრების 
უფლების, პრივატიზებისა და რეგისტრაციის  საკითხებს აწესრიგებს, ასევე 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს, სამშენებლო ნორმებსა და წესებს, მშენებლობის 
ლეგალიზაციას, უძრავი ქონების  განკარგვის უფლებას  და დაყადაღების წესს 
შეეხება.  

მოქალაქეები ითხოვენ ასევე სხვადასხვა კანონპროექტების ასლებს მაგ., კერძო 
არბიტრაჟის შესახებ, სანოტარო ქმედებათა შესრულების წესის შესახებ, საჯარო 
დაწესებულებების წესდებებს და დებულებებს. სხვადასხვა არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, ადვოკატები და ასევე მოქალაქეები ითხოვენ პრეზიდენტისა და 
მინისტრების გამოცემული განკარგულებებისა  და ბრძანებულებების ასლებს, 
სამოქალაქო კოდექსში  და სხვადასხვა კანონში ცვლილებებისა და დამატებების 
შესახებ ინფორმაციას, ასევე  მინისტრების ბრძანებულებების/ დადგენილებების 
ძალაში ყოფნის და ნორმატიული აქტების რეგისტრაციის  შესახებ მონაცემებს. 
მოთხოვნილი ინფორმაცია შეეხება საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულებების შესახებ კანონს, სასამართლო დადგენილებებს საქართველოს 
წინააღმდეგ საერთაშორისო  სასამართლოებში აღძრულ საქმეებთან დაკავშირებით. 
რამდენიმე მოთხოვნა შეეხება საქართველოს სსრკ მინისტრთა საბჭოს და სხვა 
ორგანოების  გამოცემულ დადგენილებებს. 
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ხშირია საკონსულტაციო ხასიათის შეკითხვებიც, რომლებიც ეხება ლიცენზიების 
მიღების საკითხებს, უძრავი ქონების დაყადაღების და შეძენის პირობებს, თუ რა 
საბუთები უნდა იქნეს წარდგენილი საჯარო სამსახურში მუშაობის დაწყებისას, 
საექსპერტო დასკვნების გაკეთების უფლებამოსილებას, ითხოვენ ცნობას იმის 
შესახებ, რომ საქართველოს კანონით ნებადართულია ქორწინება ქალსა და მამაკაცს 
შორის,  განმარტებას ნასამართლეობის გაქარწყლების შესახებ.  

იუსტიციის სამინისტროს მიმართავენ ასევე სასამართლო გადაწყვეტილებით 
უკმაყოფილო მოქალაქეები,  ითხოვენ სხვადასხვა განკარგულების გამოცემასაც, 
ხშირია ისეთი საკონსულტაციო შეკითხვები, რომლებიც სცილდება სამინისტროს 
კომპეტენციას მაგალითად საჭიროა თუ არა იურიდიული დოკუმენტები ინტერნეტ-
გვერდის დასარეგისტრირებლად ან რამდენად ობიექტურია კონკრეტულ 
შემთხვევებში საექსპეტო დასკვნები და ა.შ.  

მიუხედავად აღნიშნული ფაქტორისა, იუსტიციის სამინისტროს საჯარო 
ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები არ არიდებდნენ 
თავს პასუხების გაცემას, რაც აუცილებლად პოზიტიურ კონტექსტში უნდა იქნეს 
განხილული. 

ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული პასუხების შინაარსი შემდეგნაირად ნაწილდება:  

• ბიუჯეტის შემთხვევაში არ იყო მოწოდებული ბიუჯეტის დეტალური ბალანსი; 
გამოთხოვილი იყო მხოლოდ მეორე კვარტალის მონაცემები, ხოლო მოწოდებულ 
ინფორმაციაში არ არის მითითებული, რომელი ხარჯები განხორციელდა მეორე 
კვარტალში; 
• სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებისა და შესაბამისი 
სამართლებრივი აქტების შემთხვევაში ინფორმაციის მოწოდების ნაცვლად 
გადამისამართება სხვა დაწესებულებაში; 
• თანამდებობის პირების სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ არ იყო 
მოწოდებული დეტალური ინფორმაცია თანამშრომლებისა და მინისტრის შესახებ 
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(ცალ-ცალკე), მოწოდებული იყო მხოლოდ სრული ხარჯი. არ იყო მითითებული 
მობილური ტელეფონებით საუბარზე დახარჯული თანხები; 
• ცენტრალური აპარატის (ადმინისტრაციის) სატელეკომუნიკაციო ხარჯების 
შესახებ არ იყო ცალ-ცალკე მოწოდებული ინფორმაცია მობილური ოპერატორების, 
საერთაშორისო და ლოკალური ზარების შესახებ; 
• თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯების შესახებ არ იყო მოწოდებული 
სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების სამივლინებო ხარჯები;  
• თანამდებობის პირების ავტომანქანების მომსახურებაზე დახარჯული თანხების 
შესახებ მოცემული იყო ერთიანი სისტემის ხარჯები, არ იყო გამოყოფილი 
თანამდებობის პირთა მიერ გაწეული ხარჯები; 
• არ იყო მოწოდებული ინფორმაცია მინისტრსა და მის მოადგილეებზე 
გაცემული ხელფასების ოდენობის შესახებ და არ იყო დაკონკრეტებული რომელი 
კვარტლის ხარჯებს ეხებოდა ინფორმაცია.  
• საჯარო ინფორმაციის გაცემის ან გაცემაზე უარის თქმის შემცველი 
სამართლებრივ-ადმინისტრაციული აქტების შემთხვევაში მოცემული იყო მხოლოდ 
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შესული და დაკმაყოფილებული განცხადებების 
რაოდენობა, არ იყო მოწოდებული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალი (რეკვიზიტებზე მითითებით); 
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ინფორმაციის გაცემაზე უარი შემდეგი მიზეზების გამო ითქვა: 

• თანამდებობის პირების მიერ გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების, 
თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯების, თანამდებობის პირების 
ავტომანქანების ჩამონათვალის, თანამდებობის პირებზე ავტომანქანების 
პერსონალური გადანაწილების, თანამდებობის პირების საწვავის ფაქტობრივი 
ხარჯის, თანამდებობის პირების მიერ მოხმარებული საწვავის ტიპის, 
თანამდებობის პირების ავტომანქანების მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების, 
თანამდებობის პირების ხელფასების, დანამატების და პრემიების შესახებ  ნათქვამი 
იყო, რომ სრული სისტემის თანამშრომლებისგან განცალკევებით თანამდებობის 
პირების მიერ ბიუჯეტიდან გახარჯული საერთო თანხების ოდენობას არ მოიცავს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული საჯარო ინფორმაციის 
დეფინიცია. ამას გარდა, სამინისტრო არ გამოყოფს თანამდებობის პირებზე თუ სხვა 
საჯარო მოსამსახურეებზე გაცემულ ხელფასს, დანამატს, პრემიას, საწვავის ლიმიტს, 
სატელეკომუნიკაციო თანხას და სხვ. ამასთან, კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, 
რომელიც საჯარო დაწესებულებას ავალდებულებს დაამუშაოს, შექმნას და 
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შეინახოს თანამდებობის პირთა შესახებ ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან განცალკევებულად. შესაბამისად, სამინისტრომ გამოაგზავნა 
ინფორმაცია მხოლოდ სრული სისტემის ხარჯების შესახებ. 

რაც შეეხება უპასუხო საკითხებს, სამინისტროს მხრიდან რეაგირება არ ჰქონია 
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა სარეზერვო 
ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები, საჯარო დაწესებულების ბალანსზე რიცხული 
უძრავი ქონების ღირებულება,  ადმინისტრაციის (ცენტრალური აპარატის) 
ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების თანამდებობებზე პერსონალური 
გადანაწილება, ადმინისტრაციის (ცენტრალური აპარატის) საწვავის მოხმარების 
ყოველთვიური ზღვრული ლიმიტი და საწვავის ტიპი, ინფორმაცია საჯარო 
დაწესებულების ოფიციალური ვებ-გვერდის შექმნაზე გაწეული ხარჯების შესახებ, 
განხორციელებულ პროექტებზე დახარჯული თანხების რაოდენობა, 
განხორციელებული ღონისძიებების (სარეკლამო, კულტურული, 
საგანანმანათლებლო, სამეცნიერო, სოციალური და სხვა) ჩამონათვალი, 
განხორციელებულ ღონისძიებებზე დახარჯული თანხის რაოდენობა.  

პოზიტიურია ის ფაქტი, რომ საჯარო ინფორმაცია შემთხვევების 99%-ში ვადების 
დაცვით იყო გაცემული, და მხოლოდ 3 შემთხვევა იყო ისეთი, როდესაც 
კანონმდებლობით დადგენილი 10-დღიანი ვადა დაირღვა. აქედან ორი შემთხვევა 
ეხებოდა სამართლებრივ აქტებს, ხოლო ერთი - სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ინფორმაციას.  

 

248
99%

3
1%

ინფორმაციის მოწოდების ვადები

ვადების დაცვა

ვადების დარღვევა
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საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების რეესტრი: იუსტიციის სამინისტრო  
 
 

                                            იუსტიციის სამინისტრო 

მოთხოვნილი 
ინფორმაციის 
კატეგორია 

მოთხოვნილი 
ინფორმაციის 
ქვეკატეგორია 

                                   კომენტარი 

1. ბიუჯეტი 

 

1.1. ბიუჯეტის ასიგნებების 
ხარჯვის შესახებ ამომწურავი 
ინფორმაცია 

02.05.2011 წერილის პასუხში: არ არის 
მოწოდებული ბიუჯეტის დეტალური ბალანსი. 
12.09.2011 წერილის პასუხში: გამოთხოვილი იყო 
მხოლოდ მეორე კვარტალის ინფორმაცია. 
მოწოდებულ ინფორმაციაში არ არის 
მითითებული, რომელი ხარჯები განხორციელდა 
მეორე კვარტალში (არის 6 თვის ჯამი). 

1.2. ბიუჯეტის ცვლილებები  

2. სარეზერვო 
ფონდები 

2.1. ინფორმაცია საჯარო 
დაწესებულებისთვის 
გამოყოფილი თანხების 
ოდენობის შესახებ 

12.09.2011 წერილის პასუხში: ინფორმაციის 
მოწოდების ნაცვლად გადამისამართება სხვა 
დაწესებულებაში. 

2.2. გამოყოფილი თანხების 
შემთხვევაში,  შესაბამისი 
სამართლებრივი აქტის ასლი. 

12.09.2011 წერილის პასუხში: ინფორმაციის 
მოწოდების ნაცვლად გადამისამართება სხვა 
დაწესებულებაში. 

3. უძრავი ქონება 3.1. საჯარო დაწესებულების 
ბალანსზე არსებული უძრავი 
ქონების ჩამონათვალი 

 

3.2. საჯარო დაწესებულების 
ბალანსზე არსებული უძრავი 
ქონების საბაზრო ღირებულება 

4. სახელმწიფო 
შესყიდვები 

 

4.1. განხორციელებული 
სახელმწიფო შესყიდვების 
(გამოცხადებული ტენდერები, 
კონკურსები და სხვა სახის 
სახელმწიფო შესყიდვები) 
ამომწურავი  ჩამონათვალი (სია) 

 

4.2. თითოეულ შესყიდვაზე 
გახარჯული თანხის ოდენობა 
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4.3.შესყიდვების 
ხელშეკრულებების ასლები 

4.4. ინფორმაცია საოფისე 
ინვენტარის და სარემონტო 
სამუშაოების შესყიდვის შესახებ 

 

5. 
ტელეკომუნიკაცია 

5.1. თანამდებობის პირების მიერ 
განხორციელებულ სატელეფონო 
საუბრებზე (ზარები მობილურ 
ოპერატორებთან, საერთაშორისო 
და ლოკალური ზარები) გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯების 
შესახებ ინფორმაცია. 

 არ არის 
მოწოდებული 
დეტალური 
ინფორმაცია 
თანამშრომლებისა 
და მინისტრის 
შესახებ (ცალ-
ცალკე), 
მოწოდებულია 
მხოლოდ სრული 
ხარჯი. არ არის 
მითითებული 
მობილური 
ტელეფონებით 
საუბარზე 
დახარჯული 
თანხები. 

12.09.2011 წერილის პასუხში:  
ნათქვამია, რომ სრული სისტემის 
თანამშრომლებისგან 
განცალკევებით თანამდებობის 
პირების მიერ ბიუჯეტიდან 
გახარჯული საერთო თანხების 
ოდენობას არ მოიცავს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით 
განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას 
გარდა, სამინისტრო არ გამოყოფს 
თანამდებობის პირებზე თუ სხვა 
საჯარო მოსამსახურეებზე 
გაცემულ ხელფასს, დანამატს, 
პრემიას, საწვავის ლიმიტს, 
სატელეკომუნიკაციო თანხას და 
სხვ.  ამასთან, კანონმდებლობაში 
არ არის ნორმა, რომელიც საჯარო 
დაწესებულებას ავალდებულებს 
დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს 
თანამდებობის პირთა შესახებ 
ინფორმაცია სხვა 
თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან 
განცალკევებულად. შესაბამისად, 
სამინისტრომ მოგვაწოდა 
მხოლოდ ერთიანი ციფრი. 

5.2. თანამშრომლების/სრული 
სისტემის სატელეფონო 
საუბრებზე (ზარები მობილურ 
ოპერატორებთან, საერთაშორისო 
და ლოკალური ზარები) 
ბიუჯეტიდან დახარჯული 
თანხის ოდენობა. 

2010 წლის პასუხში: არ არის მოწოდებული დეტალური 
ინფორმაცია თანამშრომლებისა და მინისტრის შესახებ 
(ცალ-ცალკე), მოწოდებულია მხოლოდ სრული ხარჯი. 
არ არის მითითებული მობილური ტელეფონებით 
საუბარზე დახარჯული თანხები. 2011 წლის პასუხში: 
სრული სისტემის ნაცვლად მოწოდებულია ინფორმაცია 
მხოლოდ ცენტრალური აპარატისა და მთავარი 
პროკურატურის შესახებ. 12.09.2011 წერილის პასუხში: 
მოცემულია ინფორმაცია მხოლოდ ცენტრალური 
აპარატისა და მთავარი პროკურატურის შესახებ. არ არის 
გამოყოფილი მობილურ ოპერატორებზე, საერთაშორისო 
და ლოკალურ ზარებზე დახარჯული თანხები. 
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5.3. სამინისტროს 
თანამშრომელთა მობილური  
ტელეფონებისა და 
ავტომანქანების შესყიდვაზე 
ბიუჯეტიდან დახარჯული 
თანხების ოდენობა. 

 

5.4. ცენტრალური აპარატის 
(ადმინისტრაციის) 
თანამშრომლების მიერ 
განხორციელებულ სატელეფონო 
საუბრებზე (ზარები მობილურ 
ოპერატორებთან, საერთაშორისო 
და ლოკალური ზარები) გაწეული 
სატელეკომუნიკაციო ხარჯები. 

არ არის ცალ-ცალკე ინფორმაცია მობილური 
ოპერატორების, საერთაშორისო და ლოკალური 
ზარების შესახებ. 

6. მივლინებები 6.1. ინფორმაცია თანამდებობის 
პირების მიერ (მინისტრი, 
მინისტრის მოადგილეები, 
სტრუქტურული ქვედანაყოფების 
(ერთეულების) ხელმძღვანელი 
პირები) ქვეყნის გარეთ და 
ქვეყნის შიგნით (ცალ-ცალკე) 
განხორციელებულ ოფიციალურ 
და სამუშაო, ვიზიტებზე 
გაწეული  სამივლინებო 
ხარჯების შესახებ. 

 2009 წლის 
მონაცემების 
შემთხვევაში: არ 
არის მოწოდებული 
სტრუქტურული 
ქვედანაყოფების 
ხელმძღვანელების 
სამივლინებო 
ხარჯები ცალკე;  
2010 წლის 
მონაცემების 
შემთხვევაში: არ 
არის 
თანამდებობის 
პირებზე 
განაწილება; 
მოცემულია 
ცენტრალური 
აპარატის ერთიანი 
ხარჯი. 

2011 წელი: თანხების ოდენობას 
არ მოიცავს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით 
განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას 
გარდა, სამინისტრო არ 
გამოყოფს თანამდებობის 
პირებზე თუ სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე გაცემულ 
ხელფასს, დანამატს, პრემიას, 
საწვავის ლიმიტს, 
სატელეკომუნიკაციო თანხას 
და სხვ. ამასთან, 
კანონმდებლობაში არ არის 
ნორმა, რომელიც საჯარო 
დაწესებულებას 
ავალდებულებს დაამუშაოს, 
შექმნას და შეინახოს 
თანამდებობის პირთა შესახებ 
ინფორმაცია სხვა 
თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან 
განცალკევებულად. 
შესაბამისად, სამინისტრომ 
მოგვაწოდა მხოლოდ  ერთიანი 
ციფრი. 
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6.2. ადმინისტრაციის 
(ცენტრალური აპარატის) 
თანამდებობის პირთა (ან 
ადმინისტრაციის სხვა საჯარო 
მოსამსახურეთა) ოფიციალურ და 
სამუშაო, მათ შორის 
საერთაშორისო ვიზიტებზე 
გაწეული სამივლინებო ხარჯები. 

 

7. ავტოპარკი 7.1. თანამდებობის 
პირებზე/ადმინისტრაციის სხვა 
საჯარო მოსამსახურეებზე 
რიცხული ავტომანქანების 
ჩამონათვალი 

12.09.2011 წერილის პასუხში ნათქვამია, რომ სრული 
სისტემის თანამშრომლებისგან განცალკევებით 
თანამდებობის პირების მიერ ბიუჯეტიდან გახარჯული 
საერთო თანხების ოდენობას არ მოიცავს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას გარდა, სამინისტრო არ 
გამოყოფს თანამდებობის პირებზე თუ სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე გაცემულ ხელფასს, დანამატს, 
პრემიას, საწვავის ლიმიტს, სატელეკომუნიკაციო თანხას 
და სხვ. ამასთან, კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, 
რომელიც საჯარო დაწესებულებას ავალდებულებს 
დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს თანამდებობის პირთა 
შესახებ ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან განცალკევებულად. შესაბამისად, 
სამინისტრომ მოგვაწოდა მხოლოდ ერთიანი ციფრი. 

7.2. თანამდებობის პირებზე 
ავტომანქანების პერსონალური 
განაწილება. 

12.09.2011 წერილის პასუხში: წერილში ნათქვამია, რომ 
სრული სისტემის თანამშრომლებისგან განცალკევებით 
თანამდებობის პირების მიერ ბიუჯეტიდან გახარჯული 
საერთო თანხების ოდენობას არ მოიცავს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას გარდა, სამინისტრო არ 
გამოყოფს თანამდებობის პირებზე თუ სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე გაცემულ ხელფასს, დანამატს, 
პრემიას, საწვავის ლიმიტს, სატელეკომუნიკაციო თანხას 
და სხვ. ამასთან, კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, 
რომელიც საჯარო დაწესებულებას  ავალდებულებს 
დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს თანამდებობის პირთა 
შესახებ ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან განცალკევებულად. შესაბამისად, 
სამინისტრომ მოგვაწოდა მხოლოდ ერთიანი ციფრი. 
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7.3. თანამდებობის პირების 
საწვავის ფაქტობრივი ხარჯი. 

12.09.2011 წერილის პასუხში: ნათქვამია, რომ სრული 
სისტემის თანამშრომლებისგან განცალკევებით 
თანამდებობის პირების მიერ ბიუჯეტიდან გახარჯული 
საერთო თანხების ოდენობას არ მოიცავს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას გარდა, სამინისტრო არ 
გამოყოფს თანამდებობის პირებზე თუ სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე გაცემულ ხელფასს, დანამატს, 
პრემიას, საწვავის ლიმიტს, სატელეკომუნიკაციო თანხას 
და სხვ. ამასთან, კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, 
რომელიც საჯარო დაწესებულებას ავალდებულებს 
დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს თანამდებობის პირთა 
შესახებ ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან განცალკევებულად. შესაბამისად, 
სამინისტრომ მოგვაწოდა მხოლოდ ერთიანი ციფრი. 

7.4. თანამდებობის პირების მიერ 
მოხმარებული საწვავის ტიპი. 

12.09.2011 წერილის პასუხში ნათქვამია, რომ სრული 
სისტემის თანამშრომლებისგან განცალკევებით 
თანამდებობის პირების მიერ ბიუჯეტიდან გახარჯული 
საერთო თანხების ოდენობას არ მოიცავს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას გარდა, სამინისტრო არ 
გამოყოფს თანამდებობის პირებზე თუ სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე გაცემულ ხელფასს, დანამატს, 
პრემიას, საწვავის ლიმიტს, სატელეკომუნიკაციო თანხას 
და სხვ. ამასთან, კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, 
რომელიც საჯარო დაწესებულებას ავალდებულებს 
დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს თანამდებობის პირთა 
შესახებ ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან განცალკევებულად. შესაბამისად, 
სამინისტრომ მოგვაწოდა მხოლოდ ერთიანი ციფრი. 

7.5. სრული სისტემის 
თანამშრომლებზე საწვავის 
მოხმარებაზე გაწეული 
ფაქტობრივი ხარჯი სრული. 

12.09.2011 წერილის პასუხში: საწვავის მოხმარების 
ხარჯი სრული სისტემის ნაცვლად მოცემულია 
მხოლოდ ცენტრალური აპარატის შესახებ. 
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7.6. თანამდებობის პირების მიერ 
ავტომანქანებით მომსახურებაზე 
(შეკეთება, ცვეთა) ბიუჯეტიდან 
დახარჯული თანხის ოდენობა. 

მოცემულია 
ერთიანი 
სისტემის 
ხარჯები, არ 
არის 
გამოყოფილი 
ცალ-ცალკე 
მინისტრი და 
თანამშრომლ
ები. 

   12.09.2011 წერილის პასუხში 
ნათქვამია, რომ სრული სისტემის 
თანამშრომლებისგან განცალკევებით 
თანამდებობის პირების მიერ 
ბიუჯეტიდან გახარჯული საერთო 
თანხების ოდენობას არ მოიცავს 
ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას 
გარდა, სამინისტრო არ გამოყოფს 
თანამდებობის პირებზე თუ სხვა 
საჯარო მოსამსახურეებზე გაცემულ 
ხელფასს, დანამატს, პრემიას, 
საწვავის ლიმიტს, 
სატელეკომუნიკაციო თანხას და სხვ. 
ამასთან, კანონმდებლობაში არ არის 
ნორმა, რომელიც საჯარო 
დაწესებულებას ავალდებულებს 
დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს 
თანამდებობის პირთა შესახებ 
ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა 
შესახებ ინფორმაციისგან 
განცალკევებულად. შესაბამისად, 
სამინისტრომ გამოაგზავნა 
ინფორმაცია ყველა თანამშრომლის 
შესახებ. 

7.7. სრული სისტემის მიერ 
ავტომანქანებით მომსახურებაზე 
(შეკეთება, ცვეთა) ბიუჯეტიდან 
დახარჯული თანხის ოდენობა. 

 

7.8. ადმინისტრაციის 
(ცენტრალური აპარატის) 
ბალანსზე რიცხული 
ავტომანქანების თანამდებობებზე 
პერსონალური გადანაწილება 
(მათ შორის ავტომანქანის 
მოდელი) თანამდებობის 
პირებზე ან ადმინისტრაციის სხვა 
საჯარო მოსამსახურეებზე. (2011: 
ან ადმინისტრაციის სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე). 

7.9. ადმინისტრაციის 
(ცენტრალური აპარატის) 
საწვავის მოხმარებაზე გაწეული 
ფაქტობრივი ხარჯი 
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7.10. ადმინისტრაციის 
(ცენტრალური აპარატის) 
საწვავის მოხმარების 
ყოველთვიური ზღვრული 
ლიმიტი და ტიპი. 

7.11. ადმინისტრაციის 
(ცენტრალური აპარატის) მიერ 
ავტომანქანებით მომსახურებაზე 
(შეკეთება, ცვეთა) ბიუჯეტიდან 
დახარჯული თანხის ოდენობა. 

მოცემულია ხარჯი მხოლოდ 
ავტოტექმომსახურების შესახებ. არ არის 
დაკონკრეტებული შეკეთების, ცვეთის და ა.შ. 
ხარჯები. 

8. შტატი 8.1. შტატში მომუშავე პირთა 
საერთო რაოდენობა. 

 

8.2. შტატგარეშე მომუშავე პირთა 
საერთო რაოდენობა. 

8.3. თანამშრომლების სია 
თანამდებობების მიხედვით. 

8.4. თანამდებობის პირების 
ჩამონათვალი და თანამდებობის 
სახელწოდება. 

9. ხელფასები და   
დანამატები  

9.1. თანამდებობის პირებზე 
(მინისტრი, მინისტრის 
მოადგილეები, სტრუქტურული 
ქვედანაყოფების (ერთეულების) 
ხელმძღვანელი პირები და მათი 
მოადგილეები) გაცემული 
დანამატების რაოდენობა. 

12.09.2011 წერილის პასუხში  ნათქვამია, რომ სრული 
სისტემის თანამშრომლებისგან განცალკევებით 
თანამდებობის პირების მიერ ბიუჯეტიდან გახარჯული 
საერთო თანხების ოდენობას არ მოიცავს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას გარდა, სამინისტრო არ 
გამოყოფს თანამდებობის პირებზე თუ სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე გაცემულ ხელფასს, დანამატს, 
პრემიას, საწვავის ლიმიტს, სატელეკომუნიკაციო თანხას 
და სხვ. ამასთან, კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, 
რომელიც საჯარო დაწესებულებას ავალდებულებს 
დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს თანამდებობის პირთა 
შესახებ ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან განცალკევებულად. შესაბამისად, 
სამინისტრომ გამოაგზავნა ინფორმაცია ყველა 
თანამშრომლის შესახებ. 

9.2. სრულ სისტემაზე გაცემული 
ხელფასების რაოდენობა. 

 

9.3 სრულ სისტემაზე გაცემული 
დანამატების რაოდენობა. 

9.4. თანამშრომელთა 
თანამდებობრივი სარგო. 
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9.5. ადმინისტრაციის 
(ცენტრალური აპარატის) 
თანამშრომლებზე გაცემული 
ხელფასების რაოდენობა. 

9.6. ადმინისტრაციის 
(ცენტრალური აპარატის) 
თანამშრომლებზე გაცემული 
დანამატების რაოდენობა. 

10. პრემიები 10.1 თანამდებობის პირებზე 
გაცემული პრემიების 
რაოდენობა. 

12.09.2011 წერილის პასუხში: ნათქვამია, რომ სრული 
სისტემის თანამშრომლებისგან განცალკევებით 
თანამდებობის პირების მიერ ბიუჯეტიდან გახარჯული 
საერთო თანხების ოდენობას არ მოიცავს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული საჯარო 
ინფორმაციის დეფინიცია. ამას გარდა, სამინისტრო არ 
გამოყოფს თანამდებობის პირებზე თუ სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე გაცემულ ხელფასს, დანამატს, 
პრემიას, საწვავის ლიმიტს, სატელეკომუნიკაციო თანხას 
და სხვ. ამასთან, კანონმდებლობაში არ არის ნორმა, 
რომელიც საჯარო დაწესებულებას ავალდებულებს 
დაამუშაოს, შექმნას და შეინახოს თანამდებობის პირთა 
შესახებ ინფორმაცია სხვა თანამშრომელთა შესახებ 
ინფორმაციისგან განცალკევებულად. შესაბამისად, 
სამინისტრომ გამოაგზავნა ინფორმაცია ყველა 
თანამშრომლის შესახებ. 

10.2. სრული სისტემის (ყველა 
სტრუქტურული ერთეული, 
ტერიტორიული და სხვა 
სისტემაში შემავალი ორგანო თუ 
დანაყოფი) თანამშრომლებზე 
დარიცხული პრემიების 
რაოდენობა. 

 

10.3. ცენტრალური აპარატის 
თანამშრომლებზე დარიცხული 
პრემიების რაოდენობა. 

 

11. საჯარო 
ინფორმაცია 

11.1. იმ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების 
ჩამონათვალი, რომელიც მოიცავს 
პასუხს საჯარო ინფორმაციის 
დაკმაყოფილებაზე ან გაცემაზე 
უარის თქმის შესახებ, 
რეკვიზიტებზე მითითებით 
(დოკუმენტების ასლების გარეშე). 

მოცემულია მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნით შესული და დაკმაყოფილებული 
განცხადებების რაოდენობა. არ არის 
მოწოდებული ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების 
ჩამონათვალი (რეკვიზიტებზე მითითებით).  
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12. ვებ-გვერდი 12.1. საჯარო დაწესებულების 
ოფიციალური ვებ-გვერდის 
შექმნაზე გაწეული ხარჯების 
შესახებ (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) საჯარო 
ინფორმაცია. 

 

13. პროექტები 13.1. განხორციელებული 
პროექტების (სოციალური, 
მიზნობრივი, კვლევითი, 
სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, 
ამა თუ იმ სფეროს 
განვითარებაზე მიმართული და 
მისთ.) ჩამონათვალი. 

არ არის 
მითითებული 
პროექტების 
განხორცილები
ს პერიოდი.  

პასუხში წერია, რომ 
გაურკვეველია, რომელ 
სფეროში განხორციელებული 
და რა სახის პროექტები და 
პროგრამები მოიაზრება 
განცხადებაში.   

13.2. თითოეულ პროექტზე 
დახარჯული თანხების 
რაოდენობა. 

 

14. ღონისძიებები 14.1. განხორციელებული 
ღონისძიებების (სარეკლამო, 
კულტურული, 
საგანანმანათლებლო, 
სამეცნიერო, სოციალური და 
სხვა) ჩამონათვალი. 

 

14.2. თითოეულ ღონისძიებაზე 
დახარჯული თანხის რაოდენობა. 

 

15. სამართლებრივი 
აქტები 

 სამინისტრომ მიიღო 
გადაწყვეტილება TI-ს 
განცხადების 
განუხილველად 
დატოვების შესახებ, 
რადგან დადგენილი 
ხარვეზი არ იქნა 
გამოსწორებული 
შესაბამის ვადაში.                       
2009 წელს უარი ეთქვა 
სიას ინფორმაციის 
მიწოდებაზე, კერძოდ 
განკარგულებაზე 
აუქციონზე შეძენილი 
ქონების უფლების 
გადაცემის შესახებ 
"სააღსრულებო 
წარმოებათა შესახებ 
"კანონის 19 მუხლის 
შესაბამისად. 

2010 წელს ინფორმაცია 
შინაგანაწესის 
დარღვევის 
შემთხვევებისა და 
დისციპლინური 
დევნის შესახებ საიას 
მიერ მოთხოვნილ იქნა 
2-2ჯერ.  2011 წელს 
საიამ სამინისტროს 
გაუგზავნა იგივე 
შინაარსის 2  მოთხოვნა 
დისციპლინური 
გადაცდომების შესახებ. 
საჯარო ინფორმაციას 
სხვადასხვა 
სამართლებრივი 
აქტების ან 
კანონმდებლობაში 
შესულ ცვლილებების 
შესახებ უმეტესწილად 
მოქალაქეები ითხოვენ. 
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16. სხვა საჯარო 
ინფორმაცია 

16.1. ინფორმაცია სამინისტროს 
მიერ დაფუძნებული ააიპების 
შესახებ. 

 

16.2. თანამდებობის პირთა და 
საჯარო მოხელეთა საკონტაქტო 
ინფორმაცია 

16.3. ინფორმაცია ნარკოტიკების 
ზედოზირებული მოხმარების 
შედეგად გარდაცვლილ პირთა 
შესახებ; 

16.4. ინფორმაცია პოლიტიკური 
გაერთიანებებისა და  მათი 
ხელმძღვანელი პირების შესახებ;   

16.5. ინფორმაცია 
თვითმმართველი ქალაქების 
ბიუჯეტების შესახებ 

16.6. ინფორმაცია სამინისტროს 
საზოგადოებასთან 
ურთიერთობაზე 
პასუხისმგებელი 
სტრუქტურული ერთეულების 
შესახებ; 

16.7 პერსონალური ინფორმაცია 

16.8. ინფორმაცია სააღსრულებო 
ბიუროს  2011 წლის ბეჭდის 
შესახებ 

17. 
საკონსულტაციო 
ხასიათის 
შეკითხვები 

 2010 წელს მოქალაქეების მიერ მოთხოვნილი 
ინფორმაცია იყო საკონსულტაციო ხასიათის,   
ინფორმაცია ვერ გაიცა , რადგან მისი გაცემა 
სამინისტროს კომპეტენციას სცდებოდა. ხშირია 
ისეთი შეკითხვები, რომლებიც სცილდება 
სამინისტროს კომპეტენციას, არ წარმოადგენს 
საჯარო ინფორმაციას და ვერ ხერხდება პასუხის 
გაცემა, ერთერთმა მოქალაქემ  უარი განაცხადა 
წაეღო საპასუხო წერილი. 
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ფოკუსირებული დისკუსიების შედეგები 

“ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა” კვლევის სრულყოფილად 
განხორციელების მიზნით პროექტის ფარგლებში ფოკუსირებულ დისკუსია  გამართა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებთან. დისკუსია 
მიზნად ისახავდა ინფორმაციის გაცვლას და  გამოცდილების გაზიარებას საჯარო 
ინფორმაციის გამოთხოვნასთან დაკავშირებით, სამიზნე საჯარო დაწესებულებებიდან 
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის პრაქტიკის ანალიზს და საზოგადოებისთვის 
საინტერესო და ყველაზე მოთხოვნადი ინფორმაციის თემატიკის დადგენას. 

შეხვედრები გაიმართა როგორც ქალაქ ბათუმში ისე თბილისში. მასში მონაწილეობა 
მიიღეს საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ინტერნეტ 
მედიისა და ბეჭდური მედიის, ასევე სტუდია მონიტორის ჟურნალისტებმა, 
რომლებსაც ინფორმაციის გამოთხოვნის საკმაოდ დიდი პრაქტიკა აქვთ და თავიანთი 
საქმიანობის ფარგლებში აქტიურად ითხოვენ საჯარო ინფორმაციას G3-ის პარტნიორი 
დაწესებულებებიდან.  

როგორც დისკუსიებიდან გამოიკვეთა, სამიზნე დაწესებულებებიდან, კერძოდ 
იუსტიციის სამინისტროდან და კონტროლის პალატიდან საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნის პრაქტიკა არაერთგვაროვანია, რადგან ინფორმაციის გაცემა ხშირად 
დამოკიდებულია მოთხოვნის შინაარსზე. ერთის მხრივ, იუსტიციის სამინისტრო 
ყოველთვის ვადის დაცვით გასცემს ინფორმაციას და დამუშავებული სახით გასცემს 
მონაცემებს, მაგრამ მეორეს მხრივ,  თუ მოთხოვნა ეხება ისეთ „სენსიტიურ“ თემებს, 
როგორიცაა მაგალითად პრემიები ან მივლინებები ინფორმაციის მიღება რთულდება. 
ანალოგიურია ინფორმაციის გამოთხოვნის პრაქტიკა კონტროლის პალატიდანაც. 
მედიის წარმომადგენლები ხშირად მიმართავენ ინფორმაციის მოთხოვნის წერილებით 
კონტროლის პალატას, მათი აზრით სასურველია ვებ-გვერდზე განთავსდეს 
კონტროლის პალატის მიერ შემოწმებული დაწესებულებების ნუსხა. ეს საშუალებას 
მისცემს ჟურნალისტებს გამოითხოვონ კონკრეტული უწყებების დოკუმენტები, რაც 
დააჩქარებს  და გააადვილებს ინფორმაციის მიღებას. ასევე საჯარო დაწესებულებების 
ვებ-გვერდზე აუცილებლად უნდა განთავსდეს ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი.  

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით ადვილია ინფორმაციის 
მიღება შესყიდვების სააგენტოდან, მაღალია სააგენტოს ოფიციალური ვებ-გვერდის 
ინფორმაციული გამჭვირვალობის ხარისხიც. თუმცა,  საჯარო დაწესებულებების მიერ 
წარდგენილ შესყიდვების ოპერატიულ და წლიურ ანგარიშების წერილობით 
გამოთხოვნა ჟურნალისტებს მაინც უხდებათ. ერთადერთი რეკომენდაცია დისკუსიის 

http://www.idfi.ge/?cat=about_us&lang=ka
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მონაწილეების მხრიდან შეეხებოდა საკანონმდებლო ცვლილებების შესყიდვების 
სააგენტოს ვებ-გვერდზე დროულ ასახვას.  

ჟურნალისტების აზრით ადვილია ინფორმაციის მიღება საჯარო სამსახურის 
ბიუროდან. თუმცა, აჭარის ა/რ მთავრობის შესახებ რეგიონალური და ცენტრალური 
მედიის მოსაზრებები ერთმანეთს არ დაემთხვა. ბათუმის მედიასაშუალებების აზრით 
აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატიდან ხშირად რთულია სრულყოფილი ინფორმაციის 
მიღება. ხოლო, თბილისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
მედიასაშუალებების აზრით აჭარის მთავრობის აპარატიდან საჯარო ინფორმაციის 
მიღება კანონმდებლობის ნორმათა დაცვით ხდება. 

რაც შეეხება მოთხოვნილი ინფორმაციის თემატიკას, ყველაზე ხშირად არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებს სახელმწიფო ბიუჯეტის 
მიზნობრივად ხარჯვის საკითხი და ფინანსური ხასიათის ინფორმაცია აინტერესებთ. 
ხშირად ითხოვენ ინფორმაციას სარეზერვო ფონდების, შესყიდვების, შტატის, 
ბიუჯეტის, ხელფასებისა და პრემიების, სოციალური პროგრამების, პროექტების, 
სამივლინებო, საკომუნიკაციო და ავტოპარკის ხარჯების, ასევე სხვადასხვა 
სამართლებრივი აქტების შესახებ. 

არსამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის  წარმომადგენლებმა  შეხვედრებზე 
ისაუბრეს ზოგადად იმ პრობლემებზე რომლებიც რეალურად არსებობს და 
რომლებსაც ისინი აწყდებიან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნისას როგორც საჯარო 
დაწესებულებების ასევე სასამრთლოს მხრიდან. ძალიან ხშირია ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილი ვადების დარღვევის შემთხვევები. საჯარო დაწესებულებები 
ხშირად მარტივი ინფორმაციის გაცემასაც ათ დღეს ანდომებენ. ზოგჯერ მიღებული 
პასუხები არაადეკვატურია  და არ პასუხობს  კონკრეტულ მოთხოვნებს. ხშირია ვებ-
გვერდზე გადამისამართება. ყველაფერი ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს  ოფიციალურ 
ვებ-გერდებზე საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების აუცილებლობას.  

ინფორმაციის ჩამონათვალი, რომლის ხელმისაწვდომობა და საჯარო 
დაწესებულებების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებაც ჟურნალისტებისა და 
არასამთავრობოების აზრით აუცილებლად უნდა მოხდეს, საკმაოდ ვრცელია და 
შემდეგ საკითხებს მოიცავს: 

1. პროგრამული ბიუჯეტის  შესრულების ბალანსი; 
2. ინფორმაცია საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ (შესყიდვების სააგენტო); 
3. კონტროლის პალატის მიერ შემოწმებული დაწესებულებების ნუსხა; 
4. ერთ პირთან მოლაპარაკების საფუძველზე დადებული ხელშეკრულებები; 
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5. აუქციონის წესით გასხვისებული ქონების შესახებ დადებული 
ხელშეკრულებები; 

6. მსხვილი ობიექტების პრივატიზების ხელშეკრულებები; 
7. სააქციო საზოგადოებებში ხმის უფლების მქონე აქციონერთა ვინაობა; 
8. ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორების შესახებ ერთ პირთან მოლაპარაკების 

შემთხვევებში; 
9. ქართული მხარის მიერ დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები; 
10. პრეზიდენტის განკარგულებები და ბრძანებულებები; 
11. ააიპ-ების მიერ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია; 
 

მედიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მათთვის ღია უნდა იყოს მთავრობის 
სხდომები.  

რეკომენდაციები 

2009, 2010, 2011 და ზოგ შემთხვევაში 2012 წლის მანძილზე 9 სამიზნე საჯარო 
დაწესებულებებიდან (აჭარის ა/რ მთავრობა, აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის 
სამინისტრო, აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აჭარის ა/რ 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, აჭარის ა/რ განათლების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 
საქართველოს კონტროლის პალატა, საჯარო სამსახურის ბიურო, კონკურენციისა და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო) გამოთხოვილი და ამ დაწესებულებების მიერ 
გაცემული საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკური და შინაარსობრივი ანალიზის 
შედეგად გამოიკვეთა საზოგადოებისთვის ძირითადი აქტუალობის მქონე საკითხები, 
რის საფუძველზეც შემუშავდა რეკომენდაციები აღნიშნული საჯარო 
დაწესებულებებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავით განსაზღვრული ვალდებულების 
შესრულება საქართველოში მოქმედ ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოს თანაბრად 
მოეთხოვება, ქვემოთ წარმოდგენილია ის ზოგადი ხასიათის რეკომენდაციები, რაც 
აღნიშნული ცხრა დაწესებულების საქმიანობის დეტალური ანალიზის შედეგად 
გამოვლენილ საერთო ტენდენციებს ეყრდნობა, და რაც ყველა ამ საჯარო 
დაწესებულებას თანაბრად ეხება. უფრო მეტიც, შესაძლებელია რეკომენდაციების 
გავრცობა იმ საჯარო დაწესებულებებზეც, რომლებიც მოცემული კვლევის სამიზნე 
ჯგუფში არ მოხვდნენ. 
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საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება 

უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის ფარგლებში გაანალიზებული ცხრა დაწესებულებიდან  
აჭარის ა/რ ფინანსთა სამინისტრო არის ერთადერთი, რომლის მიერ 2009-2011 წლებში 
სრულყოფილად გაცემული საჯარო ინფორმაციის მაჩვენებელი მხოლოდ 18%-ს 
შეადგენს. ხუთ შემთხვევაში სრულყოფილი პასუხების წილი განსაკუთრებით 
მაღალია - 87%-98%. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მონაცემები დამაიმედებელია, უნდა 
გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ყოველ ცალკეულ მოთხოვნაზე პასუხის, 
განსაკუთრებით კი დროული პასუხის, გაცემა მოითხოვს ადამიანური, ფინანსური და 
დროის რესურსების ხარჯვას. მაგ. საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ვადების დაცვით 
გაცემული ინფორმაციის წილი შეადგენს 45%-ს, ხოლო აჭარის ა/რ ფინანსთა 
სამინისტროს არც ერთ მოთხოვნაზე არ გაუცია პასუხი ვადების დაცვით. მართალია, 
საჯარო დაწესებულებებში არიან საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი 
კონკრეტული პირები, თუმცა შიდა ბიუროკრატიის, შემოსული და გასული 
წერილების გატარების, საჭირო ინფორმაციის მოძიებისა და საბოლოოდ პასუხის 
გაცემის პროცესი ხშირად ერთ დღეზე მეტ დროს მოითხოვს, და ერთზე მეტი 
ადამიანის ჩართულობას საჭიროებს. თვალსაჩინოებისთვის, საჯარო სამსახურის 
ბიურომ 2009 წელს 60 სრული სამუშაო დღე დაკარგა მხოლოდ ქონებრივ 
დეკლარაციებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე პასუხის გაცემაზე. სამი თვის - 
სექტემბრის, ოქტომბრისა და ნოემბრის - განმავლობაში კი თითქმის ყოველ დღე 
უწევდა ამ საკითხზე შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე მუშაობა. 
ამასთან, დათვლილია მხოლოდ უნიკალური დღეების რაოდენობა - მაგ. თუ ერთი 
მოთხოვნა შევიდა 7 სექტემბერს და პასუხი გაეცა 9 სექტემბერს, ხოლო მეორე შევიდა 8 
სექტემბერს და პასუხი გაეცა 9 სექტემბერს, ის დღეები, რომლებიც გადაიფარა (8 და 9 
სექტემბერი) მხოლოდ თითო-თითოჯერ იქნა დათვლილი, თუმცა რეალურად ამ 
დღეებში დატვირთვა უფრო მეტი იქნებოდა. თუ უბრალოდ შევაჯამებთ ყველა 
მოთხოვნაზე დახარჯულ დღეებს ცალ-ცალკე (კალენდარული დღეების 
გათვალისწინების გარეშე), ეს მაჩვენებელი ორჯერ და სამჯერ გაიზრდება, რადგან 
შემთხვევები როდესაც მოკლე პერიოდში ერთზე მეტი მოთხოვნა იყო პასუხგასაცემი, 
საკმაოდ ხშირია.  
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September 2009 
ქონებრივ დეკლარაციებთან 
დაკავშირებულ მოთხოვნების 

დამუშავებაზე გამოყენებული დღეები Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
  1 2 3 4 5 6 0 

7 8 9 10 11 12 13 4 
14 15 16 17 18 19 20 5 
21 22 23 24 25 26 27 5 
28 29 30         3 

       
17 

October 2009 
ქონებრივ დეკლარაციებთან 
დაკავშირებულ მოთხოვნების 

დამუშავებაზე გამოყენებული დღეები Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
      1 2 3 4 2 

5 6 7 8 9 10 11 5 
12 13 14 15 16 17 18 3 
19 20 21 22 23 24 25 2 
26 27 28 29 30 31   4 

       
16 

November 2009 ქონებრივ დეკლარაციებთან 
დაკავშირებულ მოთხოვნების 

დამუშავებაზე გამოყენებული დღეები Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
            1 0 

2 3 4 5 6 7 8 2 
9 10 11 12 13 14 15 5 

16 17 18 19 20 21 22 5 
23 24 25 26 27 28 29 5 
30             1 

       
18 

December 2009 ქონებრივ დეკლარაციებთან 
დაკავშირებულ მოთხოვნების 

დამუშავებაზე გამოყენებული დღეები Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
  1 2 3 4 5 6 2 

7 8 9 10 11 12 13 1 
14 15 16 17 18 19 20 1 
21 22 23 24 25 26 27 0 
28 29 30 31       0 

       
4 

                    Sum 55 
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2010 წლიდან, რაც საჯარო სამსახურის ბიურო გადავიდა ქონებრივი დეკლარაციების 
ელექტრონულ სისტემაზე, მოთხოვნილი საკითხების რაოდენობა 570-დან (2009 წელს) 
149-მდე შემცირდა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი იმის, თუ როგორ 
შეუძლია საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას შეამსუბუქოს საჯარო 
დაწესებულების საქმიანობა.  

აქედან გამომდინარე, სასურველია, საჯარო დაწესებულებებმა პროაქტიულად, საჯარო 
ინფორმაციის მოთხოვნების მიღებამდე, გაასაჯაროონ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც 
პოტენციურად დიდი ინტერესის და მნიშვნელობის მქონეა საზოგადოებისთვის. 
კვლევის განმავლობაში ჩატარებული დეტალური ანალიზის შედეგად შესაძლებელია 
გამოიყოს ინფორმაციის ის ძირითადი კატეგორიები, რომლებიც ყველაზე აქტუალური 
და მოთხოვნადია აღნიშნული ცხრა დაწესებულების პრაქტიკის შემთხვევაში.  

 საჯარო დაწესებულების ფინანსური გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება 
- უმეტესწილად, მოთხოვნილი ინფორმაცია ეხება საჯარო დაწესებულების 
ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რისი ცოდნაც აუცილებელია, რათა მოსახლეობა საქმის 
კურსში იყოს საზოგადოებრივი რესურსების განკარგვის თაობაზე. ასეთი ინფორმაცია 
ძირითადად მოიცავს შემდეგ კატეგორიებს, თუმცა არ შემოიფარგლება აღნიშნულით: 
 
o ინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ (ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი, ბიუჯეტში 
შეტანილი ცვლილებები, არასაბიუჯეტო შემოსავლები და ა.შ.); 
o ინფორმაცია სარეზერვო ფონდების შესახებ (სარეზერვო ფონდებიდან 
გამოყოფილი თანხების ოდენობა, გამოყოფილი თანხით დაფინანსებული აქტივობები, 
სარეზერვო თანხების ხარჯვის ანგარიში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები 
და ა.შ.); 
o ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (განხორციელებული 
შესყიდვების ჩამონათვალი, თითოეულ შესყიდვაზე გახარჯული თანხის ოდენობა, 
შესყიდვების გეგმები, ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვებში გამარჯვებულ 
იურიდიულ პირთა და/ან ინდივიდუალურ მეწარმეთა შესახებ, გაფორმებული 
ხელშეკრულებების ასლები, ტენდერების შედეგად  გაფორმებული ხელშეკრულებების 
შესრულების ანგარიშები და ა.შ.); 
o ინფორმაცია სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ (თანამდებობის პირების, 
სრული სისტემის, სატელეფონო საუბრებზე დახარჯული თანხები, ტელეფონების 
შესყიდვაზე გაწეული ხარჯები და ა.შ.); 
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o ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ (ინფორმაცია ოფიციალური 
ვიზიტების შესახებ, მივლინებებისთვის გამოყოფილი ხარჯები წლების მიხედვით და 
ა.შ.); 
o ინფორმაცია ავტოპარკის ხარჯების შესახებ (ბალანსზე რიცხული 
ავტომანქანების რაოდენობა, შეძენის თარიღი, ღირებულება, დაფინანსების წყარო, 
შესყიდვის ფორმა, თანამდებობის პირებზე/ადმინისტრაციის სხვა საჯარო 
მოსამსახურეებზე რიცხული ავტომანქანების ჩამონათვალი და პერსონალური 
გადანაწილება, საწვავის ფაქტობრივი ხარჯი, მოხმარებული საწვავის ტიპი, საწვავის 
ყოველთვიური ზღვრული ლიმიტი, ავტომანქანების მომსახურებაზე ბიუჯეტიდან 
დახარჯული თანხის ოდენობა, თითოეული შეძენილი ავტომანქანის დაფინანსების, 
სარგებლობაში არსებული ავტომანქანის წარმომავლობის წყარო და ა.შ.); 
o ინფორმაცია ხელფასების, დანამატებისა და პრემიების შესახებ (თანამდებობის 
პირების ხელფასები, დანამატების და პრემიები, თანამშრომლების ხელფასებზე, 
დანამატებსა და პრემიებზე დახარჯული კვარტალური თანხები, საშტატო 
ერთეულებზე განსაზღვრული სახელფასო ანაზღაურება, საპრემიო ფონდისთვის 
განსაზღვრული თანხების რაოდენობა და ა.შ.); 
o ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების მფლობელობაში არსებული ობიექტების 
შესახებ (ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი და ღირებულება, 
გასხვისებული ობიექტების რაოდენობა, მისამართი, გასხვისების პირობები და 
დოკუმენტაცია, ინფორმაცია სიმბოლურ ფასად გადაცემული ობიექტების შესახებ, 
ინფორმაცია გადაცემული ობიექტების განკარგვის, გასხვისების შესახებ და ა.შ.); 
o ინფორმაცია კრედიტორული და დებიტორული ვალის შესახებ - ვალის 
წარმოშობის დრო და დაგროვების მიზეზები, შესაბამისი დოკუმენტაციით; 
o სხვადასხვა სახის დანახარჯები (ინფორმაცია საჩუქრებზე და ოფიციალურ 
მიღებებზე დახარჯული თანხების შესახებ და ა.შ.). 
 
 ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ - ხშირად საზოგადოება 
ინტერესდება ისეთი სტატიკური სახის ინფორმაციით, რომელიც ეხება საჯარო 
დაწესებულების საქმიანობას. ასეთი ინფორმაციის ვებ-გვერდზე პროაქტიულად 
განთავსება თავიდან ააცილებს დაწესებულებას ზედმეტ მოთხოვნებს ისეთ 
სტანდარტულ საკითხებზე, როგორიცაა: 
 
o ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული პირების შესახებ (შტატში 
და შტატგარეშე მომუშავე პირების საერთო რაოდენობა, თანამშრომლების სია 
თანამდებობების მიხედვით, დასაქმებულ პირთა საკონტაქტო ინფორმაცია, 
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ინფორმაცია კადრების შერჩევის წესისა და ჩატარებული კონკურსების შესახებ, 
ინფორმაცია ანაზღაურებადი შვებულებების შესახებ - თანამდებობის პირთა ვინაობა, 
შვებულების დრო, ხანგრძლივობა, ანაზღაურების რაოდენობა და ა.შ.); 
o ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების დაქვემდებარებაში არსებული 
სტრუქტურული ერთეულების შესახებ (სტრუქტურული ერთეულების, სსიპ-ებისა და 
ააიპების  ჩამონათვალი, სტატუსი და მოვალეობები, შესაბამისი სამართლებრივი 
აქტები, რომლითაც განსაზღვრულია სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები 
(აქტის დასახელება, გამომცემი ორგანო, გამოცემის თარიღი და ნომერი), საქვეუწყებო 
დაწესებულებების ჩამონათვალი, მისამართები და ხელმძღვანელი პირების 
დასახელება, ინფორმაცია დარეგისტრირებული არასამეწარმეო არაკომერციული 
იურიდიული პირების შესახებ (რაოდენობა, იურიდიული პირების სია, 
ხელმძღვანელის, მისამართის, ტელეფონის და ვებ-გვერდის ჩათვლით და ა.შ.)  
o აქვე ცალკე გამოსაყოფია, თუ რომელი სტრუქტურული ერთეულის 
ვალდებულებაში შედის სზაკ-ით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის 
ვალდებულება და აღნიშნული სტრუქტურული ერთეულის საკონტაქტო ინფორმაცია. 
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების სახელი და გვარი, 
საკონტაქტო ინფორმაცია. 
 
 ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების პროექტებისა და ღონისძიებების შესახებ - 
საზოგადოება ხშირად ინტერესდება მიმდინარე და განხორციელებული პროექტებითა 
და ღონისძიებებით, რაც თვალსაჩინოს ხდის საჯარო დაწესებულების საქმიანობას და 
ამ საქმიანობისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხების განკარგვას. სასურველია, 
საჯარო დაწესებულებამ საკუთარ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განათავსოს დეტალური 
ინფორმაცია განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტებისა და 
ღონისძიებების თაობაზე. კერძოდ, შემდეგი სახის ინფორმაცია: 
o ინფორმაციას საჯარო დაწესებულების მიერ განხორციელებული, მიმდინარე და 
დაგეგმილი პროექტების შესახებ (სოციალური, მიზნობრივი, კვლევითი, სამეცნიერო, 
საგანმანათლებლო, ამა თუ იმ სფეროს განვითარებაზე მიმართული და მისთ., 
პროექტების ჩამონათვალი, თითოეულ პროექტზე დახარჯული თანხების ოდენობა, 
პროექტის ფარგლებში შემუშავებული დოკუმენტების ასლები, ინფორმაცია პროექტის 
შემუშავებისა და დამტკიცების თარიღის შესახებ, მიმდინარე წელს 
განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების შესახებ ინფორმაცია, ინფორმაცია 
მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ, განხორციელებული პროექტების 
ანგარიშები,  პროგრამის დაწყების თარიღი და ა.შ.); 
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o ინფორმაცია დაწესებულების მიერ განხორციელებული, მიმდინარე და 
დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ (განხორციელებული სარეკლამო, კულტურული, 
საგანანმანათლებლო, სამეცნიერო, სოციალური და სხვა ღონისძიებების ჩამონათვალი, 
თითოეულ ღონისძიებაზე დახარჯული თანხის რაოდენობა,  ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვის ამსახველი დოკუმენტაციის ქსეროასლები, 
მიმდინარე ღონისძიებების დაფინანსების წყაროები, შესაბამისი დოკუმენტაციის 
ქსეროასლები და ა.შ.). 
 
 სამართლებრივი აქტების შესახებ ინფორმაცია - საზოგადოება ხშირად 
ინტერესდება საჯარო დაწესებულების შესახებ არსებული ოფიციალური 
დოკუმენტაციით, როგორიცაა ბრძანებები, დებულებები, დადგენილებები, 
განხორციელებული სამუშაოების ამსახველი სამართლებრივი და ფინანსური 
დოკუმენტები, თანამშრომლობის მემორანდუმები და სხვა იურიდიული 
მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტების ასლები.  
 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების განახლებადი რეესტრი - სასურველია, 
საჯარო დაწესებულებამ ვებ-გვერდზე განათავსოს საჯარო ინფორმაციის რეესტრი - 
შესული მოთხოვნებისა და გაცემული პასუხების შესახებ ცნობებით, იმ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალი, რომელიც მოიცავს პასუხს 
საჯარო ინფორმაციის დაკმაყოფილებაზე ან გაცემაზე უარის თქმის შესახებ, 
რეკვიზიტებზე მითითებით და ა.შ.  ასეთი ინფორმაციის გამოქვეყნება შეამცირებს 
ერთ საკითხზე მრავალი ინდივიდუალური მოთხოვნების რაოდენობას, და დაზოგავს 
საჯარო დაწესებულების რესურსებს.  
 საკონსულტაციო სახის შეკითხვები - ხშირად დასმული კითხვები - საჯარო 
დაწესებულებას საკმაოდ ხშირად მიმართავენ არა მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნის მიზნით, არამედ საკონსულტაციო სახის შეკითხვებით, როგორიცაა 
მითითებები ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ და ა.შ. უნდა აღინიშნოს, რომ 
საჯარო დაწესებულება ხშირ შემთხვევაში სრულყოფილად პასუხობს ასეთ კითხვებს. 
თუმცა, იმისათვის რომ დაიზოგოს საჯარო დაწესებულების მიერ დახარჯული დრო, 
ადამიანური და ფინანსური რესურსები, სასურველია, ასეთი სახის ინფორმაცია 
განთავსდეს საიტზე ხშირად დასმული კითხვების (Frequently Asked Questions - FAQ) 
სახით.  
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არასრულყოფილი პასუხების თავიდან აცილება 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საკმაოდ დიდია არასრულყოფილი პასუხების 
წილი. მაგალითად აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პასუხების 
მხოლოდ 18% სრულად შეესაბამება გამოთხოვილ ინფორმაციას. როდესაც საჯარო 
დაწესებულება სრულად არ პასუხობს მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციას, გაცემული 
პასუხის შემთხვევაშიც კი ის არასრულყოფილად ითვლება. ამიტომ, სასურველია, 
საჯარო დაწესებულებამ სრულად უპასუხოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას, ხოლო 
პასუხის არგაცემის შემთხვევაში სათანადოდ დაასაბუთოს უარი. 

ასევე საკმაოდ ხშირია ინფორმაციის გაცემის ნაცვლად გადამისამართება ვებ-
გვერდებზე, რაც ასევე არ არის სრულყოფილი პასუხი, რადგან საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის მიხედვით, „ყველას აქვს უფლება 
მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და  შენახვის 
მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა“. 
სასურველია, საჯარო დაწესებულებამ იმ ფორმით გასცეს საჯარო ინფორმაცია, რა 
ფორმითაც არის ის მოთხოვნილი, ხოლო თუ ამის შესაძლებლობა არ არსებობს, 
სათანადოდ დაასაბუთოს საკუთარი ქმედება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
პროაქტიული გამოქვეყნება არ უქმნის საჯარო დაწესებულებას იმის საფუძველს, რომ 
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებს უპასუხოს ვებ-გვერდზე გადამისამართებით. ამ 
შემთხვევაში პროაქტიული გამოქვეყნება მხოლოდ და მხოლოდ ამცირებს 
პოტენციური მოთხოვნების რიცხვს, რადგან საჯარო ინფორმაციით დაინტერესებული 
პირები შემდგომში ჯერ ვებ-გვერდს შეამოწმებენ, და მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
გამოითხოვენ კონკრეტულ ინფორმაციას, თუ ის ვებ-გვერდზე არ იქნება 
განთავსებული. 

საჯარო ინფორმაციის გაცემა ვადების დაცვით 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის მიხედვით, 
„საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ ან 
არა უგვიანეს 10 დღისა, თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა 
მოითხოვს: 

ა) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებული მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან ან 
სხვა საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას; 

ბ) მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ცალკეული 
დოკუმენტების მოძიებასა და დამუშავებას; 
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გ) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან ან სხვა 
საჯარო დაწესებულებასთან კონსულტაციას. 

თუ საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის საჭიროა 10-დღიანი ვადა,  საჯარო 
დაწესებულება ვალდებულია მოთხოვნისთანავე აცნობოს ამის შესახებ 
განმცხადებელს.“ 

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ გაცემული პასუხების 55%-ში საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლით გათვალისწინებული 10 
დღიანი ვადა დარღვეულია. სასურველია, საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ, ან 
უკიდურეს შემთხვევაში 10 დღიანი ვადის დაცვით გაიცეს.  

იგნორირებული და უარყოფილი საკითხები 

ისეთი შემთხვევები, როდესაც საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განცხადებაში 
ნახსენები საკითხი სრულიად უგულებელყოფილია საჯარო დაწესებულების მიერ, 
მერყეობს პასუხების მთლიანი რაოდენობის 1-8%-მდე. თუმცა ორ შემთხვევაში ასეთი 
პასუხების რაოდენობა საგანგაშოდ მაღალია - აჭარის მთავრობის მიერ გაცემული 
პასუხების 20%-ია იგნორირებული, ხოლო აჭარის ა/რ ფინანსთა სამინისტროს 
შემთხვევაში ასეთი პასუხების წილი 58%-ს აღწევს. სასურველია, საჯარო 
დაწესებულება ყურადღებით გაეცნოს შესულ მოთხოვნებს და ყველა პუნქტს 
ზედმიწევნით უპასუხოს. იმ შემთხვევაში კი, თუ საჯარო ინფორმაციას ვერ გასცემს, 
უარი უნდა იყოს დასაბუთებული - შესაბამის სამართლებრივ ნორმაზე მითითებით.  
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