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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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ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებ-გვერდზე არ მოიძიება: 
 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 

1. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული აპარატის ხელმძღვანელობის შესახებ შემდეგი სახის 
ინფორმაცია: 

• არ მოიძიება სახელმწიფო მინისტრის კომპეტენციის აღწერა, აგრეთვე, მისი არანაირი 
საკონტაქტო რეკვიზიტი - სამუშაო ელ.ფოსტა, მისაღების (თანაშემწის) ტელეფონისა და 
ფაქსის ნომრები: 
 

 
 

• ვებ-გვერდზე არ მოიძიება განცალკევებული ქვე-განყოფილება „პირველი მოადგილე“, 
სადაც განთავსდებოდა სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის სახელი და გვარი, 
ფოტოსურათი, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, მისი კომპეტენციის აღწერა და 
სრული საკონტაქტო რეკვიზიტები - სამუშაო ელ.ფოსტა, მისაღების (თანაშემწის) 
ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები.  

2. არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა, 
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა და აპარატის მიერ 
ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღების და მათთან მუშაობის გრაფიკი. 
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3. ვებ-გვერდზე მოცემულია აპარატის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, თუმცა სასურველია, 
აქვე მითითებულიც იყოს, რომ მოცემული ნომერი წარმოადგენს საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერს: 

 

4. მართალია აპარატის სრული დასახელება მოცემულია პორტალის მთავარ გვერდზე, თუმცა 
ორივე გადასასვლელი ბმულის - „საქართველო და ევროკავშირი“ და „საქართველო და ნატო“ 
შიდა გვერდებზე სრული დასახელება მოცემული არ არის („ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი“), 
ხოლო განთავსებულ ემბლემებზე იკითხება წარწერა - „საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატი“, თუმცა ინფორმაცია არ არსებობს დაკონკრეტებული სახით (მომხმარებელმა არ იცის 
თუ რომელ სახელმწიფო მინისტრის აპარატზეა მითითება): 

 

 

 

5. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება აპარატის სრული სარეკვიზიტო ცნობარი (აპარატის ყველა 
სტრუქტურული ერთეულის, აგრეთვე საშტატო ნუსხით დადგენილ თანამდებობების პირების, 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები, ელ. ფოსტები და ფაქსის ნომრები). 

6. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული აპარატის დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული მისი 
დეტალური საქმიანობის ისტორია, აგრეთვე, არ არსებობს შესაბამისი (ქვე-)განყოფილება. 

7. სასურველია ვებ-გვერდზე შეიქმნას ორი განცალკევებული ქვე-განყოფილება სათაურად 
„აპარატის ამოცანები და ფუნქციები“ და „სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები“, სადაც 
შესაბამისად განთავსდებოდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მოქმედი დებულებით 
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განსაზღვრული სახელმწიფო მინისტრისა აპარატისა და აპარატის ყველა სტრუქტურული 
ერთეულის ძირითადი ამოცანებისა და ფუნქციების აღწერა: 

 

 

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

8. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება აპარატის მოქმედი სტრუქტურის შესახებ არანაირი სახის 
ინფორმაცია. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განცალკევებული ქვე-განყოფილება „სტრუქტურა“, 
სადაც განთავსდებოდა შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

• აპარატის სტრუქტურის სქემატური (სტრუქტურული ხე) ან ინფორმაციული აღწერა;  
 

• აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი და მათი კომპეტენციის, 
ფუნქციების და მიზნების აღწერა - განყოფილებაში „სახელმწიფო მინისტრის აპარატი“ 
არსებულ ქვე-განყოფილებაში „აპარატის საქმიანობა“ მოყვანილია აპარატის მოქმედ 
დებულებასთან შეუსაბამო სტრუქტურული დანაყოფების ჩამონათვალი და მათი 
ძირითადი ფუნქციები; 
 

• აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების სახელები და გვარები, 
ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, მათი კომპეტენციის აღწერა, 
სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები; 
 

• არ მოიძიება აპარატის სტრუქტურული ერთეულების საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები 
და ელექტრონული ფოსტის მისამართები. 
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ამასთან, ვებ-გვერდზე სასურველია აგრეთვე შეიქმნას განცალკევებული ქვე-განყოფილება 
სათაურად „აპარატის თანამშრომლები“, სადაც განთავსდებოდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ 
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
საშტატო ნუსხის შესაბამისად დადგენილ უკლებლივ ყველა საჯარო მოსამსახურის (სულ 26) 
შესახებ ინფორმაცია (სახელები და გვარები, ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული 
მონაცემები, მათი კომპეტენციის აღწერა და საკონტაქტო რეკვიზიტები). 

 
 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

9. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი მნიშვნელოვანი 
მონაცემთა ბაზების ერთობლიობა - არ არსებობს ვაკანსიათა და ტენდერების არქივი, 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები, აპარატის საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებული 
სამართლებრივი აქტების და ფინანსური ხასიათის მაჩვენებლების მონაცემთა ბაზა, 
სტატისტიკური მაჩვენებლები და ა.შ.  

ამასთან, განყოფილებების „ფოტოგალერეა“ და „პუბლიკაციები“ შიგთავსი საჭიროებს 
განახლებას, ვინაიდან უკეთეს შემთხვევაში უახლესი ინფორმაცია ამ განყოფილებებში 
თარიღდება გასული წლის ნოემბრის თვით:  
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ხოლო, განყოფილებაში „ოფიციალური დოკუმენტები“ განთავსებული ბმული „საქართველო-
ევროკავშირის ურთიერთობების მოკლე მიმოხილვა“ არ მუშაობს: 

 

აგრეთვე არ მუშაობს განყოფილებაში „ევროკავშირის დახმარება“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„ევროკავშირის პროგრამების კოორდინაციის სამსახური (NCU)“ – „დახმარების პროგრამების 
ფინანსთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზა“ მოყვანილი გადასასვლელი ბმული: 

 



9 
 

 

 

10.  ვებ-გვერდზე არ მოიძიება შემოსული/გასული კორესპონდენციის რეგისტრი. 

 

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები  
 

11.  აპარატის ვებ-გვერდის განყოფილებაში „ახალი ამბები“ მოყვანილი საინფორმაციო ხასიათის 
ცნობები მართალია სიუხვით გამოირჩევა, თუმცა ცნობების ამსახველი ფოტომასალა ძალზედ 
იშვიათად თუ ახლავს თან ამა თუ იმ ცნობას. 

გარდა ამისა, ხსენებულ განყოფილებაში სასურველია მოიძიებოდეს ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის პირველი მოადგილის გამოსვლების, განცხადებების, ბრიფინგების ტექსტები, 
ცნობები მისი ოფიციალური/სამუშაო ვიზიტების და მონაწილეობის შესახებ სხვადასხვა 
ღონისძიებებში. 

აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ვებ-გვერდზე არ მოიძიება 2012 წლით დათარიღებული არცერთი 
საინფორმაციო ხასიათის ცნობა: 
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12. განყოფილებაში „სახელმწიფო მინისტრის აპარატი“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „აპარატის 
საქმიანობა“ მოყვანილ ანგარიშებთან ერთად სასურველია მოიძიებოდეს ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში  სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
გაწეული საქმიანობის შესახებ 2011 წლის მეორე, მესამე და მეოთხე კვარტლის ანგარიშებიც.  

ამასთან, ხსენებულ ქვე-განყოფილებაში მოყვანილი 2008 წლის ანგარიშის შესაბამისი ბმული არ 
იხსნება: 
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13. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განყოფილება (ბანერი) „სტატისტიკა“, სადაც განთავსდებოდა 
აპარატის მიერ შეგროვებული და დამუშავებული ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია და 
მონაცემები იმ ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ, რომლებიც ასახავენ აპარატის საქმიანობის 
ძირითად სფეროებში არსებულ სიტუაციასა და მათ განვითარების დინამიკას. 

14. სასურველია ვებ-გვერდზე არსებობდეს (ქვე-)განყოფილება სათაურად „პარტნიორობა 
საქართველოს ორგანიზაციებთან“, სადაც მოყვანილი იქნება პარტნიორობის შესაბამისი 
ტექსტური ინფორმაციული აღწერა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პარტნიორ 
ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები. 

15. სასურველია ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება „პროგრამები/პროექტები“, 
სადაც სხვა შესაბამის ინფორმაციასთან ერთად მოყვანილი იქნებოდა იმ 
პროგრამების/პროექტების შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები, რომელთა დამკვეთს, 
შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს წარმოადგენს ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი. 

(პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც 

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2010 წლის 
პირველი იანვრიდან დღემდე სამინისტროს კომპეტენციის სფეროში განხორციელებული 
პროექტების და პროგრამების ჩამონათვალი, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის 
აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია 
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 

http://www.opendata.ge/pdf_files/proeqtebi_da_gonisdziebebi0001.pdf). 

 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 
 

16. ვებ-გვერდზე შესაქმნელია (ქვე-)განყოფილება სათაურად „კანონმდებლობა“ ან 
„სამართლებრივი აქტები“ სადაც განთავსდება აპარატის საქმიანობის სფეროსთან 
დაკავშირებული საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის, საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრისა და სახელმწიფო მინისტრის სამართლებრივი აქტები და სამართლებრივი 
აქტების პროექტები; აგრეთვე აპარატის საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო აქტები და საერთაშორისო ხელშეკრულებები/შეთანხმებები. 

ამასთან, აპარატის დებულება სასურველია მოიძიებოდეს ცალკეულ ქვე-განყოფილებაში. 

სასურველია შესაქმნელ (ქვე-)განყოფილებაში, აგრეთვე, მოიძიებოდეს შემდეგი 
სამართლებრივი აქტებიც: 

• საქართველოს კონსტიტუცია; 

http://www.opendata.ge/pdf_files/proeqtebi_da_gonisdziebebi0001.pdf
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• საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

 
• საქართველოს კანონი “საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ”; 

 
• საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 14 თებერვლის N61 ბრძანებულება 

,,საქართველოს მთავრობაში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობების შემოღების 
შესახებ". 

ყველა სამართლებრივი აქტი ვებ-გვერდზე უნდა მოყვანილ იქნეს მოქმედი მდგომარეობით და 
ექვემდებარებოდეს პერიოდულ განახლებას. 

 

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 
უზრუნველყოფას 

17. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიმართვათა მიმოხილვა, 
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ზოგად საკითხებთან დაკავშირებულ მიმართვათა ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატში მიღების წესისა და ვადების აღწერა. 

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 აპარატში 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", სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის 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 გადაწყვეტილებებს, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის 
აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია 
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
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http://www.opendata.ge/pdf_files/evroatlantikuri_infostatistic0001.pdf). 

 
 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვების, 

სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები 
 

19. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „ტენდერები“, სადაც განთავსდებოდა ევროპულ 
და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის 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 (სია) და ასევე, აპარატის მიერ 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების 
(ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) შესახებ ინფორმაცია. 
(პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც 

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის 
მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების 
(გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) ამომწურავი  
ჩამონათვალი (სია) და თითოეულ მათგანზე გახარჯული თანხის ოდენობა, რომელიც 
მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც 
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 

http://www.opendata.ge/pdf_files/___evroatlantikuri_shesyidvebi0001.pdf 

აგრეთვე, 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, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ 
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/evroatlantikuri_shesyidvebi0001.pdf). 

20.  ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებათა ბლოკი/განყოფილება, სადაც 
მოყვანილი იქნებოდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა  და ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს 
შორის, აგრეთვე, აპარატსა და სხვა საჯარო დაწესებულებას შორის გაფორმებულ 
ადმინისტრაციულ (სამოქალაქო/სამართლებრივ) ხელშეკრულებათა ჩამონათვალი და პირობები. 

 

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 

http://www.opendata.ge/pdf_files/evroatlantikuri_infostatistic0001.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/___evroatlantikuri_shesyidvebi0001.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/evroatlantikuri_shesyidvebi0001.pdf
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21. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განცალკევებული განყოფილება „ვაკანსიები“, სადაც მოყვანილი 
იქნებოდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ვაკანტურ თანამდებობათა და ვაკანტურ 
თანამდებობაზე მისაღები კანდიდატისათვის წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 
ჩამონათვალი, თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესი, თანამდებობათა 
დასაკავებელი კონკურსის შედეგები (აპარატის მიერ კანდიდატთა პერსონალური მონაცემების 
ვებ-გვერდზე განთავსების საფუძვლებზე (თანხმობის მიღება) მითითებით), თანამდებობათა 
დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებისა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების 
წაყენების, მათი ადმინისტრაციული წარმოების გზით გასაჩივრების წესის აღწერა და ა.შ.  

 

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 
 

22. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის  საქმიანობასთან 
დაკავშირებული ფინანსური ხასიათის ინფორმაცია:  

 
• არ მოიძიება აპარატისათვის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ყოველწლიური ასიგნებების შესახებ და აპარატის 
ბიუჯეტში ასახული შემოსავლებისა და გასავლების / ბიუჯეტის შესრულების 
ბალანსისა და ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია; 
(პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც 

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით 
მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) 
განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნების ხარჯვის შესახებ 
ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის მეორე კვარტლის 
შესრულების ბალანსი/ანგარიში), რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც 
შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც 
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ 
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/evroatlantikuri_budget.pdf 
აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) 
განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნების ხარჯვის შესახებ 
ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი), 
რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია 
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
http://www.opendata.ge/pdf_files/evroatlantikuri_budget0001.pdf 
 

http://www.opendata.ge/pdf_files/evroatlantikuri_budget.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/evroatlantikuri_budget0001.pdf
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აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2009-2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ ონფორმაციას 
კვარტლების ან/და თვეების მიხედვით („საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 
47.1 მუხლის თანახმად, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის 
აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული 
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
http://www.opendata.ge/pdf_files/8_2010_clis_biujeti0001.pdf); 
  

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

• არ მოიძიება აპარატის 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", სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის 
მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა სამინისტროს 
თანამშრომლეთა სია თანამდებობების მიხედვით და თითოეული 
თანამდებობრივ სარგოებზე (ცალ-ცალკე) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების 
ოდენობა 2009/2010 წლების განმავლობაში, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც 
შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც 
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ 
ბმულზე:http://www.opendata.ge/pdf_files/tanamshromlebze_gacemuli_premiebi_da_
xelpasebi.pdf 
აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა, 2009 წლის მთლიანად და 2010 წლის 1 იანვრიდან 
დღემდე მინისტრის, მინისტრის მოადგილეების, სტრუქტურული 
ქვედანაყოფების (ერთეულების), ხელმძღვანელი პირების და მათი 
მოადგილეების თანამდებობრივი სარგოების და სახელფასო დანამატების 
ოდენობას (ცალ-ცალკე),რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის 
აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული 
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
http://www.opendata.ge/pdf_files/tanamdebobrivi_sargoebi.pdf); 

  
• არ მოიძიება უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო 

ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ აპარატისათვის 
გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები) ხარჯთაღრიცხვა; 
 

ზემოთხსენებული ინფორმაცია სასურველია განთავსდეს შესაქმნელ განცალკევებულ 
განყოფილებაში („ფინანსები“, „ხარჯთაღრიცხვა“, „ბიუჯეტი“ და მისთ.). 

http://www.opendata.ge/pdf_files/8_2010_clis_biujeti0001.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/tanamshromlebze_gacemuli_premiebi_da_xelpasebi.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/tanamshromlebze_gacemuli_premiebi_da_xelpasebi.pdf
http://www.opendata.ge/pdf_files/tanamdebobrivi_sargoebi.pdf
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 

 

 

36.74% 

63.26% 

  ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

www.eu-nato.gov.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 
 

25.00% 

33.33% 

0.00% 

9.09% 

0.00% 

57.14% 

63.16% 

0.00% 

33.33% 

25.00% 

40.00% 

20.00% 

88.89% 

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებ-
გვერდზე 
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 ნავიგაცია 
 
მენიუს რომელიმე კატეგორიაში, მაგალითად „NATO - რა არის ნატო“ -ში შესვლის შემთხვევაში  
 

 
 
გამოდის კატეგორიის დასახელება, რაც არ არის მიზანშეწონილი: 
 

 
 
კატეგორიის დასახელების მაგივრად უნდა გამოდიოდის მიმდინარე კატეგორიის ქვე-
კატეგორიები: 
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 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 
 
ვებ-გვერდის კონტენტს უნდა ქონდეს თავისი საზღვრები. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს 
ტექსტი და სურათები ერთმანეთზე მიბჯენილი მაგ: 
 

 
 
ამ შემთხვევაში დაშორება უნდა იყოს მინიმუმ 2 პიქსელი; 
 
 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

ვებ-გვერდის კალენდარი, რომელიც მომხმარებელს ეხმარება თარიღის მიხედვით მოძებნოს 
სიახლეები არ ფუნქციონირებს: 
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მასზე დაჭერით გადავდივართ მთავარ გვერდზე: 
 

 
 
 
 დამატებითი პარამეტრები 

 
ვებ-გვერდზე არსებობს ორი ძირითადი კატეგორია: 
 
„საქართველო და ევროკავშირი“ 
„საქართველო და ნატო“ 
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ამ 2 კატეგორიას აქვს ზუსტად იდენტური ვებ-გვერდის სტრუქტურა და პროგრამული 
უზრუნველყოფა. ასევე მათ აქვთ საერთო კატეგორიები. მომხმარებლისთვის უფრო 
კომფორტული იქნებოდა, რომ ეს კატეგორიები თავიდანვე არ ყოფილიყო 2-ად გაყოფილი და 
მათი გაყოფა მომხდაყიო თავად ვებ-გვერდში: 
 

 
 
 

ვებ-გვერდზე ატვირთული დოკუმენტების დასახელებებში შესულია ვებ-გვერდის დასახელება 
და ასევე ფაილამდე მისი სრული მისამართი. მაგ: 
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დოკუმენტების სახელში არ უნდა იყოს მითითებული არც დოკუმენტის სრული გზა (მისამართი) 
და არც ვებ-გვერდის სახელი, იგი უნდა მოიცავდეს იმ კონკრეტულ სათაურს რაც ეხება 
დოკუმენტს. ეს მნიშვნელოვანია, როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე საძიებო სისტემებისთვის. 

ყველა გვერდს უნდა ჰქონდეს თავისი დასახელება (Document Title) და აღწერა (Document 
Description). ეს მცირე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები მოქმედებს როგორც 
მომხმარებელზე, ასევე საძიებო სისტემებზე. 

ამჟამად ვებ-გვერდის ყველა გვერდს აქვს ერთდაიგივე დასახელება და აღწერა.  

მაგ: 

რეალურად მომხმარებელი იმყოფება „ახალ ამბებში“ თუმცა გვერდის დასახელებაში წერია “EU 
integration” ეს შეუსაბამობა აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. გამოსწორების შემდეგ, ვებ-
გვერდი იქნება მეტად მოძიებადი და გაცილებით რეიტინგული ყველა საძიებო სისტემისთვის. 

 

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

ვებ-გვედი მოძველებულია როგორც დიზაინისა და პროგრამული მხარდაჭერის მხრივ. 
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შესაძლებელია ვებ-გვერდი გახდეს გაცილებით 
მოქნილი და პრაქტიკული. ასევე ვებ-გვერდს სჭირდება საძიებო სისტემებში ინტეგრაცია, რათა 
მასში ატვირთული სიახლეები და დოკუმენტები იყოს მეტად ხელმისაწვდომი. 
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