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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



საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ 
მოიძიება: 
 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 
 

1. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებულ ქვე-განყოფილებაში - ,,მინისტრი“ სასურველია 
მოიძიებოდეს მინისტრის კომპეტენციის აღწერა და  სამუშაო ელ-ფოსტა: 

 

2. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მინისტრს ჰყავს ექვსი მოადგილე, მათ შორის, ერთი 
პირველი. ქვე-განყოფილებაში სათაურად „მოადგილეები“ მოყვანილია ინფორმაცია ხუთი 
მოადგილის შესახებ. ინფორმაცია მინისტრის მეექვსე მოადგილის შესახებ ვებ-გვერდზე არ 
მოიძიება. აგრეთვე არ ირკვევა თუ რომელი მოადგილე წარმოადგენს მინისტრის პირველ 
მოადგილეს. ამასთან, სასურველია ქვე-განყოფილებას დაემატოს ინფორმაცია მინისტრის მეექვსე 
მოადგილის შესახებ, რომლის ბმულზეც გადასვლისას, იმ შემთხვევაში, თუ თანამდებობა 
ვაკანტურია მოყვანილი იქნება შემდეგი ინფორმაცია: ,,თანამდებობა დაკავებული არ არის“, 
,,მოადგილე ჯერ არ დანიშნულა“ ან მისთ.  



ხსენებულ ქვე-განყოფილებაში აგრეთვე სასურველია მოიძიებოდეს მინისტრის ყველა 
მოადგილის კომპეტენციის აღწერა და სამუშაო ელ-ფოსტები. აგრეთვე არ მოიძიება მინისტრის 
სამი მოადგილის ფოტოსურათი: 

 

 



3. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროს შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა, ვებ-გვერდის 
ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა, სამინისტროს საფოსტო 
მისამართი (საფოსტო ინდექსზე მითითება), აგრეთვე სამინისტროს სისტემის ერთიანი 
სარეკვიზიტო ცნობარი (სამინისტროს ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის, სამინისტროს 
სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულებების სატელეფონო ცნობარი, ელ. ფოსტა, საფოსტო მისამართი და ფაქსის ნომრები). 
აგრეთვე სამინისტროს მიერ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღების და მათთან მუშაობის 
გრაფიკი და მითითება იმაზე, რომ განყოფილებაში „საკონტაქტო ინფორმაცია“ მოცემული 
სამინისტროს ნომერი წარმოადგენს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის 
ნომერს: 

 

4. სამინისტროსთან სატელოფონო კავშირის შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა 
და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს  
სამართალმემკვიდრეს. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია ვებ-გვერდზე არ მოიძიება. 

5. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებებს წარმოადგენენ - გარემოს დაცვის 
ინსპექცია და საგამოძიებო დეპარტამენტი, ქვე-განყოფილება სათაურად „საქვეუწყებო 



დაწესებულებები“ და შესაბამისი ინფორმაციული შიგთავსი საერთოდ არ არსებობს ვებ-
გვერდზე. 

6. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროს მოქმედი დებულებით განსაზღვრული სამინისტროს ძირითადი 
ამოცანების, საქმიანობის სფეროს, ფუნქციებისა და უფლებამოსილებათა სრული აღწერა და 
სამინისტროს დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული დეტალური საქმიანობის ისტორია: 

 

 

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

7. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული ინფორმაცია საქართველოს ენერგეტიკისა და 
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სტრუქტურის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

 
• არ მოიძიება სამინისტროს სტრუქტურის სქემატური (სისტემის სტრუქტურული ხე) ან 

ინფორმაციული აღწერა (განყოფილებაში „სამინისტრო“ არსებული ქვე-განყოფილება 



სათაურად „ორგანიზაციული სტრუქტურა“ იუწყება, რომ მიმდინარეობს საიტის 
რეკონსტრუქცია): 

  

 
• არ მოიძიება სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების კომპეტენციის, ფუნქციების 

და მიზნების აღწერა (ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურის 
მაგალითის გარდა); 
 

• არ მოიძიება სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების 
ფოტოსურათები და ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, მათი სამუშაო ელ.ფოსტები და 
კომპეტენციის აღწერა: 
 

 
 



 
• არ მოიძიება სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ელექტრონული ფოსტის 

მისამართები. 
 

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

 

8. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა 
ბაზები: ვაკანსიათა არქივი (განყოფილება სათაურად „ვაკანსია“ ცარიელია), უშუალოდ 
სამინისტროს მიერ განხორციელებული ტენდერების ამომწურავი ჩამონათვალი (სია); 
საერთაშორისო და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები და ა.შ.  

სამინისტროს მოქმედი დებულების მე-3 მუხლის თანახმად სამინისტროს სხვა ფუნქციებს 
შორისაა:  

საიმედოობის სტანდარტების შემუშავება (სასურველია ვებ-გვერდზე ამ 
სტანდარტების შესახებ ვრცელი ინფორმაციის განთავსება, ინფორმაციის 
არსებობის პირობებში);  

 

ენერგეტიკის დარგში ბალანსებსა და ელექტროენერგიის სასისტემო ან/და 
სისტემათაშორისი ტრანზიტისათვის განკუთვნილი ელექტრო-გადამცემი ხაზების 
სიის დამტკიცება (სასურველია ვებ-გვედზე ამ სიის განთავსება, ინფორმაციის 
არსებობის პირობებში);  
  
 
ობიექტების კონსერვაციისა და ლიკვიდაციის სტრატეგიისა და წესების შემუშავება 
(სასურველია ვებ-გვერდზე ამ სტრატეგიისა და წესების შესახებ ვრცელი 
ინფორმაციის განთავსება, ინფორმაციის არსებობის პირობებში);  
  
 
ენერგეტიკის დარგში მომხდარი ავარიებისა და სხვა ტექნიკურ გაუმართაობათა 
მიზეზების შესაწავლა, რომლებსაც მოჰყვა ან შეიძლება მოჰყოლოდა სისტემური 
მნიშვნელობის ავარია, და სათანადო დასკვნების დამზადება (სასურველია ვებ-
გვერდზე ამ დასკვნების განთავსება, ინფორმაციის არსებობის პირობებში). 

 

 

9. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება შემოსული/გასული კორესპონდენციის რეგისტრი. 

 

 

 



 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები 

10. სასურველია სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებობდეს განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება - 
,,პროგრამები“, რომელიც მოიცავს იმ სახელმწიფო, მიზნობრივი, ენერგეტიკის, ბუნებრივი 
რესურსების მართვისა და სარგებლობის, ასევე ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის 
უსაფრთხოების სფეროებში პროგრამების ჩამონათვალს, რომლის დამკვეთი, შემსრულებელი ან 
რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს წარმოადგენს სამინისტრო. მოცემული (ქვე-) 
განყოფილება აგრეთვე უნდა მოიცავდეს პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებათა 
შესახებ სრულ ცნობებსა და მათი შესრულების შესახებ მოხსენებებს. (პროექტ ,,საჯარო 

ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროსათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 
წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ან/და 
საკუთარი ინიციატივით განხორციელებული იმ პროგრამებისა და პროექტების (სოციალური, 
მიზნობრივი, კვლევითი, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, ამა თუ იმ სფეროს განვითარებაზე 
მიმართული და მისთ.)  ჩამონათვალი, რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში 
რაიმე სახით მონაწილე მხარეს წარმოადგენს სამინსიტრო, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც 
შესაძლებელს ხდის სამინსიტროს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული 
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
http://www.opendata.ge/pdf_files/energetika_proeqtebi.pdf 

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2010 წლის პირველი იანვრიდან 2010 წლის 19 ოქტომბრამდე 
სამინისტროს კომპეტენციის სფეროში განხორციელებული პროექტებისა და პროგრამების 
ჩამონათვალი, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის სამინისტროს მიერ ამ 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ 
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/proeqtebi.pdf). 

11. სასურველია ვებ-გვერდზე მოიძიებოდეს განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება სათაურად 
„გეგმები“, სადაც განთავსდებოდა სამინისტროს მმართველობის სფეროს მიკუთვნებულ ამა თუ 
იმ დარგის განვითარების გეგმების აღწერა და მომზადებული პროგნოზები. 

12. ვებ-გვერდზე მოიძიება სამინისტროს საქმიანობის ამსახველი ერთადერთი წლიური ანგარიში 
- „საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წლიური ანგარიში და 2011 წლის გეგმა“ 
განყოფილებაში „მედია-ცენტრი“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „პრეზენტაციები“. აღნიშნული 
ინფორმაცია, სამინისტროს საქმიანობის სხვა წლიურ ანგარიშებთან და მიმდინარე კვარტალური 
მოხსენებებთან/ანგარიშებთან ერთად სასურველია განთავსდეს ვებ-გვერდზე შესაქმნელ (ქვე-) 
განყოფილებაში „წლიური ანგარიში“: 

 

http://www.opendata.ge/pdf_files/energetika_proeqtebi.pdf�
http://www.opendata.ge/pdf_files/proeqtebi.pdf�


 

 

13. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „პროექტები“, სასურველია მოიძიებოდეს პროექტების 
შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები: 

 

 

 

14. განყოფილებაში „მედია ცენტრი“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად „პრეს-რელიზები“  
მოყვანილი უკანასკნელი პრეს-რელიზი თარიღდება 2010 წლის ნოემბრის თვით, რაც საშუალებას 
არ აძლევს მომხმარებელს გაეცნოს შესაბამის უახლოეს ინფორმაციას: 



 

15. განყოფილებაში „მედია ცენტრი“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად „ახალი ამბები“  
2011 წლის სექტემბრის თვეში მხოლოდ სამი სიახლეა მოყვანილი, ხოლო აგვისტოს თვის 
ერთადერთი ცნობა: 

 

 

 



  სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 

 

16. 

 

განყოფილებაში „კანონმდებლობა“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „საკანონმდებლო 
აქტები“ მოყვანილი უკლებლივ ყველა სამართლებრივი აქტი მოცემულია ძველი 
მდგომარეობით, ხოლო სამი სამართლებრივი აქტი ძალადაკარგულია: 

ამავე ქვე-განყოფილებაში სასურველია მოიძიებოდეს შემდეგი სამართლებრივი აქტები: 

საქართველოს კონსტიტუცია; 

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და 
საქმიანობის წესის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ“. 

ქვე-

 

განყოფილებაში „მინისტრის ბრძანებები“ 2011 წელს გამოცემული სამი ბრძანებიდან ორის 
ბმული არ იხსნება: 



სამინისტროს დებულება მოცემულია ძველი მდგომარეობით. აღნიშნული აქტი სასურველია 
განთავსდეს განყოფილებაში „სამინისტრო“ შესაქმნელ განცალკევებულ ქვე-განყოფილებაში 
სათაურად - „სამინისტროს დებულება“. სასურველია შეიქმნას აგრეთვე განცალკევებული ქვე-
განყოფილება სათაურად „საერთაშორისო ხელშეკრულებები“ სადაც განთავსდებოდა შესაბამისი 
ინფორმაცია. 

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

17. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიმართვათა 
მიმოხილვა, ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ზოგად საკითხებთან დაკავშირებულ მიმართვათა 
სამინისტროში მიღების წესისა და ვადების აღწერა.  

18. სამინისტროს ვებ-გვერდზე საერთოდ არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია საქართველოს 
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს საქმიანობის შესახებ, რომელიც 
დაკავშირებულია ინფორმაციის თავისუფლებასთან / საჯარო ინფორმაციის ღიაობასთან: 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 სამინისტროში 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 ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის 
მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა  2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი 
თვე) გამოცემული იმ ინდივიდუალურ ადმინსიტრაციულ-სამართლებრივი აქტების 
ჩამონათვალი (რეკვიზიტებზე მითითებით), რომლებიც მოიცავენ სააჯრო ინფორმაციის 
მოთხოვნის დაკმაყოფილებისა ან მასზე უარის თქმის თაოაბზე მიღებულ გადაწყვეტილებების 
შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის სამინისტროს მიერ ამ 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ 
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/energetika_infostatistics.pdf 

აგრეთვე, ინსტიტუტმა საქართველოს პარლამენტიდან გამოითხოვა საქართველოს ენერგეტიკისა 
და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემის წლიური ანგარიში, 
რომელიც ასევე მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის სამინისტროს მიერ ამ ინფორმაციის 
ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ 
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/energetika0001.pdf). 
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 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვების, 
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები 

19. ვებ-გვერდზე მართალია არსებობს განყოფილება „ტენდერი“, თუმცა მასში განთავსებულია 
არა უშუალოდ საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ 
განხორციელებული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია, არამედ სსიპ - ბუნებრივი რესურსების 
სააგენტოსა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სატენდერო და აუქციონის 
ჩატარების შესახებ განცხადებები. ამასთან, აუქციონის ჩატარების შესახებ უმეტესობა ბმულებისა 
არ იხსნება. განყოფილებაში „ტენდერი“ სასურველია განთავსდეს უშუალოდ სამინისტროს 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):  

 

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

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს 
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის 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, რაც შესაძლებელს ხდის სამინისტროს მიერ ამ 
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ 
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/energetika_shesyidvebi0001.pdf 

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2010 წლის პირველი იანვრიდან 2010 წლის 19 ოქტომბრამდე  
სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერებისა და შესყიდვების სრული ჩამონათვალი, 
რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის სამინისტროს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-
გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ 
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/9_shesyidvebi0001.pdf). 

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

  

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 
 

21. ვებ-გვერდზე არსებული განყოფილება „ვაკანსია“ცარიელია. სასურველია მოცემულ 
განყოფილებაში მოყვანილ იქნეს საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროში ვაკანტურ თანამდებობათა და ვაკანტურ თანამდებობაზე მისაღები 
კანდიდატისათვის წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამონათვალი, საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესი, საჯარო თანამდებობათა 
დასაკავებელი კონკურსის შედეგები (სამინისტროს მიერ კანდიდატთა პერსონალური 
მონაცემების ვებ-გვერდზე განთავსების საფუძვლებზე (თანხმობის მიღება) მითითებით, საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებისა და შედეგებთან დაკავშირებული 
პრეტენზიების წაყენების, მათი ადმინისტრაციული წარმოების გზით გასაჩივრების წესის აღწერა 
და ა.შ. : 
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 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 

 

22. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი სახის ფინანსური ხასიათის 
ინფორმაცია:  

• არ მოიძიება სამინსიტროსათვის 2011 წელს გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების შესახებ ინფორმაცია; 

• არ მოიძიება სამინისტროს 2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების ბალანსისა და ბიუჯეტის 
ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია (მათ შორის კვარტალური ანგარიშები);  

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

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს 
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის მიმართული ოფიციალური 
წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნების ხარჯვის შესახებ ინფორმაციას (სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების ბალანსი), რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის სამინისტროს 
მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია 
მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/energetika_budget0001.pdf) 

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

• არ მოიძიება სამინისტროს სრული სისტემის თანამშრომლებზე  გაცემული ხელფასების, 
დანამატების და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია 
(კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე);  (პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის 
მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 
სამინისტროსათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის 
პირველ კვარტალში (სამი თვე), გაცემული ხელფასებისა და პრემიების საერთო 
კვარტალური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე 
მითითების გარეშე),  რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის სამინისტროს 
მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია 
მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:  
http://www.opendata.ge/pdf_files/energetika_xelfasebi0001.pdf) 

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2010 წლის პირველი იანვრიდან 2010 წლის 19 ოქტომბრამდე 
მინისტრის, მინისტრის მოადგილეების, სტრუქტურული ქვედანაყოფების (ერთეულების), 
ხელმძღვანელი პირების და მათი მოადგილეების თანამდებობრივი სარგოების და 
სახელფასო დანამატების ოდენობის შესახებ, რომელიც მოწოდებულ იქნა,  რაც 

http://www.opendata.ge/pdf_files/energetika_budget0001.pdf�
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შესაძლებელს ხდის სამინისტროს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. 
მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 

http://www.opendata.ge/pdf_files/7_combined_sargoebi.pdf 

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2009/2010 წლების განმავლობაში სამინისტროს 
თანამშრომელთა სია თანამდებობების მიხედვით და თითოეულ თანამდებობრივ 
სარგოებზე (ცალ-ცალკე) ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების ოდენობის შესახებ 
ინფორმაცია, რომელიც ასევე მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის სამინისტროს 
მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია 
მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 
http://www.opendata.ge/pdf_files/__4_noembris_pasuxebi0001.pdf); 

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

• არ მოიძიება სამინისტროს სრული სისტემის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების 
ჩამონათვალი და თითოეულის საბაზრო ღირებულება; 
 

• საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 
სამინისტროსათვის გამოყოფილი თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია. 
 

სასურველია ვებ-გვერდზე არსებობდეს განცალკევებული განყოფილება ან ბანერი „ბიუჯეტი“, 
სადაც განთავსდებოდა ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია, ვინაიდან განყოფილებაში „პოლიტიკა 
და სტრატეგია“ არსებული ქვე-განყოფილება „ბიუჯეტი“ მომხმარებლისათვის საკმაოდ რთულად 
საპოვნელია: 

 

 

http://www.opendata.ge/pdf_files/7_combined_sargoebi.pdf�
http://www.opendata.ge/pdf_files/__4_noembris_pasuxebi0001.pdf�


შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 

 

 

42,25%

57,75%

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

www.minenergy.gov.ge ელ-
მმართველობის ხარისხი
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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
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66,67%

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებ-
გვერდზე



 ნავიგაცია 
 
ვებ-გვერდის მენიუ (ნავიგაცია) საკმაოდ პატარა ზომის ფონტით არის დაწერილი, რაც 
ართულებს მის აღქმას: 
 

 
 
 ძიება 

 
ძიება ჩამოტანილია საკმაოდ დაბლა, მისი მიგნება რთულია. სასურველია, რომ ვებ-გვერდის 
ძიება იყოს გამოსაჩენ ადგილზე:  
 

 
 
 
 
ვებ-გვერდის ქართულ ვერსიაში, ძიების მოდულში, ქართული ფონტი ავტომატურად უნდა 
გამოიყენებოდეს; 
 

 



 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა 
 
სხვადასხვა გვერდზე ყოფნისას იცვლება ვებ-გვერდის ძიების მოდულის ადგილმდებარეობა, რაც 
ართულებს მის მოძიებას და გამოყენებას: 
 

 
 
ძიების მოდული ზოგ გვერდზე მარჯვნივ არის განთავსებული, ზოგ გვერდზე კი მარცხნივ: 
 

 
 
 დამატებითი პარამეტრები 

HTTPS პროტოკოლზე ვებ-გვერდი არ მუშაობს, თუმცა ამ პროტოკოლზე მოიძიება ისეთი 
ინფორმაცია, რაც პროგრამისტს გამოადგება ვებ-გვერდში უკანონო შეღწევისათვის: 
  



 
 
ვებ-გვერდზე არსებობს ცარიელი გვერდები, სადაც არ არის აღნიშნული მზადების პროცესში თუ 
საერთოდ გაუქმებულია მოცემული გვერდი: 
 

 
 

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

 

ვებ-გვერდის ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ იგი მზა ძრავისგან (JOOMLA, DLE ან სხვა) არის 
დამზადებული. გამოსასწორებელია რიგი ტექნიკური წუნი, როგორიც არის ძიების მოდულის 
სხვადასხვა ადგილზე გადაადგილება, ძიების მოდულში ლათინური ფონტით ძიება და სხვა. ვებ-
გვერდს არ აქვს SEO (Search Engine Optimization), ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ვებ-გვერდი არ არის 
ინტეგრირებული სოციალურ ქსელებთან, ვებ-გვერდზე განთავსებულია მხოლოდ Facebook-ის 
Fan Page-ის გვერდი, რაც არ არის საკმარისი. 

 
 

 

 

 


