
1 
 

 

 
 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის 
სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდის  (www.meca.gov.ge) საინფორმაციო 

გამჭვირვალობისა და ელექტრონული მმართველობის შეფასებითი 
მონიტორინგი 

 

2012 წლის 05 იანვარი 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ყველა უფლება დაცულია 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

ა. მაჭავარიანის ქ. #4, ბინა1.  0179. საქართველო, თბილისი. 

Tel: +995322 996364. 

www.idfi.ge / www.opendata.ge 

info@idfi.ge 

http://www.meca.gov.ge/
http://www.idfi.ge/
http://www.opendata.ge/
mailto:info@idfi.ge


2 
 

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის 
სამინისტრო 

www.meca.gov.ge   

გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02% 

82.98% 

 ოფიციალური ვებ-გვერდის საინფორმაციო გამჭვირვალობა IDFI 
პარამეტრების მიხედვით 

www.meca.gov.ge 
გამჭვირვალობის 
ხარისხი 

http://www.meca.gov.ge/


3 
 

 

 

 

 

50.00% 

0.00% 

0.00% 

47.50% 

51.57% 

23.32% 

31.88% 

79.75% 

64.86% 

14.29% 

0.00% 

0.00% 

15.38% 

30.43% 

50.00% 

80.00% 

21.05% 

56.00% 

0.00% 50.00% 100.00% 

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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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ვებ-
გვერდზე არ მოიძიება: 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 

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

• არ მოიძიება მინისტრის კომპეტენციის აღწერა და იმ საჯარო თანამდებობის პირზე 
მითითება, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად ნიშნავს და ათავისუფლებს 
თანამდებობიდან მინისტრს. სამინისტროს მოქმედი დებულების თანახმად, მინისტრს 
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. 
 
აგრეთვე, არ მოიძიება მინისტრის შემდეგი საკონტაქტო რეკვიზიტი - მისაღების 
(თანაშემწის) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 

 
ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კონტაქტი“ მოცემულია 
მინისტრის ელ.ფოსტის მისამართი, სასურველია აღნიშნული ელ.ფოსტის მისამართი 
განთავსდეს აგრეთვე არსებულ ქვე-განყოფილებაში „მინისტრი“: 
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• არ მოიძიება მინისტრის მოადგილეების კომპეტენციის აღწერა და იმ საჯარო 
თანამდებობის პირზე მითითება, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად ნიშნავს და 
ათავისუფლებს თანამდებობიდან მოადგილეებს. სამინისტროს მოქმედი დებულების 
თანახმად, მინისტრის მოადგილეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. 
 
აგრეთვე, არ მოიძიება მოადგილეების შემდეგი საკონტაქტო რეკვიზიტი - ელექტრონული 
ფოსტის მისამართები და ფაქსის ნომრები. 

 
ამასთან, მინისტრის მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია ვებ-გვერდზე არსებულ 
განყოფილებაში სათაურად „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „სტრუქტურა“: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება, სათაურად „მოადგილეები“ 
სადაც განთავსდება მათ შესახებ ყველა სახის შესაბამისი ინფორმაცია.  

 

2. არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა და 
სამინისტროს შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა. 

ამასთან, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად 
„კონტაქტი“ მოცემულია ავტობუსებისა და სამარშრუტო ტაქსების ნომრების მინიშნებები, რაც 
მომხმარებლისათვის ნამდვილად წარმოადგენს სასარგებლო ინფორმაციაა: 
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3. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის 
ტელეფონის ნომერი, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კონტაქტი“ 
წარმოდგენილია მხოლოდ სამინისტროს სამდივნოსა და ცხელი ხაზის ნომერი: 

 

4. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება სამინისტროს სისტემის სრული სარეკვიზიტო ცნობარი 
(სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა, ტერიტორიული ორგანოების - 
საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების და სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი  
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სატელეფონო ცნობარი, ელ. ფოსტები და ფაქსის 
ნომრები),  საფოსტო მისამართები (საფოსტო ინდექსზე მითითება) და შენობათა მდებარეობის 
აღმნიშვნელი შესაბამისი რუკები. ვებ-გვერდზე აგრეთვე, არ მოიძიება სამინისტროს მიერ 
ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღების და მათთან მუშაობის გრაფიკი. 

 
5. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება სამინისტროს ზემდგომი (მაკონტროლებელი) ორგანოს, კერძოდ 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დასახელება: 

 

ამასთან, სამინისტროსთან სატელეფონო კავშირის შედეგად გაირკვა, რომ აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტრო ანგარიშვალდებულია როგორც აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წინაშე, აგრეთვე, საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს წინაშე; სასურველია, ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი იყოს ხსენებულის 
შესახებაც ინფორმაციული ხასიათის მინიშნება. 

შესაძლებელია, ზემოთხსენებული სახის ინფორმაცია განთავსდეს ვებ-გვერდზე არსებულ ქვე-
განყოფილებაში სათაურად „მისია“ ან ვებ-გვერდზე არსებულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად 
„ისტორია“ („ჩვენს შესახებ“): 
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6. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „ისტორია“ განთავსებულია სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფის - შიდა 
აუდიტის სამსახურის შესახებ ინფორმაცია, სასურველია, აღნიშნულ ქვე-განყოფილებაში 
განთავსდეს სამინისტროს  დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული დეტალური საქმიანობის 
ისტორია: 

 

7. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში, სათაურად „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „მისია“ სასურველია, განთავსდეს სამინისტროს დებულების თანახმად 
განსაზღვრული სამინისტროს საქმიანობის სფეროს, ძირითადი ამოცანებისა და კომპეტენციის 
აღწერა: 

 

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

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

• არ მოიძიება სტრუქტურული ქვედანაყოფების ჩამონათვალი; 
 

• არ მოიძიება სტრუქტურული ქვედანაყოფების კომპეტენციის აღწერა; 
 

• არ მოიძიება სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების კომპეტენციის აღწერა; 
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• არ მოიძიება სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების სამუშაო ელ.ფოსტები 

და ფაქსის ნომრები; ხოლო, არასრულად არის წარმოდგენილი სტრუქტურული 
ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები, კერძოდ, ვებ-
გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „სტრუქტურა“ მოცემულია მხოლოდ შემდეგი სტრუქტურული 
ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები: 
 
 შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის:  

 
 

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის: 

 
 

•  არ მოიძიება სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის 
ნომრები; 
 

• არ მოძიება სტრუქტურული ქვედანაყოფების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები. 
 

9. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების - 
საგანმანათლებლო რესურს - ცენტრების შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია. კერძოდ: 

• არ მოიძიება ტერიტორიული ორგანოების -  საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების  
კომპეტენციის, ფუნქციებისა და მიზნების აღწერა; 
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• არ მოიძიება ტერიტორიული ორგანოების -  საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების   
ხელმძღვანელების სახელები და გვარები, ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული 
მონაცემები, კომპეტენციის აღწერა და საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, 
მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები;  
 

• არ მოიძება  ტერიტორიული ორგანოების -  საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების    
საფოსტო მისამართები (საფოსტო ინდექსზე მითითება) და შენობათა მდებარეობის 
აღმნიშვნელი შესაბამისი რუკები; 
 

• არ მოიძება ტერიტორიული ორგანოების -  საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრების    
ელექტრონული ფოსტის მისამართები და საკონტაქტო ტელეფონის  ნომრები: 
 

 
 

ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „რესურს ცენტრები“ არსებულ ქვე-
განყოფილება „გალი“ იუწყება, რომ შესაბამისი ინფორმაცია მზადდება ვებ-გვერდზე 
განსათავსებლად:  

 

ხოლო, აღნიშნულ განყოფილებაში არსებული სათაურად „რესურს ცენტრები“ არსებულ ქვე-
განყოფილება „აფხაზეთის საჯარო სკოლების“ ცარიელია: 

 

ამასთან, აღნიშნული ქვე-განყოფილების სახელწოდებას „აფხაზეთის საჯარო სკოლების“ 
სასურველია, დაემატოს აღნიშვნა „რესურს-ცენტრები“. 
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 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 ტენდერების შესაბამისი (ქვე)-
განყოფილება), საერთაშორისო და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები, სამინისტროს 
საქმიანობის ამსახველი  2011 წლის წლიური და კვარტალური ანგარიშები,  გეგმები (მათ შორის  
განათლების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული პროფესიული 
ხელოვნების დარგების (თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო, ქორეოგრაფიული) 
განვითარების სტრატეგიები, ლიტერატურული და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობასა და 
ამ მიზნით შემუშავებული გეგმები) და პროგნოზები,  საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სახის სტატისტიკური მონაცემები და ა.შ. 

 
სასურველია, აგრეთვე, მოიძიებოდეს სამინისტროს მიერ წარმოებული მის დაქვემდებარებაში   
მყოფი დაწესებულებების რეესტრი, განათლების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის მიერ 
შექმნილი აფხაზეთის ძირძველი მემკვიდრეობის საინფორმაციო ბაზა  და მომზადებული 
ფილმები, კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო ბაზა.  

აგრეთვე, სამინისტროს მოქმედი დებულების თანახმად, მინისტრის აპარატის ერთ-ერთი 
კომპეტენცია არის, განახორციელოს სამინისტროს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების 
ინფორმირება, მათ შორის სამინისტროს საქმიანობის ამსახველი საგამომცემლო მასალის 
მომზადება და სამინისტროს ვებ გვერდზე განთავსება, სასურველია აღნიშნული 
სამართლებრივი ხასიათის დათქმა აისახოს სამინისტროს ვებ-გვერდზე. 
 
ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „სამინისტრო“ არსებული ქვე-განყოფილებები - 
„საკონსულტაციო საბჭო“ და „არქივი“ ცარიელია: 
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ვებ-გვერდზე არსებული განყოფილება სათაურად „კულტურა“ ცარიელია: 

 

ვებ-გვერდზე არსებული განყოფილება სათაურად „ სპორტი“ ცარიელია: 

 

ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კონკურსები“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„სტაჟირებები“ განთავსებული ბმულები დაზიანებულია: 
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ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კონკურსები“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„გრანტები“ განთავსებული ბმული დაზიანებულია: 

 

 

 

 

 

 

ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კონკურსები“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„სტიპენდიები და პრემიები“ განთავსებული ბმულები დაზიანებულია: 
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ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში (ბანერში) სათაურად „ჩემი აფხაზეთი“ განთავსებული 
პირველი და მეორე ბმული არ იხსნება: 

 

 

ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „მეცნიერება“ განთავსებული ბმულები 
დაზიანებულია: 

 

 

 

 

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები  
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11. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება  სამინისტროს ხელმძღვანელ პირთა მიმდინარე საქმიანობის 
შესახებ შემდეგი სახის ცნობები. კერძოდ: 

• არ მოიძიება მინისტრის მოადგილეების გამოსვლების, განცხადებების, ბრიფინგების 
ტექსტები, ცნობები მისი ოფიციალური/სამუშაო ვიზიტების შესახებ,  აგრეთვე, ცნობები 
მათი მონაწილეობის შესახებ ამა თუ იმ ღონისძიებებში; 

 

 

12.  ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „ანგარიშები“  სასურველია, აგრეთვე, განთავსდეს სამინისტროს საქმიანობის 
ამსახველი 2011 წლის წლიური და  კვარტალური ანგარიშები: 
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13. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სტატისტიკა და კვლევები“, სასურველია, 
განთავსდეს აგრეთვე, 2011 წლის სტატისტიკური მონაცემები იმ ძირითადი მაჩვენებლების 
შესახებ, რომლებიც ასახავენ სამინისტროს საქმიანობის ძირითად სფეროებში არსებულ 
სიტუაციასა და მათ განვითარების დინამიკას: 
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14. სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროგრამები მიმოფანტულია შემდეგ (ქვე-) 
განყოფილებებში: 

• განყოფილებაში სათაურად „განათლება“: 

 
• განყოფილებაში სათაურად „კონკურსები“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „კონკურსები და 

კონფერენციები“: 

 

სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება სათაურად  
„პროგრამები“, სადაც განთავსდება ზემოთ ხსენებულ (ქვე-)განყოფილებებში წარმოდგენილი 
პროგრამების ჩამონათვალი,  პროგრამების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) 
მოხსენებები და აგრეთვე, ცნობები პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ. 

 

15. სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტები განთავსებულია ვებ-გვერდზე არსებული 
განყოფილებების (ბანერების) სახით: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე არსებობდეს ცალკეული (ქვე-)განყოფილება სათაურად  „პროექტები“ 
სადაც თავმოყრილად განთავსდება როგორც ზემოთ აღნიშნულ განყოფილებებში წარმოდგენილი 
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პროექტები, აგრეთვე პროექტების შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები და ცნობები 
პროექტების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ. 

 

 

16. მართალია, ვებ-გვერდზე არსებობს განყოფილება სათაურად „პარტნიორები“ თუმცა მასში 
განთავსებულია მხოლოდ პარტნიორ საქართველოს ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე არსებობდეს ცალკეული (ქვე-)განყოფილებები ,,საერთაშორისო 
პარტნიორობა“ და „პარტნიორობა საქართველოს ორგანიზაციებთან“, სადაც მოყვანილი იქნება 
პარტნიორობის შესაბამისი ტექსტური ინფორმაციული აღწერა და სამინისტროს პარტნიორ 
ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები. 

 

 

 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 
 

17. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კანონმდებლობა“ განთავსებული 
სამართლებრივი აქტების უმეტესობა მოცემულია ძველი მდგომარეობით, ამასთან აღნიშნულ 
განყოფილებაში განთავსებულია მხოლოდ საკანონმდებლო აქტები: 
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სასურველია აღნიშნულ განყოფილებაში განთავსდეს სამინისტროს საქმიანობის 
(მმართველობის) სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს 
მთავრობის სამართლებრივი აქტები და სამართლებრივი აქტების პროექტები; აგრეთვე, 
სამინისტროს მიერ  განათლების, მეცნიერების, კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის, 
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროებში, კანონის საფუძველზე და მის 
შესასრულებლად მიღებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები; აგრეთვე, აფხაზეთის 
ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მიერ დამტკიცებული 
სამინისტროს საშტატო ნუსხა და სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებები; 
მინისტრის მიერ სამსახურებრივი ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით გამოცემული 
სამართლებრივი აქტები (მათ შორის მოადგილეებსა და სხვა თანამდებობის პირებს შორის 
ფუნქციების განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტი). 

სასურველია, აგრეთვე, მოიძიებოდეს ადმინისტრაციულ და იურიდიულ საკითხთა 
დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული ნორმატიული აქტების პროექტები, ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტების პროექტები, სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა კანონმდებლობით 
დადგენილი წესის შესაბამისად დანიშვნის, სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის, წახალისების, 
გათავისუფლების, შვებულების, მივლინებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, აგრეთვე 
სამინისტროში სტაჟიორად აყვანის შესახებ წინადადებებისა და ბრძანებების პროექტები; 

 
ხოლო მინისტრის მიერ დამტკიცებული შინაგანაწესი (რომელიც არ მოიძიება) სასურველია, 
მოიძიებოდეს ცალკეულ (ქვე-)გაყოფილებაში. 
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სასურველია აღნიშნულ (ქვე-)განყოფილებაში, აგრეთვე, მოიძიებოდეს შემდეგი სამართლებრივი 
აქტებიც: 

• აფხაზეთის კანონი ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, 
უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ”;  

 

• საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები 

 

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

 

18. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიმართვათა მიმოხილვა. 

19. 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.  

 
 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 სამინისტროსა და ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს შორის, აგრეთვე, 
სამინისტროსა და სხვა საჯარო დაწესებულებას შორის გაფორმებულ ადმინისტრაციულ 
(სამოქალაქო/სამართლებრივ) ხელშეკრულებათა ჩამონათვალი და პირობები. 

21. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება, სათაურად „ტენდერები“, სადაც განთავსდება 
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 (სია) და ასევე, სამინისტროს მიერ 
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების 
(ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) შესახებ ინფორმაცია.  

 

 

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 
 

22. ვებ-გვერდზე მართალია არსებობს ქვე-განყოფილება სათაურად „ვაკანსიები“, თუმცა მასში 
განთავსებული განცხადებების ბმულები დაზიანებულია: 

 

 

სასურველია, აღნიშნულ ქვე-განყოფილებაში განთავსდეს ვაკანსიათა არქივი, აგრეთვე, საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის შედეგები (სამინისტროს 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), 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) 
 

23. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული 
ფინანსური ხასიათის შემდეგი სახის ინფორმაცია:  

 
• არ მოიძიება სამინისტროს ბიუჯეტში ასახული შემოსავლებისა და გასავლების / 

ბიუჯეტის შესრულების ბალანსისა და ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ზოგადი 
ინფორმაცია;  

 
• არ მოიძიება საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი 

თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი და საშტატო ერთეულზე გათვალისწინებული 
ფინანსური განაკვეთების შესახებ ინფორმაცია;   
 

• არ მოიძიება სამინისტროს სრული სისტემის თანამშრომლებზე  გაცემული ხელფასების, 
დანამატების და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია;  
 

• არ მოიძიება სამინისტროს 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 სამინისტრო; 
 

• არ მოიძიება უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა 
დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ სამინისტროსათვის გამოყოფილი ფინანსური 
დახმარების (გრანტები) ხარჯთაღრიცხვა. 
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 

 

 

38.94% 

61.06% 

  ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 

www.gbg.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 
 

33.33% 

0.00% 

0.00% 

9.09% 

16.67% 

57.14% 

57.89% 

0.00% 

46.67% 

25.00% 

52.94% 

20.00% 

66.67% 

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

 
ვებ-გვერდზე შექმნილია ძიების ველი, სადაც შესაძლებელია საძიებო სიტყვის ჩაწერა: 
 

 
 
 თუმცა ძიების ღილაკზე დაჭერით გადავდივართ Google-ის ძიებაში: 
 

 
 
 
Google-ის ძიება სამწუხაროდ ვერ იქნება ისეთი შედეგიანი, როგორც კონკრეტულად ერთი ვებ-
გვერდისთვის დაწერილი ძიების მოდული. რადგან Google-ის სისტემას აქვს თავისი პერიოდი, 
რის მიხედვითაც სისტემა აინდექსებს ინფორმაცია Google-ის ბაზაში. შესაბამისად ახალი ამბები 
google-ის სისტემაში გამოჩნდება დაგვიანებით; 
 
 
მოდული, რომელიც თარიღის მიხედვით ფილტრავს სიახლეებს არ ფუნქციონირებს სრულად. 
მასზე ყველა რიცხვი არის ბმული, თუმცა ყველა რიცხვის ქვეშ არ არის დადებული სიახლე. 
შესაბამისად მომხმარებელი ვერ ხვდება რომელ რიცხვში შევიდეს, რომ იხილოს სიახლეები. 
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მაგალითად ერთ-ერთ რიცხვზე დაწოლით გამოდის ცარიელი გვერდი: 
 

 
 
 
 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 

 
ვებ-გვერდის დაშორებები ნაკლებია ვიდრე 2 პიქსელი. მაგ: 
 

 
 
მომხმარებლისთვის ცუდად აღსაქმელია ობიექტები და ტექსტები დაშორებების გარეშე, ამიტომ 
დაშორება მათ შორის აუცილებლად უნდა გაიზარდოს; 
 
 
ვებ-გვერდზე არსებობს ისეთი კატეგორიები, სადაც ინფორმაცია ატვირთული არ არის. მაგ: 
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ცარიელი გვერდის მაგივრად სჯობს, დაეწეროს, რომ ინფორმაცია მზადების პროცესშია. 
 
 
 
ასევე ვებ-გვერდს გააჩნია არქივი, თუმცა იგი ანალოგიურად ცარიელია: 
 

 
 
 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

 
ვებ-გვერდი მულტიენოვანია, თუმცა ინგლისურენოვან ვერსიებში გვხვდება ქართული 
წარწერები და ბანერები: 
 



31 
 

 
 
 
 
ვებ-გვერდზე, სიახლეების მოდულში გამოყენებულია ძალიან დიდი სურათები, რის გამოც 
სიახლეები ნელა იტვირთება: 
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ეს სურათები სინამდვილეში არის ბევრად დიდი: 
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 უსაფრთხოება 

 
ვებ-გვერდს აქვს საკმაოდ მარტივად მისაგნები მართვის სისტემა: 
 

 
 
საჭიროა მისი უკეთესად დამალვა; 
 
 

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

ვებ-გვერდი საჭიროებს დამუშავებას და დახვეწას. მასში გამოყენებულია ძველი მეთოდები, 
სავარაუდოდ დროის სიმცირის ან ბიუჯეტის სიმცირის გამო, რომლებიც მალე მზადდება, მაგრამ 
სამწუხაროდ უხარისხოა და ნაკლებად შედეგიანი. 

სასურველია, ვებ-გვერდში გათვალისწინებული იყოს SEO (Search Engine Optimization) და 
დიზაინის თანამედროვე ტენდენციები; 


