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 შესავალი 

 

2013 წლის 1 სექტემბერს  ძალაში შევიდა, საქართველოს მთავრობის  26 აგვისტოს №219 

დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და 

პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ “.   

დადგენილებაში ასახულია, IDFI-ის კოორდინირებით არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტთან ერთად 

შემუშავებული მნიშვნელოვანი ინიციატივები. სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციები, 

საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, ინტენსიურად განიხილებოდა სამუშაო 

შეხვედრებისა და საჯარო დისკუსიების ფორმატში. რეკომენდაციების საბოლოო პაკეტი 

შემუშავებული იქნა „USAID-ის G-3” პროგრამის მიერ დაფინანსებული კოალიციური 

პროექტის „კანონმდებლობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებში“ ფარგლებში. 

აღნიშნული დადგენილების მიხედვით 2013 წლის 31 დეკემბრამდე მთავრობის 

მმართველობის სფეროში მოქმედ ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაევალათ „საჯარო 

ინფორმაციის“ გვერდის შექმნა და დანართით გათვალისწინებული ნუსხით 

განსაზღვრული 2013 წლის ინფორმაციის გამოქვეყნება საკუთარ ელექტრონულ 

რესურსებზე. 

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა, ის მინიმალური სავალდებულო 

ინფორმაციაა, რომელიც საჯარო და ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ნებისმიერი 

დაინტერესებული პირისთვის და უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ორგანოების  

საქმიანობის, გეგმების, დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის, სახელმწიფო 

შესყიდვებისა და ქონების პრივატიზაციის გამჭვირვალობას. ადმინისტრაციული 

ორგანო აგრეთვე უფლებამოსილია, საკუთარი საქმიანობისა და კომპეტენციის 

ფარგლებში დამატებით, პროაქტიულად გამოაქვეყნოს საზოგადოებრივი ინტერესის 

შემცველი სხვა საჯარო ინფორმაცია.  

დადგენილებით განისაზღვრა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნოვაცია.  2013 წლის 1 

სექტემბრიდან დადგინდა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის წესი.  

ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ ელექტრონული 

განცხადებების რეგისტრაცია და ავტომატური დადასტურების სისტემის შექმნა.  
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წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა 2014 წლის 21 იანვრიდან  

21 თებერვლამდე  IDFI შეეცადა გამოერკვია, რამდენად უზრუნველყვეს 

დაწესებულებებმა აღნიშნული დადგენილებით მათზე დაკისრებული ვალდებულებები. 

ხსენებული დროის მონაკვეთში ინსტიტუტის მიერ შესწავლილი იქნა საქართველოს 

მთავრობის კანცელარიის, სამინისტროების და სახელმწიფო მინისტრის აპარატების 

მიერ საკუთარ ვებ-გვერდებზე 2013 წლის 31 დეკემბრამდე სავალდებულო 

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის განთავსება და მათ მიერ დანერგილი 

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის პრაქტიკა. 
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 საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება   

 

 2013 წლის 31 დეკემბრამდე სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 

ინფორმაციის ვებ-გვერდებზე განთავსება  

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით კვარტალურად გამოსაქვეყნებელი 

ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალის დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში, ხოლო 

წლიურად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია  წლის დასრულებიდან სამი თვის ვადაში. 

შესაბამისად მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ ორგანოებს კვლევის 

მიმდინარეობის პროცესში საკუთარ ვებ-გვერდებზე  უზრუნველყოფილი უნდა 

ჰქონოდათ  კვარტალური  მონაცემების და იმგვარი ინფორმაციის გამოქვეყნება, 

რომელიც განახლებას ექვემდებარება  მხოლოდ გარკვეული ცვლილების შემთხვევაში. 

2013 წლის 31 დეკემბერს აღნიშნულ დადგენილებაში შევიდა ცვლილება, რომლის 

მიხედვითაც 31 დეკემბრამდე სავალდებულო გამოსაქვეყნებელ ინფორმაციის ნუსხას 

გამოაკლდა ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმების/ნიმუშების და გასაჩივრების წესის 

შესახებ ინფორმაცია და მისი ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების სავალდებულო თარიღად 

განისაზღვრა 2014 წლის 1 მარტი.  ინსტიტუტის მიერ გათვალისწინებული იქნა 

აღნიშნული ცვლილება და ხსენებული პუნქტის მიხედვით ინფორმაციის განთავსება არ 

იქნა შეფასებული. 
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გამომდინარე იქიდან, რომ  წინამდებარე კვლევის ობიექტებს წარმოადგენდნენ 

მხოლოდ საქართველოს მთავრობის კანცელარია, სამინისტროები და სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატები ინსტიტუტმა სავალდებულო ინფორმაციის განთავსების 

პროცენტული მაჩვენებლების შედგენისას, არ შეაფასა  პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის „სხვა საჯარო ინფორმაციის“ კატეგორიაში 

განთავსებული ინფორმაციის   ვებ-გვერდებზე განთავსება, ვინაიდან ინსტიტუტი არ 

ფლობდა კონკრეტულ ინფორმაციას ზემოთ ხსენებული დაწესებულებები სთავაზობენ 

თუ არა   მომხმარებელს რაიმე სახის სერვისებს და  შესაბამისად არის თუ არა მათ მიერ  

დადგენილი  რაიმე სახის ტარიფები, მოსაკრებლები და საფასურები. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების გათვალისწინებით  ინსტიტუტის მიერ  შეფასებული 

იქნა პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის 24 პუნქტით 

განსაზღვრული ინფორმაციის ვებ–გვერდებზე  განთავსება.  როგორც გამოჩნდა 

საქართველოს მთავრობის კანცელარიამ   და  სამინისტროებმა  ხსენებული 

დადგენილებით მათზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების საკმაოდ 

მაღალი  ანგარიშვალდებულება  გამოიჩინეს. აღნიშნული დაწესებულებების მიერ 

მონიტორინგის პერიოდისათვის სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 

ინფორმაციის ვებ–გვერდებზე განთავსების საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 92%.  

განსაკუთრებით აღსანიშნავია იუსტიციის სამინიტრო, განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო, ენერგეტიკის 

სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომლებმაც 

უზრუნველყვეს 2013 წლის 31 დეკემბრამდე სავალდებულო პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის  მონიტორინგის პერიოდისათვის  100%–ით ვებ–

გვერდებზე განთავსება. ხსენებული ინფორმაციის ვებ–გვერდზე განთავსების ყველაზე 

დაბალი მაჩვენებელი (67,4%) სამინისტროებს შორის მიიღო საგარეო საქმეთა 

სამინისტრომ. 
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საქართველოს მთავრობის კანცელარიისა და სამინისტროებისგან განსხვავებით, 

სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ვებ–გვერდებზე 

განთავსების თვალსაზრისით შედარებით დაბალი ანგარიშვალდებულებით გამოირჩნენ 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატები.  მონიტორინგის პერიოდისათვის 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატების სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 

ინფორმაციის ვებ–გვერდებზე განთავსების საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა  მხოლოდ 

65%.  განსაკუთრებით გამორჩეულია დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი, რომელმაც სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის 

მხოლოდ 41,3 % –ის განთავსება უზრუნველყო საკუთარ ვებ–გვერდზე. 

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო

მინისტრის აპარატი

ევროპულ და ევროატლანტიკურ

სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის

აპარატი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო

მინისტრის აპარატი

41,3%

69,6%

82,6%

 

2013 წლის 31 დეკემბრამდე სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელ  

ინფრომაციას შორის მონიტორინგის პერიოდისათვის მთავრობის კაცელარიისა და 

სამინისტროების ვებ–გვერდებზე ყველაზე დაბალი განთავსების მაჩვენებელი გააჩნდა 

სახელმწიფო ქონების გასხვისების შესახებ ინფორმაციას. ხსენებული დაწესებულებების 

მხოლოდ 70.6%–მა უზრუნველყო აღნიშნული ინფორმაციის საკუთარ ვებ–გვერდზე 

განთავსება. რიგით მეორეს ყველაზე დაბალი განთავსების თვალსაზრისით 

წარმოადგენს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია – 76,5%.  
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დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, იმის შესახებ თუ კონკრეტულმა დაწესებულებამ 

რა სახის ინფორმაციის გამოქვეყნება არ უზრუნველყო  ან არასრულყოფილად 

წარმოადგინა საკუთარ ვებ–გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ. 

 

              

 

 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტროს  ვებ-გვერდზე არ 

არის უზრუნველყოფილი  სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში 

გადაცემის შესახებ ინფორმაციის განთავსება. 

 

 

 95,7% 
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საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და  პრობაციის  სამინისტროს  ვებ-გვერდზე არ 

არის განთავსებული შემდეგი ინფორმაცია: ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ 

პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში.  

 

 

 

 

 

საქართველოს ფინანსთა  სამინისტროს  ვებ-გვერდზე არ არის განთავსებული  

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების 

შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. 

 

 

 

 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  დაცვის  სამინისტროს  ვებ-

გვერდზე არ არის განთავსებული ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 

გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ. 

 

 

 

95,7% 

95,7% 

 95,7% 
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საქართველოს თავდაცვის  სამინისტროს  ვებ-გვერდზე არ არის უზრუნველყოფილი 

სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაციის 

განთავსება; 

ამასთან არასრულყოფილადაა  წარმოდგენილი საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების 

შესახებ ზოგადი სტატისტიკა. ვებ-გვერდზე განთავსებულია მხოლოდ  2013 წლის მე-4 

კვარტალში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით რეგისტრირებული განცხადებების  

რაოდენობა. 

 

 

                       
 

საქართველო მთავრობის კანცელარიის ვებ-გვერდზე არ არის განთავსებული შემდეგი 

ინფორმაცია:  ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის 

შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა. 

 ამასთან   არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი ადმინისტრაციული ორგანოს 

სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა. ვებ-გვერდზე განთავსებულია მხოლოდ 

მთავრობის კანცელარიის სტრუქტურა.  

 93,5% 

93,5% 
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საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს  ვებ-გვერდზე  არ არის 

უზრუნველყოფილი შემდეგი სახის ინფორმაციის განთავსება: 

 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი აქტები 

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 

მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს  ვებ-გვერდზე  არ არის 

უზრუნველყოფილი შემდეგი სახის ინფორმაციის განთავსება: 

 

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 

მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 

 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 

 საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი 

თანხების შესახებ ინფორმაცია 

 სამართლებრივი აქტები საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული 

ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ  

 82,6% 

 91,3% 
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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა  სამინისტროს ვებ-გვერდზე  არ არის 

უზრუნველყოფილი შემდეგი სახის ინფორმაციის განთავსება: 

 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში 

გადაცემის შესახებ 

 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური 

ოდენობების შესახებ 

 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო 

ხარჯების შესახებ 

 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ადმინისტრაციული 

ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია 

ამასთან არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი „ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, 

კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა“ 

შესახებ ინფორმაცია.  არ არის განთავსებული კონკურსის შედეგები. 

 

 

 

 

 

 80,4% 



14 | I D F I  

 

 

              

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა  სამინისტროს  ვებ-გვერდზე  არ არის 

უზრუნველყოფილი შემდეგი სახის ინფორმაციის განთავსება: 

 ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის 

შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა; 

 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 

 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 

 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური 

ოდენობების შესახებ 

 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო 

ხარჯების შესახებ 

 საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი 

თანხების შესახებ ინფორმაცია 

 სამართლებრივი აქტები საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული 

ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ  

 

 

 

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა  სამინისტროს  ვებ-გვერდზე არ არის 

უზრუნველყოფილი შემდეგი სახის ინფორმაციის განთავსება: 

 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების 

მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 

 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 

 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში 

გადაცემის შესახებ 

 69,6% 

   62% 
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 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები 

 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური 

ოდენობების შესახებ 

 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 

ამასთან არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი  საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის რეკვიზიტების შესახებ 

ინფორმაცია.   საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირის 

შესახებ ინფორმაციის გაგება შეიძლება მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის შესახებ მინისტრის ბრძანებიდან. სასურველია აღნიშნულ გვერდზე 

განცალკევებით განთავსდეს მონაცემები საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე 

პასუხისმგებელი პირის თანამდებობის და მისი საკონტაქტო ინფორმაციის შესახებ. 
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 IDFI - ის პარამეტრების გათვალისწინებით  2013 წლის 31 დეკემბრამდე 

სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ვებ-

გვერდებზე განთავსება 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხაში წარმოდგენილი  მთელი რიგი პუნქტები 

დაწესებულებებს არ ავალდებულებს კონკრეტული საკითხებისადმი დეტალური 

ინფორმაციის გამოქვეყნებას. 2013 წლის 31 დეკემბრამდე სავალდებულო 

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციიდან IDFI-ის რეკომენდაციით  საჯარო 

დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ დეტალური მონაცემების განთავსება შემდეგ 

პუნქტებზე:  

• ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა;                                                                            

• ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად 

განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა;                                                                                                                                                          

• ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის 

შესახებ  რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები;   

• ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ;                                                                    

• ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო 

ხარჯების შესახებ.                         

IDFI- იმ ზემოთ ჩამოთვლილი პუნქტების შესახებ საკუთარი პარამეტრების  

გათვალისწინებით შეაფასა რამდენად სრულყოფილად იქნა 2013 წლის 31 დეკემბრამდე 

სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია განთავსებული 

საქართველოს მთავრობის კანცელარიის, სამინისტროების და სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატის ვებ-გვერდებზე. ხსენებული პარამეტრების გათვალისწინებით 2013 წლის 31 

დეკემბრამდე სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ვებ-

გვერდებზე განთავსების თვალსაზრისით მაქსიმალური შეფასებები (93,5%) მიიღეს  

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამინისტრომ, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, 

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ და გარემოსა ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტრომ და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ. 

ყველაზე დაბალი შეფასება 39,1% დაიმსახურა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატმა 
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დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში

ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო…

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და…

ფინანსთა სამინისტრო

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თავდაცვის სამინისტრო

მთავრობის კანცელარია

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ენერგეტიკის სამინისტრო

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის

სამინისტრო

შრომის, ჯანმრთლობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტრო

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო

იუსტიციის სამინისტრო

39,1%

65,2%

65,2%

67,4%

76,1%

76,1%

78,3%

87%

87%

87%

87%

87%

89,1%

91,3%

93,5%

93,5%

93,5%

93,5%

93,5%

93,5%

IDFI-ის პარამეტრების გათვალისწინებით მიღებული

შეფასებები
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 ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა 

IDFI-ის პარამეტრების მიხედვით აღნიშნული პუნქტის მიმართებაში  საჯარო 

დაწესებულებამ მომხმარებლისთვის კარგი თვალსაჩინოებისათვის უნდა 

უზრუნველყოს დაწესებულების სტრუქტურის გრაფიკული გამოსახვა (სტრუქტურული 

ხე)  და თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციების აღწერა.  ზემოთ 

ჩამოთვლილი პუნქტებიდან  ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების 

აღწერა ერთადერთი გამონაკლისია, რომელიც დაწესებულებების უმრავლესობამ    IDFI-

ის რეკომენდაციების გათვალისწინებით სრულყოფილად განათავსეს საკუთარ ვებ–

გვერდებზე. 

 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად 

განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა;                                                                                                                                                          

IDFI - ის პარამატრების გათვალისწინებით აღნიშნული პუნქტის მიხედვით საჯარო 

დაწესებულებებს საკუთარ ვებ–გვერდზე უნდა განეთავსებინათ საჯარო ინფორმაციის 

მოთხოვნით შესული წერილების რეესტრი, სადაც წარმოდგენილი იქნებოდა 

მოთხოვნის თარიღი, მომთხოვნის ვინაობა, მოთხოვნის მოკლე შინაარსი და მოთხოვნის 

განხილვის შედეგები. აღნიშნული ინფორმაციის ვებ–გვერდებზე განთავსება 

მომხმარებელს საშუალებას მისცემს გარკვეული კონტროლი გაუწიოს საჯარო 

დაწესებულებას მის მიერ გაგზავნილი მოთხოვნის შესრულების შესახებ.  ერთერთ 

იშვიათ გამონაკლისს ხსენებულ დაწესებულებებს შორის, რომელმაც IDFI - ის 

პარამეტრების გათვალისწინებით განათავსა აღნიშნული ინფორმაცია საკუთარ ვებ–

გვერდზე წარმოადგენს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. 

უმეტეს შემთხვევაში დაწესებულებების მხრიდან წარმოდგენილია, მხოლოდ 

საანგარიშო პერიოდში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული წერილების და 

მათგან დაკმაყოფილებულების  რაოდენობა.  

 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს  ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია  
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ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია  

 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 
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 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის 

შესახებ                                       

IDFI - ის პარამეტრების გათვალისწინებით  აღნიშნული პუნქტის მიხედვით საჯარო 

დაწესებულებებს საკუთარ ვებ–გვერდზე უნდა განეთავსებინათ  თითოეული 

გასხვისებული სახელმწიფო ქონების დასახელება და მიეთითებინათ თუ ვისზე 

გასხვისდა აღნიშნული ქონება და რა პირობებით.  ხსენებულ დაწესებულებებს 

შორის აღნიშნული პუნქტის მიხედვით ინფორმაციის განთავსების განსხვავებული 

პრაქტიკა არსებობს. ვხდებით შემთხვევებს, როდესაც წარმოდგენილია მხოლოდ 

გასხვისებული ქონების ჩამონათვალი ან მხოლოდ გასხვისებული ქონების მთლიანი 

საბაზრო ღირებულება.  

რაც შეეხება დაწესებულებებს, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდში არანაირი სახის 

სახელმწიფო ქონება არ ჰქონდა გასხვისებული IDFI მოუწოდებდა მათ, რომ საკუთარ 

ვებ–გვერდებზე გაეკეთებინათ შესაბამისი ჩანაწერი, რომელიც აღნიშნული შესახებ 

ამცნობდა მომხმარებელს. 

 

ენერგეტიკის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 

 

 

 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 
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განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 

 

• რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები;   

IDFI - ის პარამეტრების გათვალისწინებით  აღნიშნული პუნქტის მიხედვით საჯარო 

დაწესებულებებს საკუთარ ვებ–გვერდზე უნდა განეთავსებინათ დაწესებულების მიერ 

თითოეულ განთავსებულ რეკლამის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია: რა სახის იყო რეკლამა, სად 

განთავსდა და რამდენი იქნა დახარჯული.  

დაწესებულების უმრავლესობის მხრიდან რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 

წარმოდგენილია მხოლოდ საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა. 

საქართველოს მთავრობის კანცელარია და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო წარმოადგენენ იშვიათ 

გამონაკლისებს, რომლებმაც IDFI - ის პარამეტრების გათვალისწინებით წარმოადგინა 

აღნიშნული ინფორმაცია საკუთარ ვებ–გვერდზე. 

~ 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 
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თავდაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია  

 

 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 

ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 

 

 

მთავრობის კანცელარიის მიერ განთავსებული ინფორმაცია  
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 სარგო, დანამატი, პრემია 

 

IDFI - ის პარამეტრების გათვალისწინებით საჯარო დაწესებულებებს გაცემული 

თანამდებობრივი სარგოების, სახელფასო დანამატების  და პრემიების შესახებ 

ინფორმაცია საკუთარ ვებ–გვერდებზე უნდა წარმოედგინათ თანამდებობის პირებზე 

ცალ–ცალკე და სხვა თანამშრომლებზე ჯამური სახით. ერთადერთი დაწესებულება 

ზემოთ ხსენებულ დაწესებულებებს შორის, რომელმაც აღნიშნული ინფორმაცია IDFI- ის 

პარამეტრების გათვალისწინებით განათავსა საკუთარ ვებ–გვერდზე წარმოადგენს 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო.  სხვა დაწესებულებების 

შემთხვევაში გაცემული სარგოების, სახელფასო დანამატების და პრემიების შესახებ 

ინფორმაცია წარმოდგენილია როგორც თანამდებობის პირებზე ასევე ჩვეულებრივი 

თანამშრომლების შემთხვევაში დაჯამებული სახით. ვხდებით ასევე შემთხვევებს, 

როდესაც  ინფორმაცია საერთოდ არ არის ჩაშლილი შრომის ანაზღაურების  სახეების  

მიხედვით (სარგო, დანამატი, პრემია)  და მთლიანად დაჯამებული სახითაა 

წარმოდგენილი. 

 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  ვებ-გვერდზე განთავსებული 

ინფორმაცია  
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იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 

 

 

 

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

განთავსებული ინფორმაცია 
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 სამივლინებო ხარჯები 

IDFI - ის პარამეტრების გათვალისწინებით საჯარო დაწესებულებებს სამივლინებო 

ხარჯების შესახებ ინფორმაცია საკუთარ ვებ–გვერდებზე უნდა განეთავსებინათ 

თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე ჩაშლილად (ხარჯვითი კატეგორიების მიხედვით) 

მივლინების თარიღის, მივლინების მიზნისა და ქვეყნის მითითებით, ხოლო სხვა 

თანამშრომლების შემთხვევაში მხოლოდ გაწეული ხარჯები დაჯამებული სახით. 

ერთადერთ დაწესებულებას, რომელმაც სამივლინებო ხარჯები კონკრეტული 

თანამდებობის პირის მიხედვით წარმოადგინა IDFI-ის პარამეტრების 

გათვალისწინებით წარმოადგენს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 

სამინისტროს ვებ–გვერდზე უზრუნველყოფილია საგარეო საქმეთა მინისტრის 

სამივლინებო ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაციის განთავსება. სხვა 

დაწესებულებების შემთხვევაში ინფორმაცია წარმოდგენილია მხოლოდ ქვეყნის შიგნით 

და ქვეყნის გარეთ გაწეული სამივლინებო ხარჯები,  როგორც თანამდებობის პირებზე 

ასევე ჩვეულებრივ თანამშრომლებზე დაჯამებული სახით. 

 

 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განთავსებული ინფორმაცია 
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საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფრომაცია 

 

 სერვისებისა და მოსაკრებლების შესახებ ინფორმაცია   

როგორც წინამდებარე კვლევის დასაწყისში აღვნიშნეთ ვინაიდან ინსტიტუტი არ 

ფლობდა კონკრეტულ ინფორმაციას  საქართველოს მთავრობის კანცელარია, 

სამინისტროები და სახელმწიფო მინისტრის აპარატები სთავაზობენ თუ არა   

მომხმარებელს რაიმე სახის სერვისებს და  შესაბამისად არის თუ არა მათ მიერ  

დადგენილი  რაიმე სახის ტარიფები, მოსაკრებლები და საფასურები ინსტიტუტმა 

სავალდებულო ინფორმაციის განთავსების პროცენტული მაჩვენებლების შედგენისას, 

არ შეაფასა  აღნიშნული ინფორმაციის ვებ–გვერდებზე განთავსება.  მიუხედავად იმისა, 

რომ ინსტიტუტის მხრიდან არ ხდებოდა აღნიშნული მონაცემების შეფასება 

დაწესებულებებს მიმართა რეკომენდაციით, რომ იმ შემთხვევაში თუ არანაირ სერვისებს 

არ სთავაზობდნენ მომხმარებლებს გაეკეთებინათ საკუთარ ვებ–გვერდებზე შესაბამისი 

ჩანაწერი ან/და უკეთეს შემთხვევაში შესაბამის განყოფილებაში განეთავსებინათ 
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დაწესებულების ქვემდებარეობაში არსებული სსიპ–ებისა და საქვეუწყებო 

დაწესებულებების მიერ შეთავაზებული  სერვისების  შესახებ  ბმულები. 

ამასთან ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ  შესაბამის განყოფილებაში შესაძლებელია 

განთავსდეს საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლების შესახებ ცნობები. 

მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ დაწესებულებების გარკვეულმა ნაწილმა 

გაითვალისწინა IDFI– ის რეკომენდაციები აღნიშნული პუნქტების შესახებ ინფორმაციის 

განთავსების მიმართებაში. 

   

   

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 

 

 

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 
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იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 
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 საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებასთან 

დაკავშირებული სხვა საკითხები 

 

საქართველოს მთავრობის 26 აგვისტოს N219 დადგენილების მიხედვით 

დაწესებულება ვალდებულია  პროაქტიულად გამოქვეყნებულ ინფორმაციას 

მიუთითოს ვებ–გვერდზე მისი განთავსების თარიღი. IDFI შეეცადა გამოერკვია, 

რამდენად ხდება საქართველოს მთავრობის კანცელარიის, სამინისტროების და 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატების მიერ დადგენილებით განსაზღვრული 

აღნიშნული ვალდებულების შესრულება. როგორც ირკვევა ხსენებული 

დაწესებულებების მხოლოდ 41% – ის შემთხვევაში იქნა მითითებული საკუთარ ვებ–

გვერდზე ინფორმაციის განთავსების თარიღები. 
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მთავრობის ხსენებულ დადგენილებაში არსებული ჩანაწერის მიხედვით დაწესებულება 

საჯარო ინფორმაციის გვერდზე ვალდებულია განათავსოს მხოლოდ პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის მე–2 ნაწილში თავმოყრილი პუნქტები, 

რომელიც დაკავშირებულია უშუალოდ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან. 

რაც შეეხება სხვა სახის ინფორმაციას დადგენილება დაწესებულებას საშუალებას აძლევს  

საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაანაწილოს ვებ–გვერდზე, რაც მომხმარებელს 

ურთულებს კონკრეტული საკითხისადმი ინფორმაციის მოძიებას. 

IDFI  შეეცადა გამოერკვია ხსენებულმა დაწესებულებებმა როგორ გადაანაწილეს 

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია საკუთარ ვებ–გვერდებზე. როგორც 

გაირკვა დაწესებულებების 53%–მა პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია 

სრულად განათავსა საჯარო ინფორმაციის  გვერდზე. 

53%

47%

ნუსხით განსაზღვრული ინფორმაციის საჯარო

ინფორმაციის გვერდზე განთავსება

სრულად

ნაწილობრივ
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იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე ნუსხით განსაზღვრული ინფორმაცია 

გადანაწილებულია სხვადასხვა განყოფილებებში 

 

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში ინსტიტუტის მიერ შესწავლილი იქნა აგრეთვე რა 

ფორმატში ხდება საჯარო დაწესებულებების მიერ ფინანსური ინფორმაციის  ვებ–

გვერდებზე განთავსება. ხსენებული დაწესებულებების 65%–ის შემთხვევაში ფინანსური 

დოკუმენტაცია წარმოდგენილია მხოლოდ PDF ფორმატში, 23%–ის შემთხვევაში EXCEL–

ის ფორმატში, ხოლო 12%  იყენებს როგორც PDF ასევე EXCEL–ის ფორმატს.  EXCEL-ის  

ფორმატში ფინანსური მონაცემების განთავსება  მომხმარებელს უმარტივებს 

კონკრეტული მონაცემების დამუშავებას.  
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სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე ფინანსური 

ინფორმაცია განთავსებულია PDF ფორმატში 
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ვებ–გვერდზე განთავსებული მონაცემების მეტი თვალსაჩინოებისათვის სასურველია 

აგრეთვე გამოყენებული იქნას ვიზუალიზაციის გარკვეული საშუალებები ( მონაცემთა 

გრაფიკული, დიაგრამული და სხვა გამოსახვა). როგორც გამოჩნდა კვლევის ობიექტების 

მიერ ნაკლები ყურადღება ეთმობა მონაცემთა ვიზუალიზაციას. მხოლოდ 24 პროცენტის 

შემთხვევაში ვხვდებით სავალდებულო პროაქტიულად გამოქვეყნებული  მონაცემების 

ვიზუალიზაციის შემთხვევებს. 

24%

76%

ვიზუალიზაციის

საშუალებები

გამოყენებულია

არ არის გამოყენებული
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 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა 

 

 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის საშუალებები 

 

საქართველოს მთავრობის  26 აგვისტოს №219 დადგენილების მიხედვით  2013 წლის 1 

სექტემბრიდან დადგინდა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის წესი.  

ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ ელექტრონული 

განცხადებების რეგისტრაცია და ავტომატური დადასტურების სისტემის შექმნა.  

საჯარო დაწესებულებებთან დღეის მდგომარეობით ელექტრონული კომუნიკაციების 

საშუალებებს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თვალსაზრისით წარმოადგენს 

სამოქალაქო პორტალი MY.GOV.GE დაწესებულების ვებ–გვერდზე შექმნილი საჯარო 

ინფორმაციის მოთხოვნის ელექტრონული საშუალება და საჯარო ინფორმაციის 

გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის ან/და დაწესებულების ელექტრონული ფოსტა. 

 

 

მოქალაქის პორტალი MY.GOV.GE წარმოადგენს ონლაინ რესურსს, რომელშიც 

თავმოყრილია სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების ელექტრონული რესურსები. 

პორტალით სარგებლობისათვის არსებობს ორი გზა:  

1) ელექტრონული ID ბარათი და ბარათის წამკითხველი მოწყობილობა 

2) ვიზიტი იუსტიციის სახლში სარეგისტრაციო სახელისა და უნიკალური კოდის 

მისაღებად  

პორტალზე განთავსებულ სხვადასხვა სერვისებს შორის წარმოდგენილია საჯარო 

ორგანიზაციებთან ელ. კომუნიკაციის განყოფილება, საიდანაც მოქალაქეს შეუძლია 

მისთვის სასურველ საჯარო დაწესებულებას, რომელიც გაერთიანებულია 

ელექტრონულ პორტალზე, მიმართოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით.  
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IDFI-ის რეკომენდაციით პორტალზე არსებული მიმართვის ფორმას დაემატა ველი 

გამგზავნი ორგანიზაცია, რომელიც საშუალებას აძლევს არამარტო მოქალაქეებს არამედ 

ორგანიზაციებსაც ისარგებლონ აღნიშნული სერვისით. 
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აღნიშნული სერვისით დაწესებულებაში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის გაგზავნის 

შემდგომ მომხმარებელს საკუთარ პორტალზე მისდის დასტური დაწესებულებაში 

მოთხოვნის შესვლის შესახებ,  წერილის რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი. 

 

 

 

     ელექტრონული საშუალება  

მთავრობის ხსენებული დადგენილების ძალაში შესვლის შემდგომ საჯარო 

დაწესებულებების ნაწილმა  საკუთარ ვებ–გვერდზე შექმნა სპეციალური საჯარო 

ინფორმაციის მოთხოვნის საშუალებები. აღნიშნულ საშუალებებს გააჩნია სპეციალური 

ველები, სადაც ხდება მომხმარებლის რეკვიზიტებისა  და  სასურველი მოთხოვნის  

შევსება.  სხვადასხვა დაწესებულებები ინფორმაციის დაცულობის თვალსაზრისით  

მომხმარებელს სავალდებულო ველების შევსების სახით განსხვავებულ მოთხოვნებს 

უყენებს. 

ელექტრონული საშუალებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში 

მოქალაქემ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე დაწესებულებიდან  უნდა მიიღოს  

დასტური დაწესებულებაში მოთხოვნის შესვლის შესახებ და წერილის რეგისტრაციის 

ნომერი. რეგისტრაციიდან მეორე დღეს დაიწყება ვადების ათვლა. 
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                    ელექტრონული ფოსტა 

საჯარო დაწესებულებიდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის 

საშუალებას შესაძლებელია წარმოადგენდეს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე 

პასუხისმგებელი პირის ან/და უშუალოდ დაწესებულების ელექტრონული ფოსტა.  

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, 

მოქალაქის მიერ უნდა გადაიგზავნოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილის 

სკანირებული ვერსია შესაბამის მისამართზე.  

ელექტრონული საშუალებით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მსგავსად ელექრონულ 

ფოსტაზე  მოთხოვნის შემთხვევაშიც მოქალაქემ დაწესებულებიდან  უნდა მიიღოს  
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დასტური დაწესებულებაში მოთხოვნის შესვლის შესახებ და წერილის რეგისტრაციის 

ნომერი. რეგისტრაციიდან მეორე დღეს დაიწყება ვადების ათვლა. 
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 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის პრაქტიკა 

 

საქართველოს დაწესებულებებს შორის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 

მოთხოვნის განსხვავებული პრაქტიკა არსებობს. წინამდებარე კვლევის ფარგლებში  

IDFI შეეცადა  გამოერკვა საქართველოს მთავრობის კანცელარია და სამინისტროები 

საკუთარ ვებ–გვერდებზე  რომელი კონკრეტული საშუალების  გამოყენებას სთავაზობს 

მოქალაქეებს მათი დაწესებულებიდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად 

მოსათხოვნად.  როგორც ირკვევა ხსენებული დაწესებულებებიდან 29% მოქალაქეებს 

სთავაზობს MY.GOV.GE – ის მომსახურებას, ასევე 29% ვებ–გვერდზე შექმნილ 

სპეციალურ ელექტრონულ საშუალებას, 6% – ორივეს ერთდროულად, 18% საჯარო 

ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის ელექტრონულ ფოსტას, ხოლო ასევე 18 

პროცენტის შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობს მათ ვებ–გვერდზე მითითება, რომ 

რომელიმე კონკრეტული ელექტრონული ფოსტის მისამართი არის საჯარო 

ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის საშუალება. 

 

ზემოთ ხსენებული დაწესებულებებიდან მითითება ვებ-გვერდზე, რომ მოქალაქეს 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შეუძლია  მოქალაქის  პორტალის MY.GOV.GE – ის   

საშუალებით წარმოდგენილია შემდეგი სამინისტროების ვებ–გვერდებზე:  
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• შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

• სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

• ფინანსთა სამინისტრო 

• იუსტიციის სამინისტრო 

• ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა  სამინისტრო 

• განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

 

საკუთარ ვებ–გვერდებზე  შექმნილი სპეციალური ელექტრონული საშუალებებით  

მოქალაქეებს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის შესაძლებლობა 

ეძლევათ შემდეგი დაწესებულებების ვებ–გვერდებზე: 

• მთავრობის კანცელარია 

• რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
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• ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

• ენერგეტიკის სამინისტრო 

• სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 

• განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  

ზემოთ ჩამოთვლილი დაწესებულებების ვებ–გვერდებზე განთავსებული ინფორმაციის 

მოთხოვნის ელექტრონული საშუალებები განსხვავებული ხასიათისაა. მათ შორის 

გამორჩეულია სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შექმნილი ელექტრონული საშუალებები, 

რომლებიც საშუალებას იძლევა დაწესებულებას საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული 

მოთხოვნით მიმართოს როგორც მოქალაქის ასევე ორგანიზაციის სახელით. ამასთან 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომხმარებელს საშუალებას 

აძლევს აირჩიოს ინფორმაციის მიღების მისთვის სასურველი ფორმა – ელექტრონული, 

მატერიალური თუ მონაცემების ადგილზე გაცნობა. 

 

სპორტისა და ახალგაზრდობის  საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ელექტრონული საშუალება 
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ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული საჯარო 

ინფორმაციის მოთხოვნის ელექტრონული საშუალება 

 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო არის ერთადერთი ზემოთ ჩამოთვლილ 

დაწესებულებებს შორის, რომელიც საკუთარ ვებ-გვერდზე საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული სახით მოთხოვნას მოქალაქეებს სთავაზობს, როგორც ელექტრონული 

საშუალების (სკანირებული დოკუმენტის სახით) ასევე  my.gov.ge - ის გამოყენებით.   
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მითითება ვებ-გვერდზე, რომ  საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნა 

შესაძლებელია  საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის ელექტრონული 

ფოსტიდან წარმოდგენილია შემდეგი სამინისტროების მიერ: 

• გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  დაცვის სამინისტრო 

• შრომის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

• სასჯელაღსრულებისა და   პრობაციის სამინისტრო  

 

 

სხვა დაწესებულებებს ,  რომელთა ვებ-გვერდებიც შესწავლილი იქნა ინსტიტუტის 

მიერ, ვებ-გვერდზე არ გააჩნიათ მითითება  რომელი კონკრეტული ელექტრონული 

ფოსტა წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის საშუალებას. 

ამგვარი დაწესებულებები არიან:  

• საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

• თავდაცვის სამინისტრო 

• კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო  
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კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 

წარმოდგენილია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის 

ელ-ფოსტა, თუმცა არ არის მითითება, რომ აღნიშნული წარმოადგენს 

ინფორმაციის მოთხოვნის საშუალებას 

 

IDFI- იმ  სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებს რეალურად არსებული  პრაქტიკის 

შესასწავლად მიმართა ელექტრონულად საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით. საჯარო 

ინფორმაციის მოთხოვნის წერილები სხვადასხვა გზით გაეგზავნა შემდეგ 

დაწესებულებებს: 

 

დაწესებულება, რომელსაც გაეგზავნა 

ელექტრონულად მოთხოვნა 

ელექტრონული 

მოთხოვნის გზა 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ელ. სისტემის  საშუალება 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ელ. ფოსტა 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ელ. სისტემის  საშუალება 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო   my.gov.ge 

სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო my.gov.ge 
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 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო- - დასტური არ 

არის მიღებული მოთხოვნის ჩაბარებაზე, თუმცა ინფორმაცია მოწოდებულია 10 

დღიანი ვადის დაცვით; 

 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო  -  დასტური არ არის მიღებული 

მოთხოვნის ჩაბარებაზე, თუმცა ინფორმაცია მოწოდებულია 10 დღიანი ვადის 

დაცვით; 

 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - დასტური არ არის მიღებული 

მოთხოვნის ჩაბარებაზე და არ არის უზრუნველყოფილი ინფორმაციის მოწოდება; 

 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - მოქალაქის პორტალზე 

მიღებულია დასტური სამინისტროში მოთხოვნის რეგისტრაციის შესახებ. 

სამინისტროდან გვაცნობეს, რომ მოთხოვნა დამუშავების პროცესშია; 

  სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო -  მოქალაქის პორტალზე მიღებულია 

დასტური სამინისტროში მოთხოვნის რეგისტრაციის შესახებ და ინფორმაცია 

მოწოდებულია 10 დღიანი ვადის დაცვით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 | I D F I  

 

 დასკვნა/რეკომენდაცია 

 

საქართველოს მთავრობის  26 აგვისტოს №219 დადგენილებით საქართველოში 

დამკვიდრდა სახელმწიფო ორგანოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 

სრულიად ახალი, პროაქტიული სტანდარტი, რომელიც  ამავე დროს აღჭურვავს 

საზოგადოებას ხელისუფლების კონტროლის დამატებითი მექანიზმებით.  

როგორც წინამდებარე კვლევაში გამოჩნდა საქართველოს მთავრობის კანცელარიამ და  

სამინისტროებმა აღნიშნული დადგენილებით დაკისრებული ვალდებულებების 

შესრულების მაღალი მაჩვენებლები აჩვენეს, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 

სამწუხაროდ დადგენილების ნუსხით განსაზღვრული მთელი რიგი პუნქტები 

დაწესებულებებს არ ავალდებულებს დეტალური ინფორმაციის გასაჯაროებას. 

IDFI-ის მრავალმხრივი მოწოდებების მიუხედავად დაწესებულებები  უმეტესწილად  

ვებ-გვერდებზე ათავსებენ მხოლოდ იმ მინიმალურ კონკრეტულ ინფორმაციას, 

რომელიც აკმაყოფილებს  მთავრობის დადგენილების მოთხოვნებს. 

IDFI-ი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო 

ინფორმაცია ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს  იმგვარად,  რომ მაქსიმალურად იქნეს 

უზრუნველყოფილი ადმინისტრაციული ორგანოების ფინანსური გამჭვირვალობისა და 

სხვა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 

IDFI  გამოთქვამს იმედს, რომ  დაწესებულებების მხრიდან გათვალისწინებული იქნება 

მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული  სავალდებულო პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის  შესახებ არსებული რეკომენდაციები, რომელიც ეხება 

შემდეგ პუნქტებს:  

• ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა                                                                           

IDFI-ის რეკომენდაცია (სტრუქტურული ხე და თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციების 

აღწერა) 

•      ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად 

განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 

IDFI-ის რეკომენდაცია (საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული წერილების რეესტრი მოთხოვნის 

თარიღის, ადრესატის, შინაარსის და  განხილვის შედეგის მითითებით) 
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• ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის 

შესახებ                                       

IDFI-ის რეკომენდაცია (გასხვისებული ქონების ჩამონათვალი, ვისზე გასხვისდა და რა პირობებით) 

• რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები                                                                                                       

IDFI-ის რეკომენდაცია (სად და რა სახის რეკლამა განთავსდა) 

• ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ                                                

IDFI-ის რეკომენდაცია (თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) 

• ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო 

ხარჯების შესახებ                         

     IDFI-ის რეკომენდაცია (თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე ჩაშლილალად (ხარჯვითი კატეგორიების   

მიხედვით) მივლინების თარიღის, მივლინების მიზნისა და ქვეყნის მითითებით)  

• ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით           

IDFI-ის რეკომენდაცია (შესყიდვის ფასი,  შესყიდვის თარიღი, გამოშვების წელი, ნარჩენი ღირებულება) 

• საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები 

IDFI-ის რეკომენდაცია (თანამდებობის პირების და სხვა თანამშრომლების ცალ-ცალკე) 

• ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 

IDFI-ის რეკომენდაცია  (თანამდებობის პირების და სხვა თანამშრომლების ცალ-ცალკე) 

• ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 

IDFI-ის რეკომენდაცია  (საბალანსო ღირებულების მითითებით) 

• სატელეფონო საუბრებზე  გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები                                    

IDFI-ის რეკომენდაცია  (თანამდებობის პირების და სხვა თანამშრომლების ცალ-ცალკე) 

 

 


