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9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა

7. ს-დ საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო
შესყიდვების, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, 
ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები

6.  საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც
მიზნად ისახავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა

უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი
ინტერესების უზრუნველყოფას

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების
ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო
რესურსების შესახებ

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის ვებ-გვერდზე არ მოიძიება: 

 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 

1. ვებ-გვერდზე არ მოიძება კომისიის ხელმძღვანელობის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია, 
კერძოდ: 

1. არ მოიძიება კომისიის თავმჯდომარის ფოტოსურათი, ვრცელი ბიოგრაფიული 
მონაცემები, კომპეტენციის აღწერა და აგრეთვე თავმჯდომარის საკონტაქტო 
რეკვიზიტები: მისაღების  საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, სამუშაო ელ.ფოსტა და ფაქსის 
ნომერი. 
 
ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „კომისიონერები“ მოცემულია კომისიის თავმჯდომარის მხოლოდ 
სახელი და გვარი: 

 

 
ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კომისიის შესახებ“ არსებულ 
ქვე-განყოფილებაში „საკონტაქტო ინფორმაცია“ წარმოდგენილია კომისიის 
თავმჯდომარის თანაშემწის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და სამუშაო ელ.ფოსტის 
მისამართი, ხოლო, კომისიის თავმჯდომარის საკონტაქტო რეკვიზიტების შესაბამისი 
გრაფა ცარიელია: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება, სათაურად „კომისიის 
თავმჯდომარე“, სადაც განთავსდება კომისიის თავმჯდომარის შესახებ ყველა სახის 
ზემოთ აღნიშნული, შესაბამისი ინფორმაცია.  

 

2. კომისიის სრული დასახელება არის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია“, ხოლო ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული სიზუსტით 
ზემოთხსენებული დასახელება: 

 

3. არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა და 
კომისიის შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა. 

4. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „საკონტაქტო ინფორმაცია“ წარმოდგენილია მხოლოდ კომისიის 
თანამშრომლების საკონტაქტო რეკვიზიტები: 
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ხოლო, კომისიის საფოსტო მისამართი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის 
ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ფაქსის ნომერი მოცემულია 
მხოლოდ ვებ-გვერდის მთავარ (საპრეზენტაციო) გვერდზე წარმოდგენილ განყოფილებაში 
სათაურად „მომხმარებელთა უფლებები“, რაც სირთულეს ქმნის მომხმარებლისათვის აღნიშნული 
სახის ინფორმაციის მოძიების მხრივ: 
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ამასთან, აღნიშნულ განყოფილებაში წარმოდგენილ საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახურის ტელეფონის ნომერს არ აქვს მითითება, რომ მოცემული ნომერი წარმოადგენს 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერს. 

სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება სათაურად 
„დაგვიკავშირდით“ ან „საკონტაქტო ინფორმაცია“, სადაც წარმოდგენილი იქნება, ზემოთ 
ხსენებული საკონტაქტო ინფორმაცია კომისიის შესახებ. 

 

5. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება კომისიის სრული სარეკვიზიტო ცნობარი (კომისიის აპარატში 
გაერთიანებული სტრუქტურული ერთეულების სატელეფონო ცნობარი, ელ. ფოსტები და ფაქსის 
ნომრები), აგრეთვე, არ მოიძიება კომისიის მიერ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღების 
და მათთან მუშაობის გრაფიკი. 

 

6. კომისიის ისტორია განთავსებულია ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად 
„კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „კომისია“: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება, სათაურად „ისტორია“ სადაც 
განთავსდება კომისიის დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული დეტალური საქმიანობის 
ისტორია.  
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7. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „კომისია“ სასურველია, განთავსდეს კომისიის მოქმედი დებულების თანახმად 
განსაზღვრული კომისიის მიზნების, ფუნქციებისა და საქმიანობის საგნის დეტალური აღწერა: 

 

 

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

8. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება კომისიის სტრუქტურის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია,  
კერძოდ: 

• არ მოიძიება კომისიის აპარატში გაერთიანებული სტრუქტურული ერთეულების 
ჩამონათვალი; 
 

• სრული სახით არ არის წარმოდგენილი კომისიის აპარატში გაერთიანებული 
სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის ძირითადი ფუნქციებისა და 
მიმართულებების აღწერა; კერძოდ, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად 
„კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „სტრუქტურა“ წარმოდგენილ კომისიის 
სტრუქტურულ (სქემატურ) ხეზე მოცემულია კომისიის აპარატში გაერთიანებული 
თითოეული სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის ძირითადი ფუნქციებისა და 
მიმართულებების მოკლე აღწერა. სასურველია, ხსენებულ ქვე-განყოფილებაში 
განთავსდეს კომისიის მოქმედი დებულების თანახმად განსაზღვრული კომისიის 
აპარატში გაერთიანებული სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის ძირითადი 
ფუნქციებისა და მიმართულებების ვრცელი აღწერა: 
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• არ მოიძიება კომისიის აპარატში გაერთიანებული სტრუქტურული ერთეულების 
ხელმძღვანელების ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, კომპეტენციის 
აღწერა და მათი ფაქსის ნომრები; 
  

• არასრული სახით არის წარმოდგენილი კომისიის აპარატში გაერთიანებული 
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების სახელები და გვარები, და აგრეთვე 
მათი საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები და მისაღების (თანაშემწეების) 
ტელეფონის ნომრები. კერძოდ, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად 
„კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „საკონტაქტო ინფორმაცია“ არ არის 
წარმოდგენილი კომისიის სტრუქტურული ერთეულის - „ნუმერაციის რესურსის მართვის 
დეპარტამენტის“ ხელმძღვანელის სახელი და გვარი და აგრეთვე, მისი საკონტაქტო 
რეკვიზიტები. 
 

• არ მოძიება კომისიის აპარატში გაერთიანებული სტრუქტურული ერთეულების 
ელექტრონული ფოსტის მისამართები და საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები. 
 
ამასთან, განყოფილებაში „კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „სტრუქტურა“ 
წარმოდგენილ კომისიის სტრუქტურულ (სქემატურ) ხეზე, არასწორად არის მოცემული 
კომისიის აპარატში გაერთიანებული შემდეგი სტრუქტურული ერთეულების 
სახელწოდებები, რაც მომხმარებლისათვის შეცდომაში შემყვანია: 
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 რადიოსიხშირეთა მართვის დეპარტამენტი - სტრუქტურულ (სქემატურ) ხეზე 
წარმოდგენილია, როგორც „რადიოსიხშირეთა დეპარტამენტი“; (სასურველია, 
აღნიშნულ სტრუქტურულ ერთეულს გადაერქვას სტრუქტურულ ხეზე 
წარმოდგენილი, შეცდომაში შემყვანი სახელწოდება და ეწოდოს კომისიის მოქმედი 
დებულების მიხედვით განსაზღვრული სახელწოდება - „რადიოსიხშირეთა 
მართვის დეპარტამენტი“): 

 
 

 ნუმერაციის რესურსის მართვის დეპარტამენტი - სტრუქტურულ (სქემატურ) ხეზე 
წარმოდგენილია, როგორც ნუმერაციის დეპარტამენტი; (სასურველია, აღნიშნულ 
სტრუქტურულ ერთეულს გადაერქვას სტრუქტურულ ხეზე წარმოდგენილი, 
შეცდომაში შემყვანი სახელწოდება და ეწოდოს კომისიის მოქმედი დებულების 
მიხედვით განსაზღვრული სახელწოდება - ნუმერაციის რესურსის მართვის 
დეპარტამენტი: 
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აგრეთვე, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად 
„კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „კომისია“ მოყვანილია ინფორმაცია, რომ 
კომისიის აპარატი შედგება ცხრა სტრუქტურული ერთეულისგან: 

 

ზემოხსენებული ინფორმაცია წარმოდგენილია შემდეგი სამართლებრივი აქტის - საქართველოს 
(პრეზიდენტის N326 ბრძანებულების - „საქართველოს კომუნკაციების ეროვნული კომისიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ) მიხედვით: 

 

აღნიშნული სამართლებრივი აქტი ძალადაკარგულია, რის გამოც ხსენებულ ქვე-განყოფილებაში 
წარმოდგენილი ინფორმაცია მომხმარებლისათვის შეცდომაში შემყვანია;  კომისიის მოქმედი 
დებულების თანახმად კომისიის აპარატი შეადგენს რვა სრტუქტურულ ერთეულს: 
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9. განყოფილებაში სათაურად „კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „კომისიონერები“ 
მოცემულია კომისიის წევრების სახელები და გვარები, ფოტოსურათები და ვრცელი 
ბიოგრაფიული მონაცემები, თუმცა არ მოიძიება მათ შესახებ შემდეგი სახის ცნობები, კერძოდ: 

• არ მოიძიება კომისიის წევრების კომპეტენციის აღწერა და მათი შემდეგი საკონტაქტო 
რეკვიზიტები: მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 
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ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „საკონტაქტო ინფორმაცია“ მოცმულია კომისიის წევრების მხოლოდ 
ელექტრონული ფოსტის მისამართები, ხოლო მათი საკონტაქტო ტელეფონის ნომრების 
შესაბამისი გრაფები ცარიელია: 

 

 
 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

10. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზები: არ 
არსებობს ვაკანსიათა და ტენდერების  არქივი (არ არსებობს ვაკანსიების შესაბამისი (ქვე)-
განყოფილება), ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა, კომისიის საქმიანობის 
ამსახველი  2011 და 2012 წლის წლიური და კვარტალური/მიმდინარე ანგარიშები,  პროგრამების 
არქივი,  ფინანსური ხასიათის მაჩვენებლები და ა.შ. 

სასურველია, ვებ-გვერდზე  აგრეთვე, მოიძიებოდეს: 
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• კომისიის პრესმდივანის მიერ მომზადებული კომისიის საქმიანობის ყოველთვიური 
ანგარიშები; 
 

• ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიერ მომზადებული უწყებრივი რეესტრი; 
 

• სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული სტრატეგიული 
განვითარების გეგმები; აგრეთვე  შემუშავებული სტრატეგიული განვითარების 
ხელშემწყობი პროექტები;  
 

• მაუწყებლობის რეგულირების დეპარტამენტის მიერ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის 
საფუძველზე შემუშავებული ტელერადიომაუწყებლობის პრიორიტეტები, მაუწყებლობის 
სფეროში პრიორიტეტების განხორციელების მიმდინარეობის შესახებ მომზადებული 
ანგარიშები; 
 

• საფინანსო დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული კომისიის წლიური ბიუჯეტის პროექტი. 
 
 

ამასთან, ცარიელია ვებ-გვერდზე არსებული შემდეგი ქვე-განყოფილებები: 

 

• ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „რეგულირება“ არსებული ქვე-
განყოფილება „უწყებრივი რეესტრი“ ცარიელია: 
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• ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სიახლე“ არსებული ქვე-განყოფილება 
„გამოსვლები და პრეზენტაციები“: 

 

 
 

აგრეთვე, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „რეგულირება“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლება“ – „დასკვნები“ განთავსებული პირველი 
ბმული ცარიელია: 
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 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები  

11. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება  კომისიის ხელმძღვანელი პირის მიმდინარე საქმიანობის შესახებ 
შემდეგი სახის ცნობები. კერძოდ: 

• არ მოიძიება კომისიის თავმჯდომარის გამოსვლების, განცხადებების, ბრიფინგების 
ტექსტები: 
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12.  ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „წლიური ანგარიში“  სასურველია აგრეთვე განთავსდეს კომისიის საქმიანობის 
ამსახველი  2011 წლის წლიური და 2012 წლის მიმდინარე/კვარტალური ანგარიშები: 

 

13. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სასარგებლო ინფორმაცია“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „სტატისტიკური ინფორმაცია“ განთავსებულია ძალზედ მწირი სტატისტიკური 
მონაცემები: 
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ამასთან, კომისიის მიერ შეგროვებული და დამუშავებული ოფიციალური სტატისტიკური 
მონაცემები სხვადასხვა ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ, აგრეთვე, მონაცემები, რომლებიც 
ასახავენ კომისიის საქმიანობის ძირითად სფეროებში არსებული სიტუაციის განვითარების 
დინამიკას, განთავსებულია მხოლოდ კომისიის საქმიანობის ამსახველ ანგარიშებში, რაც 
ნაკლებად თვალსაჩინოა და სირთულეს ქმნის მომხმარებლისათვის აღნიშნული ინფორმაციის 
მოძიების მხრივ: 
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სასურველია, აღნიშნული სტატისტიკური მონაცემები განთავსდეს აგრეთვე, ვებ-გვერდზე 
არსებულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად „სტატისტიკური ინფორმაცია“. 

14. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სიახლე“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„ახალი პროგრამები“ სასურველია, აგრეთვე, განთავსდეს პროგრამების შესრულების შესახებ 
(წლიური) მოხსენებები: 
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15. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „პროექტები“, სადაც მოყვანილი იქნებოდა იმ 
პროექტების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები, რომელთა 
დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს წარმოადგენს 
კომისია. აგრეთვე, ცნობები იმ პროექტების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ, 
რომელთა რეალიზაციაში მონაწილე მხარეს წარმოადგენს კომისია. 

 

16. ვებ-გვერდზე არსებობს განყოფილება სათაურად „საერთაშორისო თანამშრომლობა, სადაც 
განთავსებულია კომისიის საერთაშორისო პარტნიორობის შესაბამისი ტექსტური ინფორმაციული 
აღწერა, თუმცა, სასურველია, აქვე განთავსდეს კომისიის პარტნიორ საერთაშორისო 
ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები: 
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ამასთან, ვებ-გვერდზე არ არის მოყვანილი ხსნებული სახის ინფორმაცია კომისიის საქართველოს 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შესახებ;  სასურველია, ვებ-გვერდზე აგრეთვე, შეიქმნას 
(ქვე-)განყოფილება სათაურად „პარტნიორობა საქართველოს ორგანიზაციებთან“, სადაც 
მოყვანილი იქნება  საქართვლოს ორგანიზაციებთან პარტნიორობის შესაბამისი ტექსტური 
ინფორმაციული აღწერა და კომისიის პარტნიორ ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები. 

 

 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 
 

17. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სამართლებრივი აქტები“ 
განთავსებული ზოგიერთი სამართლებრივი აქტი მოცემულია ძველი მდგომარეობით, ამასთან, 
სასურველია, აღნიშნულ განყოფილებაში შეიქმნას ქვე-განყოფილებები სათაურად „მთავრობა“, 
„პროექტები“ და „საერთაშორისო ხელშეკრულებები“, სადაც შესაბამისად განთავსდებოდა 
აგრეთვე, კომისიის საქმიანობის (მმართველობის) სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს 
მთავრობის სამართლებრივი აქტები, სამართლებრივი აქტების პროექტები და საერთაშორისო 

ხელშეკრულებები/შეთანხმებები: 

 

სასურველია, აგრეთვე, მოიძიებოდეს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული 
ადმინისტრაციულ მართვასთან დაკავშირებული კომისიის სამართლებრივი აქტების პროექტები; 
ხელშეწყობის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული იმ ნორმატიული აქტების პროექტები, 
რომლებმაც შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს მომხმარებელთა ინტერესებზე და 
სამართლებრივი დეპარტამენტის მიერ მომზადებული ელექტრონული კომუნიკაციებისა და 
მაუწყებლობის სფეროებში საკანონმდებლო აქტების პროექტები. 

ამასთან, კომისიის აპარატის შინაგანაწესი სასურველია, მოიძიებოდეს ცალკეულ ქვე-
განყოფილებაში. 

სასურველია ქვე-განყოფილებაში „პარლამენტი“ – „კანონები“, აგრეთვე, მოიძიებოდეს 
შემდეგი სამართლებრივი აქტებიs ტექსტები: 

• საქართველოს კონსტიტუცია; 
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• საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (მოიძიება საძიებო სისტემის 
მეშვეობით მაგრამ არ იხსნება); 
 

• საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
 

• საქართველოს კანონი ”დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების 
შესახებ” (მოიძიება საძიებო სისტემის მეშვეობით მაგრამ არ იხსნება); 
 

• საქართველოს კანონი „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ (მოიძიება საძიებო 
სისტემის მეშვეობით მაგრამ არ იხსნება); 
 

• საქართველოს კანონი „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ 
(მოიძიება საძიებო სისტემის მეშვეობით მაგრამ არ იხსნება); 
 

• საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“ (მოიძიება საძიებო სისტემის მეშვეობით მაგრამ 
არ იხსნება). 
 

ხაზგასასმელია ის უარყოფითი ფაქტი, რომ ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში 
სათაურად „კომისიის შესახებ“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „კომისია“ მოცემულია 
მითითება კომისიის დებულებაზე, სადაც განთავსებულია „საქართველოს პრეზიდენტის N 
326 ბრძანებულება საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“, რომელიც აწ უკვე ძალადაკარგულია: 
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ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სამართლებრივი აქტები“ არსებულ 
ქვე-განყოფილებაში „პარლამენტი“ – „კანონები“ განთავსებული ყველა სამართლებრივი აქტის 
შესაბამისი ბმული დაზიანებულია (არ იხსნება) გარდა პირველი ორი ბმულისა: 
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საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მოქმედი დებულება სასურველია, 
მოიძიებოდეს ცალკეულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად „დებულება“. 

 
 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და 

იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 
უზრუნველყოფას 

 

18. ვებ-გვერდზე არ არსებობს საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული განცალკევებული 
განყოფილება. არ მოიძიება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე 
პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის ვინაობის (სახელი და გვარი), თანამდებობისა და 
საკონტაქტო რეკვიზიტების შესახებ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 
შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა გასაჩივრების შესახებ ცნობები და კომისიაში შესული 
საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და გაცემის მოთხოვნაზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. აგრეთვე, ვებ-გვერდზე არ არის 
წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრისა და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის 
ჩამოსატვირთი ფორმები/ნიმუშები. (პროექტ  ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ 
ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი", საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისათვის მიმართული 
ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) 
გამოცემული იმ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალი 
(რეკვიზიტებზე მითითებით), რომლებიც მოიცავენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის 
დაკმაყოფილებასა ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებები,  რომელიც 
მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის კომისიის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც 
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 

http://www.opendata.ge/pdf_files/kom.komisia_infostat0001.pdf). 

 

19. კომისია ახორციელებს შემდეგი სახის სახელისუფლებო ქმედებებს, კერძოდ: 

• გასცემს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიებს; 
 

• გასცემს კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზიებს; 
 

http://www.opendata.ge/pdf_files/kom.komisia_infostat0001.pdf�
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• ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვებს. 
 

ხოლო, ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია მხოლოდ მაუწყებლობის სფეროში ლიცენზიების 
გაცემასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია: 
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ვებ-გვერდზე, არ მოიძიება კომისიის მიერ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის 
ლიცენზიების გაცემისა და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვების გაცემის შესახებ 
აღმწერილობითი ხასიათის ცნობები. 

ამასთან, მაუწყებლობის სფეროში კომისიის მიერ ლიცენზიების გაცემის შესახებ არ მოიძება 
შემდეგი სახის ცნობები, კერძოდ: 

• არ მოიძიება ხსენებულ სახელისუფლებო ქმედების განხორციელების თაობაზე პირთა 
მიმართვის წესის აღწერა (მათ შორის საკონტაქტო ინფორმაცია); 
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• არ მოიძიება იმ თანამდებობის პირთა სახელები და გვარები და საკონტაქტო რეკვიზიტები  
(ტელეფონის ნომრები, ელ. ფოსტები), რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ხსენებული 
სახელისუფლებო ქმედების განხორციელებაზე; 
 

• არ მოიძება ხსენებული სახელისუფლებო ქმედების განხორციელებასთან დაკავშირებით 
კომისიის მიერ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღებისა და მათთან მუშაობის 
გრაფიკი; 
 

• არ მოიძიება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული განცხადების 
ფორმები (მ.შ. განცხადებების, დეკლარაციების ფორმები და მისთ.), რომლებიც 
აუცილებელია ან/და დაკავშირებულია ხსენებული სახელისუფლებო ქმედებათა 
განსახორციელებასთან. 

 

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვების, 
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები 

 

20.  ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებათა ბლოკი/განყოფილება, სადაც 
მოყვანილი იქნებოდა კომისიასა და ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს შორის, აგრეთვე, კომისიასა და 
სხვა საჯარო დაწესებულებას შორის გაფორმებულ ადმინისტრაციულ 
(სამოქალაქო/სამართლებრივ) ხელშეკრულებათა ჩამონათვალი და პირობები. 

21. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სიახლე“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„ტენდერები“ განთავსებულია მხოლოდ სატენდერო განცხადებები: 
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აგრეთვე, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სიახლე“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „კონკურსები და აუქციონები“ განთავსებულია მხოლოდ გამოცხადებული 
აუქციონების განცხადებები და კონკურსებისა და უქციონების შედეგები: 
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სასურველია, აღნიშნულ ქვე-განყოფილებებში განთავსდეს აგრეთვე, კომისიის მიერ 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და 
სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) და განხორციელებული სახელმწიფო ქონების 
პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) 
ამომწურავი  ჩამონათვალი (არქივი) წლებისა და კვარტლების მიხედვით. (პროექტ  ,,საჯარო 
ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიისათვის  მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ 
კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული 
ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) და განხორციელებული 
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი 
მიყიდვის, სხვა გზით) ამომწურავი  ჩამონათვალი (სია), რომელიც მოწოდებულ იქნა 
არასრულყოფილად (არ იქნა მითითებული თანხები), რაც შესაძლებელს ხდის კომისიის მიერ ამ 
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ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ 
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/ko.komisia_shesyidvebi0001.pdf). 

 

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 
 

22.  ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება, სათაურად „ვაკანსიები“ სადაც 
განთავსდებოდა ვაკანსიათა არქივი, აგრეთვე, თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის 
შედეგები (კომისიის მიერ კანდიდატთა პერსონალური მონაცემების ვებ-გვერდზე განთავსების 
საფუძვლებზე (თანხმობის მიღება) მითითებით, ვაკანტურ თანამდებობაზე მისაღები 
კანდიდატისათვის წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამონათვალი (სათანადო ცოდნა 
და გამოცდილება, ძირითადი უნარ-ჩვევები), თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის 
პროცედურებისა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების წაყენების, მათი 
ადმინისტრაციული წარმოების გზით გასაჩივრების წესის აღწერა და ა.შ. 

ვაკანსიის განცხადება განთავსებულია მხოლოდ ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში 
სათაურად „სიახლე“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „პრეს რელიზები“: 

 

 

http://www.opendata.ge/pdf_files/ko.komisia_shesyidvebi0001.pdf�
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 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 
 

23. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებული ფინანსური 
ხასიათის არანაირი ინფორმაცია:  

• არ მოიძიება საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი 
თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი და საშტატო ერთეულზე გათვალისწინებული 
ფინანსური განაკვეთების შესახებ ინფორმაცია;   
 

• არ მოიძიება კომისიის სრული სისტემის თანამშრომლებზე  გაცემული ხელფასების, 
დანამატების და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია; 
(პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც 
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით 
მოთხოვნილ იქნა  საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელ 
თანამდებობის პირებზე და სრული სისტემის (ყველა სტრუქტურული ერთეული, 
ტერიტორიული და სხვა სისტემაში შემავალი ორგანო თუ დანაყოფი) თანამშრომლებზე 
2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) გაცემული ხელფასების, 
დანამატებისა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პრემიების საერთო კვარტალური 
ოდენობების შესახებ ინფორმაცია (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე), 
რომელიც მოწოდებულ იქნა არასრულყოფილად ( იგნორირებულია მოთხოვნა 
თანამდებობის პირების შესახებ), რაც შესაძლებელს ხდის კომისიის მიერ ამ ინფორმაციის 
ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს 
შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/komunikaciebi_xelfasebi.pdf); 
 

• არ მოიძიება კომისიის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ან/და საკუთარი 
ინიციატივით განხორციელებული იმ პროექტებისა და პროგრამების (სოციალური, 
მიზნობრივი, კვლევითი, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, ამა თუ იმ სფეროს 
განვითარებაზე მიმართული და მისთ.) სავარაუდო და ფაქტობრივი ხარჯთაღრიცხვა, 
რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს 
წარმოადგენს კომისია; 
 

• არ მოიძიება უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა 
დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ კომისიის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების 
(გრანტები) ხარჯთაღრიცხვა. 

 

 

 

http://www.opendata.ge/pdf_files/komunikaciebi_xelfasebi.pdf�
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 

 

 

42,68%

57,32%

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

www.gncc.ge ელ-
მმართველობის ხარისხი
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები

12. უსაფრთხოება

11. უნარშეზღუდული მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა

10. ელექტრონული სერვისები

9. ელექტრონული ჩართულობა

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან

7. სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

2. ძიება

1. ნავიგაცია

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

42,86%

84,21%

0,00%

33,33%

25,00%

62,50%

40,00%

66,67%

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებ-
გვერდზე
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 ნავიგაცია 
 
ვებ-გვერდის საკონტაქტო გვერდი ძალიან რთული მისაგნებია: 
 

 
 
იგი განთავსებულია ერთ-ერთ კატეგორიაში: 
 

 
 
საკონტაქტო გვერდი აუცილებლად უნდა იყოს მარტივად ხელმისაწვდომი მომხარებლისთვის; 
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ვებ-გვერდის მენიუ ზოგ შემთხვევაში მთლიან ეკრანზე არ ეტევა. მაგ: 
 

 
 
საჭიროა მენიუს სიმაღლის შემცირება; 
 
 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 

 
ვებ-გვერდის ობიექტებს შორის დაშორება უნდა იყოს მინიმუმ 2 პიქსელი. ეს კრიტერიუმი ვებ-
გვერდზე არ არის დაცული. მაგ: 
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 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა 
 
ვებ-გვერდზე არსებობს სამართლებრივი აქტების საძიებო სისტემა, რაც აუცილებლად 
დადებითად უნდა შეფასდეს, რადგან ეს ფუნქცია ძალიან იშვიათად არსებობს საჯარო 
დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე: 
 

 
 
 
ვებ-გვერდზე გამოყენებულია ისეთი მოდულები, რომლებსაც ჭირდებათ საკუთარი პლათფორმა. 
მაგალითად SilverLight-ი. ჯერ-ჯერობით აღნიშნული პლათფორმა არ არის სათანადოდ 
გავრცელებული, ხოლო მომხმარებლები ხშირად ერიდებიან ახალი პროგრამების გადმოწერას და 
მათ ინსტალაციას, ამიტომ აღნიშნული ვებ-გვერდის მოდულები რჩება გამოუყენებელი. მაგ: 
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ვებ-გვერდს გააჩნია ელექტრონული ლექსიკონი. მაგ: 
 

 
 
აღნიშნული  მოდული ძალიან იშვიათია ქართულ ვებ-სივრცეში, ამიტომ აუცილებლად 
დადებითად უნდა შეფასდეს ეს ფაქტი; 
 
 
საჯარო დაწესებულების სტრუქტურა ვებ-გვერდზე ცუდად არის წარმოდგენილი. იგი 
ატვირთულია ვებ-გვერდის გარეთ (ანუ ვებ-გვერდში არ ჯდება), ამასთან მისი ფორმატი არის JPG 
რაც ნიშნავს, რომ სტრუქტურის ტექსტები არის სურათის სახით, შესაბამისად მათი ინდექსაცია ან 
კოპირება შეუძლებელია: 
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 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

 
ვებ-გვერდზე არ იფილტრება გადაცემული ცვლადები; 
 
 
 უსაფრთხოება 

 
ვებ-გვერდის დაცული პროტოკოლი HTTPS-ი არსებობს, თუმცა მას ვებ-გვერდი არ იყენებს. მაგ: 
 

 
ვებ-გვერდზე აღმოჩენილია ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი - XSS. 
 
ჩვენ სპეციალურად არ ვწერთ ხარვეზის შესახებ დეტალებს, თუმცა კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის ოფიციალურ პირთა დაინტერესების შემთხვევაში მივაწვდით სრულ ანალიზს; 
 
 
 
ვებ-გვერდზე საქაღალდეები არ არის დაცული. მაგ: 
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ასევე ვებ-გვერდზე არსებობს სხვადასხვა ხარვეზები. მაგ: 
 

 
 
ზოგადად ვებ-გვერდის სერვერი უნდა უზრუნველყოფდეს ხარვეზების დამალვას, ხოლო 
გამოსწორებაზე უნდა იზრუნოს ვებ-დეველოპერმა; 
 
 დამატებითი პარამეტრები 

 
ვებ-გვერდის საბეჭდ ვერსიაში თანდართული უნდა იყოს საჯარო დაწესებულების სიმბოლიკა 
და სრული დასახელება. ამჟამად ვებ-გვერდზე ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმი არ არის 
დაცული: 
 

 
 
ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამოსაბეჭდი ვერსიის სიგანე ყოველთვის იწელება ეკრანის 
მიხედვით, ამით ირღვევა ამოსაბეჭდი ვერსიის ფორმატი და შედეგად ერთ ფურცელზე ტექსტი 
სიგანეში ვეღარ დაეტევა. ამოსაბეჭდი ვერსიის ფორმატი ყოველთვის დაცული უნდა იყოს. 
არასწორი ფორმატი: 
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ვებ-გვერდზე ატვირთული ფაილები არ არის უნიკოდურ ფორმატში, რის გამოც ხდება ფაილების 
შიგთავსის არასწორი ინდექსაცია საძიებო სისტემებში. მაგ: 
 

 
 
ყველა ატვირთული ფაილი, შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს უნიკოდურ ფორმატში; 
 
ვებ-გვერდზე ინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ არსებობს, თუმცა მთლიანი ინფორმაცია 
ატვირთულია დოკუმენტების სახით, მათ შორის სტატისტიკური მონაცემები: 
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სასურველია მსგავს დოკუმენტებს ქონდეთ HTML ვერსია, რომელიც განთავსებული იქნება 
პირდაპირ ვებ-გვერდზე. 
 
 

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

ვებ-გვერდზე რამოდენიმე ტექნიკური პარამეტრი დაბალ დონეზეა შესრულებლი, პირველ რიგში 
ეს არის უსაფრთხოების საკითხი, სადაც მნიშვნელოვაინ ხარვეზებია, ასევე დასახვეწია ძიების 
მოდული, საკონტაქტო ფორმები და წესები, ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა. ვებ-გვერდს 
ელექტრონული ჩართულობის მოდულები სამწუხაროდ საერთოდ არ გააჩნია. ზოგადად ვებ-
გვერდზე ნავიგაცია არც ისე კომფორტულია და ძნელია სასურველი ინფორმაციის მოპოვება. 

 
 

 

 

 

 

 


