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შესავალი 

IDFI-მ („ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა“) 1 აპრილს 
გამოაქვეყნა კვლევა „ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-
გვერდებზე“. მასში საქართველოს 23 ცენტრალური საჯარო დაწესებულებისა და 
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ელ-რესურსებზე არსებული 
საკომუნიკაციო საშუალებები შეფასებული იყო სამი ძირითადი პარამეტრის მიხედვით: 
ელ-ინფორმაცია/კომუნიკაცია, ელ-კონსულტაცია და ელ-გადაწყვეტილების მიღება. 
აღნიშნული მეთოდოლოგია ინსტიტუტმა შეიმუშავა გაეროს ელ-მმართველობის 
კვლევისა და IDFI-ის მიერ 2011 წელს წარმოდგენილი „საჯარო დაწესებულებების 
ოფიციალური ვებ-გვერდების ინფორმაციული გამჭვირვალობის ხარისხის შეფასების 
პარამეტრების“ ლოგიკური სინთეზის საფუძველზე.  

აღნიშნული კვლევის შედეგები ორგანიზაციამ თითოეულ საჯარო დაწესებულებას 
გაუგზავნა. ასევე, მისი წარმომადგენლები მიიწვია დისკუსიაზე, სადაც მონიტორინგის 
შედეგების პრეზენტაცია მოეწყო. IDFI-ის მკვლევარებმა მათ გააცნეს კვლევის შედეგად 
გამოვლენილი პრობლემები, და წარუდგინეს საკუთარი ხედვები თუ რეკომენდაციები 
ამ გამოწვევების აღმოსაფხვრელად.  

იმის დასადგენად, რამდენად შეიცვალა საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე 
არსებული სერვისები და გადაიდგა თუ არა ქმედითი ნაბიჯები მოქალაქეებთან ელ-
კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად, ინსტიტუტმა კიდევ ერთხელ ჩაატარა ელ-
რესურსებზე განთავსებული აპლიკაციების მონიტორინგი. გარდა ამისა, შემუშავდა 
საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების ელექტრონული კომინიკაციის ხარისხის 
რეიტინგი - როგორც ჯამური  ასევე, ელ-კომუნიკაციის სამივე კომპონენტის 
რეიტინგები.  

 

 

 

 

 

 



ცვლილებები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების 
საკომუნიკაციო სერვისები 

 

ვებ-გვერდების საკომუნიკაციო მექანიზმების მონიტორინგის პირველი ეტაპის 
დასრულების შემდეგ მხოლოდ ორმა საჯარო დაწესებულებამ - საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტრო და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - 
შეცვალა ოფიციალური ელ-რესურსის დიზაინი. გარეგნულ ცვლილებასთან ერთად, ელ-
კომუნიკაციის კუთხით, შსს-ს ვებ-გვერდს დაემატა „ხშირად დასმული კითხვების“ 
განყოფილება, სადაც მომხმარებელი გაეცნობა პასუხებს სხვადასხვა აქტუალურ 
საკითხებზე. აქვე, შესაძლებელია ცალკეული კითხვების დასმაც. თუმცა, გამქრალია 
გამოწერის - RSS-ის ღილაკი. აღნიშნული სერვისი სამინისტროს წინა ელ-რესურსზე 
განთავსებული გახლდათ, თუმცა ტექნიკურად იყო გაუმართავი. უკეთესი იქნებოდა, 
ახალი ვებ-გვერდიდან მისი გაუქმების მაგვირად, ეს ხარვეზი გამოსწორებულიყო.  

 



ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემთხვევაში ფუნქციურად 
შემდეგი ცვლილებები განხორციელდა:  

• მოხდა ვებ-გვერდის ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან (linkedin, facebook, 
twitter, Youtube, flickr, ustream); 

 

• გაქრა საკონტაქტო ინფორმაციის განყოფილებაში განთავსებული საკონტაქტო 
ფორმა, რის მეშვეობითაც მოქალაქეებს მანამდე შეეძლოთ სასურველი კითხვებით 
მიემართათ სამინისტროსთვის. ამასთანავე, ვეღარ იძებნება პიროვნებების 
საძიებელი და მის ნაცვლად გამოქვეყნდა დაწესებულების მისამართი, 
ტელეფონი, მეილი, ფაქსი.  

დანარჩენი სამთავრობო უწყებების შემთხვევაში ერთეული ცვლილებების დაფიქსირდა: 

• შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე, 
კონტაქტის განყოფილებაში არსებულ საკონტაქტო ფორმაში სავალდებულო 
გახდა ელ-ფოსტისა და ტელეფონის მითითება. ეს დადებითად შეიძლება 
შეფასდეს, რადგან ელ-ფოსტის მისამართის დაკონკრეტების დავიწყების 
შემთხვევაში, მანამდე გაურკვეველი იყო სად უნდა მისვლოდა კითხვის ავტორს 
პასუხი; 

• შესაძლებელი გახდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ელ-რესურსზე 
გამოქვეყნებული ახალი ამბების სოციალურ ქსელ Facebook-ზე გაზიარება; 

• საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
ელ-რესურსიდან მოიხსნა საკონტაქტო ფორმა, რომელიც განთავსებული იყო 
განყოფიელბაში „კონტაქტი“. 



• პირველადი მონიტორინგისას, ერთ-ერთი კარგი შედეგი თბილისის მერიის ვებ-
გვერდმა აჩვენა, ამის განმაპირობებელი ონლაინ პეტიციებისთვის შექმნილი 
გვერდი გახლდათ. თუმცა, ამ ეტაპისთვის ეს ელექტრონული საშუალება 
გათიშული და რეკონსტრუქციის ქვეშაა;  

• საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციები დაემატა თავდაცვის სამინისტროს 
ოფიციალურ ვებ-გვერდს. მომხმარებელს უკვე შეუძლია საკუთარი კომენტარები 
დატოვოს ელ-რესურსზე განთავსებულ ახალ ამბებზე, შესაძლებალია 
საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით სამინისტროსთვის შეტყობინების გაგზვნა. 
დაემატა ასევე, ხშირად დასმული კითხვების განყოფილება. საგულისხმოა, რომ 
საჯარო დაწესებულებებს შორის ეს არის პრიველი სამინისტრო, რომელმაც 
გაასაჯაროა სხვადასხვა ორანიზაციებთან თუ უწყებებთან ოფიციალური 
მიმოწერა ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

სახელმწიფო უწყებების გვერდებზე განთავსებული სერვისების მიმოხილვის გარდა, 
შემოწმდა რამდენად ეფექტურად ფუნქიონირებდა უკვე დანერგილი საშუალებები 
და რამდენად ოპერატიულად სცემდნენ პასუხს მომხმარებლებს სამინისტროს 
პასუხისმგებელი პირები. 

საკონტაქტო ფორმით კითხვები დაეგზავნათ შემდეგ უწყებებს: გარემოს დაცვის 
სამინისტრო, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი, თავდაცვის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, საგარეო 
საქმეთა სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო. 
სამწუხაროდ, მათგან არცერთი გამოხმაურებია ჩვენ მიერ გაგზავნილ შეკითხვას 
მითითებულ ელ-მისამართზე. 

შემოწმდა ასევე, ზოგიერთი დაწესებულებების (განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო, იუსტიციის სახლი) ონლაინ დახმარების/ოპერატორის ეფექტური 
ფუნქციონირებაც. პირველმა ამომწურავად გასცა პასუხი ინსტიტუტის 
წარმომადგენლის მიერ დასმულ კითხვებს. იუსტიციის სახლის ოპერატორთან 
საუბრისას ინტერნეტის ხარვეზების გამო საუბარი შეწყდა, რის შემდეგაც კითხვები 
ონლაინ გავუგზავნეთ, თუმცა მათი მხრიდან გამოხმაურება არ ყოფილა. 

კითხვების გაგზავნის საშუალება გააჩნია რამდენიმე ვებ-გვერდს: თბილისის მერია, 
იუსტიციის სამინისტრო, სასჯელაღსრულების და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 
ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ჩეთის მეშვეობით, კითხვების გაგზავნა). 
ჩამოთვლილი უწყებებიდან მხოლოდ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 
მოგვაწოდა პასუხი მითითებულ ელ-ფოსტაზე. 



 

ელ-ფოსტაზე საჯარო დაწესებულებების გამოხმაურების 
ტენდენციები 

კვლევისა და მონიტორინგის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს წარმოადგენდა 
შერჩეული საჯარო დაწესებულებების მიერ ელ-ფოსტაზე გამოხმაურებების 
ოპერატიულობისა და სიხშირის დადგენა. ამისთვის მათ სხვადასხვა დროს 
ეგზავნებოდათ კითხვები სპეციალურად შექმნილი ელ-ფოსტის ანგარიშებიდან. 
პროექტის მანძილზე შერჩეული საჯარო დაწესებულებების ოფიციალურ ელ-
ფოსტაზე დაიგზავნა 25 კითხვა. გამონაკლისი გახლდათ თბილისის მერია და 
საქართველოს მთავრობა, რადგან მათ არ აქვთ მითითებული ელ-ფოსტის 
მისამართი. მიღებული პასუხების სტატისტიკა წარმოდგენილია გრაფიკების სახით. 
პირველი აღნიშნავს გაგზავნილი კითხვებისა და მიღებული გამოხმაურებების 
შედარებას. მეორე გრაფიკში პროცენტულადაა ნაჩვენები საჯარო დაწესებულებების 
მიერ ელ-ფოსტაზე მოქალაქეებისთვის გაცემული პასუხების სიხშირის რეიტინგი. 

რაოდენობრივი მონაცემებიდან იკვეთება, რომ ყველაზე კარგი შედეგები 
მოქალაქეებისთვის უკუკავშირის უზრუნვეყოფის მხრივ გარემოს დაცვის 
სამინისტრომა და  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ აჩვენეს (64%). საერთო ჯამში 
გამოიკვეთა, რომ სამინისტორების მხირიდან საკმაოდ დაბალია მოსახლეობისათვის 
ელ-ფოსტით სასურველი ინფორმაციის მიწოდების კულტურა - გაგზავნილი 
კითხვებიდან ნახევარზე მეტს მხოლოდ სამმა დაწესებულებამ უპასუხა.  
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ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე - 
საბოლოო ანგარიში 

საგულისხმოა, რომ კითხვები მარტივი იყო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახურს მათზე პასუხი არ უნდა გასჭირვებოდა, რადგან მათზე რეაგირება არ 
მოითხოვდა მონაცემთა ანალიზს, დამუშავებას. თვალსაჩინოებისთვის, 
წარმოგიდენთ რამოდენიმე მათგანს: 

• არის თუ არა შესაძლებელი ბატონ მინისტრთან პირადად შეხვედრა? 
• შარშან ჩემი მეგობარი თქვენთან იყო პრაქტიკებზე. მაინტერესებს წელსაც თუ 

იქნება ერთთვიანი პრაქტიკები სტუდენტებისთვის? 
• მაინტერესებს, საქართველოს მთავრობას თუ აქვს შემუშავებული 

საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სტრატეგია? 
• სად ვნახო იუსტიციის სამინისტროს 2011 წლის ბიუჯეტი? 
• მაინტერესებს, 2013 წლის 11 თებერვალს დაგეგმილ ღონისძიებაზე დასწრება 

თავისუფალია? 
• სად შეიძლება ვნახო ინფორმაცია თქვენი ბიუჯეტის შესახებ? 
• თუ შეიძლება მომწერეთ, ვებგვერდი constitution.ge პარლამენტის პროექტია? 
• გამარჯობა. მაინტერესებს, აწყობს თუ არა თქვენი სამინისტრო საჯარო 

განხილვებს რეგიონებში, კერძოდ იმერეთში? 
• 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის დამკვირვებლად რომ 

დავრეგისტრირდე, აუცილებლად ცესკოს ან რომელიმე საერთაშორისო 
ორგანიზაციის წარმომადგენელი უნდა ვიყო?  

• ვინ არის პასუხისმგებელი ფინანსთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის 
გაცემაზე? 

• ვინ არის პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის 
ხელმძღვანელი? 

• სად არის ხელმისაწვდომი იუსტიციის სამინისტროს მიერ შრომის კოდექსში 
შეტანილი ცვლილებების ტექსტი? 

• რამდენი მოადგილე ჰყავს მინისტრს? 

 

 

საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების ელექტრონული 
კომუნიკაციის ხარისხის რეიტინგი 

პროექტის ფარგლებში ვებ-გვერდების ელ-კომუნიკაციის ხარისხის შესაფასებლად 
შემუშავდა მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც გამოიყო სამი კომპონენტი: ელ-



 
11 

ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე - 
საბოლოო ანგარიში 

ინფორმაცია/კომუნიკაცია, ელ-კონსულტაცია და ელ-გადაწყვეტილება. ამ სამი 
კომპონენტის შეჯამებით დადგინდა შერჩეული დაწესებულების ელ-კომუნიკაციის 
ჯამური კოეფიციენტი.  

ვებ-გვერდების ელ-კომუნიკაციის კოეფიციენტის გამოსათვლელად მოწმდებოდა 
შემდეგი სერვისების არსებობა: 

• ღია მონაცემები (Open Data) რომელიც მომხმარებელს უზრუნველყოფს 
უწყებების დოკუმენტებით და ანგარიშებით; 

• სპეციალური სექცია ვებ-გვერდზე, რომელიც დაეთმობა და უზრუნველყოფს 
სერვისების/ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას სულ მცირე ერთი დაუცველი 
ჯგუფისთვის (Vulnerable Group); 

• ელ-ჩართულობის სამოქმედო გეგმის ხელმისაწვდომობა;  
• უწყების განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მომხმარებლის შენიშვნები, 

ე.წ. Feedback გათვალისწინებული იქნება;  
• გვერდების უცხო ენებზე არსებობა (ინგლისური, რუსული); 
• დაგეგმილი ღონისძიებების კალენდარი, რომ ხელი შეუწყოს დიალოგს 

მოქალაქესა და სახელმწიფოს შორის; 
• საჯარო განხილვების, მოქალაქეთა კონსულტაციების ანგარიშები - ანუ 

რამდენად იქნა გათვალისწინებული მომხმარებელთა აზრი; 
• პუნქტის „კონტაქტი“-ს ცალკე არსებობა, სადაც დეტალურად იქნება ახსნილი 

მისამართი (ინტერაქტიული რუკის თანხლებით) საკონტაქტო პირი, 
ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა, სკაიპი; 

• სიახლეების RSS-ით გამოწერა; 
• სიახლეების ელ-ფოსტაზე გამოწერა; 
• SMS-ის სახით სიახლეების მიწოდება მომხმარებლისთვის. 

 

 

ვებ-გვერდების ელ-კონსულტაციის კოეფიციენტის გამოსათვლელად მოწმდებოდა 
შემდეგი სერვისების არსებობა: 

• მოქალაქეების აზრის მიღების მარტივი ფორმები (feedback); 
• ონლაინ მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით კვლევა/გამოკითხვა 
• ბლოგი; 
• გამოკითხვა; 
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ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე - 
საბოლოო ანგარიში 

• სოციალურ ქსელებთან ინტეგრაცია (Facebook, Twitter, Wordpress, YouTube 
არხი); 

• სოციალურ ქსელებზე გვერდიდან სიახლის გაზიარება; 
• უწყების გვერდის მოწონების ფუნქცია ფეისბუქის „Like“ ღილაკის 

მეშვეობით; 
• მომხმარებლის სივრცე ვებ-გვერდზე (დარეგისტრირების/ავტორიზაციის 

შესაძლებლობა); 
• გვერდზე გამოქვეყნებული სიახლის ქვეშ კომენტარის დატოვების 

შესაძლებლობა; 
• FAQ ან კითხვა-პასუხის რუბრიკის არსებობა; 
• შეტყობინების გაგზავნის და ონლაინ დახმარების ფუნქცია; 
• ჩეტი. 

ელ-გადაწყვეტილების კატეგორიაში შემდეგი სერვისების არსებობა იქნა 
გათვალისწინებული: 

• გადაწყვეტილებების, რეგულაციების მონახაზები, რომლებზეც 
მიმდინარეობს მუშაობს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ჩამოსატვირთად, რომ 
მომხმარებლები გაეცნონ და საკუთარი მოსაზრებები დააფიქსირონ. 

• ფორუმი; 
• მომხმარებლების მიერ დასმულ შეკითხვაზე ოფიციალური პირის 

გამოხმაურება;  
• პეტიციები; 
• მომხმარებლის მიერ გაგზავნილი Feedback-ის მიღების დადასტურება; 
• ონლაინ კენჭისყრა (e-voting). 

თითოეული უწყების ვებ-გვერდების შემთხვევაში აღირიცხა და შეფასდა სამივე 
კატეგორიის ელემენტების არსებობა. რის მიხედვითაც შესაძლებელი გახდა 
რეიტინგული გრაფიკის აგება. იგი წარმოაჩენს, რომელ უწყებას რა ვითარება აქვს 
საკუთარ ვებ-გვერდზე ელექტრონული სერვისების დანერგვის კუთხით.  

თითქმის ყველა უწყებამ, სხვა კომპენენტებს შორის ყველაზე პოზიტიური შედეგები ელ-
კომუნიკაციის/ინფორმაციის კატეგორიაში აჩვენა. გრაფიკიდან ჩანს, რომ ამ 
კატეგორიაში არსებული კომპონენტების თითქმის ნახევარი დაკმაყოფილებული და 
განთავსებული აქვს ხუთი საკვლევი საჯარო დაწესებულების ოფიციალურ ვებ-გვერდს. 
ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტებიდან მესამედს კი ცხრა უწყების ელ-რესურსი 
აკმაყოფილებს.  
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ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე - 
საბოლოო ანგარიში 

ელ-კონსულტაციის კუთხით სხვა სამთავრობო ინსტიტუტებთან შედარებით უკეთესი 
სიტუაცია აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროს ვებ-
გვერდებს (50%). მათ მოჰყვებიან თავდაცვის სამინისტრო და განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო 42-42%-ებით. ისინი მომხმარებელს სთავაზობენ 
საკომუნიკაციო სერვისებს და ცდილობენ მნიშვნელოვან საკითხებზე მოქალაქეებს 
დახმარება სწორედ ელექტრონული საშუალებებით აღმოუჩინონ. ამ კუთხით ყველაზე 
დაბალი შედეგების აჩვენეს საქართველოს პარლამენტისა და რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებ-გვერდებმა (8-8%). 

კვლევისა და მონიტორიგის შედეგად გამოჩნდა, რომ საქართველოს სახელმწიფო 
დაწესებულებებისთვის ელ-კომუნიკაციის ჭრილში ყველაზე ნაკლებად აქვთ 
განვითარებული ონლაინ საშუალებების დახმარებით მოქალაქეების პოლიტიკური 
პროცესებში ჩართლობის მექანიზმები. 24 დაწესებულებებიდან თექვსმეტს ამგვარი 
ბერკეტები (მაგალითად, ონლაინ კენჭისყრა, ფორუმი და ა.შ) ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
საერთოდ არ აქვს განთავსებული.  დანარჩენი ექვსი სახელმწიფო ორგანიზაციიდან 
თითოეულმა მხოლოდ  17%-იანი მაჩვენებელი აჩვენეს. 

ჯამურმა რეიტინგმა კი აჩვენა, რომ ეფექტურ კომუნიკაციასა და გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობაზე ორიენტირებული საშუალებების 
განთავსება შერჩეული სახელმწიფო უწყებებისთვის საკუთარი ოფიციალურ ვებ-
გვერდებზე ნაკლებ პრიორიტეტს წარმოადგენს ამ ეტაპისთვის. ყველაზე მაღალი 
შედეგი ამ მხირვ იუსტიციის სამინისტროს გააჩნია, რომელმაც 37%-იანი მაჩვენებელი 
აიღო. მას მოჰყვება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (32%), საქართველოს 
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია (29%), შინაგან საქმეთა სამინისტრო (29%). რეიტინგში 
ბოლო ადგილზეა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 
(9%). 15%-მდე დააგროვა სამი სამინისტროს ოფიციალურმა ელ-რესურსმა, რაც იმის 
მანიშნებელია, რომ ცალკეული სამთავრობო დაწესებულებები ნაკლებად ზრუნავენ 
გამარტივებულად, ბიუროკრატიული პროცედურების გარეშე, ახალი ტექნოლოგიების 
საშუალებით გაიგონ მოქალაქეების მოსაზრებები, პრობლემები და ჩართონ ისინი 
აქტიურ პოლიტიკურ პროცესებში. 
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ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე - 
საბოლოო ანგარიში 
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ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე - 
საბოლოო ანგარიში 
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ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე - 
საბოლოო ანგარიში 
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ელ-ჩართულობის მექანიზმები საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე - 
საბოლოო ანგარიში 
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IDFI: სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს  შორის ელექტრონული კომუნიკაციის 
სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში 

 

 დასკვნები 
 

პროექტის მანძილზე სახელმწიფო დაწესებულებების ვებ-გვერდების საკომუნიკაციო 
მექანიზმების მონიტორინგმა და კვლევამ შემდეგი ტენდენციები გამოავლინა: 

• საქართველოში სამთავრობო დაწესებულებები, ხშირ შემთხვევაში, საკუთარ ვებ-
გვერდებს არაეფექტურად იყენებენ. აღნიშნული ელექტრონული საშუალება მათ 
მიერ არ აღიქმება მოქალაქეებთან კომუნიკაციის დამყარების, მათი მოსაზრებების 
გაგებისა და პოლიტიკურ პროცესებში მათი მაღალი ჩართულობის 
უზრუნველყოფის ერთ-ერთ მექანიზმად; 

• საჯარო დაწესებულებები საკუთარ ვებ-გვერდებზე ძირითადად თავიანთი 
საქმიანობის შესახებ  ინფორმაციის გამოქვეყნებით შემოიფარგლებიან და ნაკლებ 
აქცენტს აკეთებენ ჩატარებული აქტივობების შესახებ მოსახლეობის აზრის 
გაგებაზე, მათგან უკუკავშირის მიღებაზე. გარდა ამისა, ფაქტობრივად, არცერთ 
სამთავრობო უწყებას საკუთარ ელ-რესურსზე განთავსებული არ აქვს დაგეგმილი 
ღონისძიებების კალენდარი. არსებობის შემთხვევაში მითითებულია მხოლოდ 
აქამდე ჩატარებული შეხვედრების შესახებ ცნობები, ცალკეული დღესასწაულები 
თუ ღონისძიებები. თუმცა, ეს ინფორმაცია არაა საკმარისი იმისთვის, რომ 
მოქალაქეს შეექმნათ წარმოდგენა განხილვების ან მსგავსი ტიპის აქტივობების 
შესახებ, რათა თვითონაც ჩაერთოს ცალკეული სამინისტროს მიერ ჩატარებულ 
ღონისძიებებში და იყოს აქტიური სხვადასხვა მიმართულებით პოლიტიკის 
შემუშავების პროცესში;  

• სახელმწიფო უწყებების უმეტესობას არ გააჩნია მოქალაქეებთან ურთიერთობისა 
და ელ-კომუნიკაციის მოქმედი სამოქმედო გეგმა თუ სტრატეგია. ეს მიანიშნებს 
მათი მხრიდან ამ საკითხისადმი არათანმიმდევრულ და არასისტემურ 
მიდომაზე/დამოკიდებულებაზე;  

• დამონიტორინგებულ სამთავრობო რესურსები ორმხრივ ინტერაქციაზე 
ორიენტირებული აპლიკაციებისა და სერვისების (ბლოგი, ფორუმი, პეტიცია, 
დისკუსია, გამოკითხვა, კენჭისყრა) ნაკლებობას განიცდიან. არსებობის 
შემთხვევაში, საჯარო დაწესებულებების წარმომადგენლები ნაკლები 
ოპერატიულობით პასუხობენ მოქალაქეებისგან მიღებულ კითხვებს, არ ამოწმებენ 
მათ ტექნიკურ გამართულობას და ნაკლებად ცდილობენ პირდაპირ დიალოგში 
შევიდნენ მოქალაქეებთან; 

• ელ-კომუნიკაციის სამი კომპონენტიდან ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 
საქართველოს საჯარო უწყებების ვებ-გვერდებმა ელ-გადაწყვეტილების მიღებაში 
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IDFI: სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს  შორის ელექტრონული კომუნიკაციის 
სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში 

 

 
აიღეს. აქედან ჩანს, რომ სამინისტროები ნაკლებად ზრუნავენ პოლიტიკურ 
დისკუსიებსა და დაგეგმვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით გახადონ შესაძლებელი, მოაწყონ ონლაინ კონსულტაციები 
მიმდინარე სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებისას და მოისმინონ 
მოსახლეობის პოზიციები ინტერაქციული სერვისების მეშეობით; 

• სახელმწიფო დაწესებულებების უმეტესობა სათანადოდ არ აღრიცხავს 
ოფიციალურ ელ-ფოსტაზე შესულ კითხვებსა და წერილებს. შედეგად, ვერ ხდება 
მოქაალქეებისთვის პასუხის გაცემის ხარისხის კონტროლი. იგივე პრობლემა 
არსებობს ვებ-გვერდებზე განთავსებულ საკონტაქტო ფორმასთან მიმართებაშიც. 
სამთავრობო დაწესებულებების უმეტესობის შემთხვევაში, საკამაოდ დაბალია 
მომხმარებლებისთვის საჭირო კითხვებზე გამოხმაურების მაჩვენებელი. 
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