
 

 
 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
ოფიციალური ვებ-გვერდის (www.economy.gov.ge) საინფორმაციო 
გამჭვირვალობისა და ელექტრონული მმართველობის შეფასებითი 

მონიტორინგი 
 

2011 წლის 03 ოქტომბერი 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო 

  
www.economy.gov.ge 

 

გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები 

 

 

 

 

 

16,17%

83,83%

ოფიციალური ვებ-გვერდის საინფორმაციო გამჭვირვალობა IDFI 
პარამეტრების მიხედვით

www.economy.gov.ge 
გამჭვირვალობის
ხარისხი

http://www.mrdi.gov.ge/�


 

17,00%

0,00%

16,00%

100,00%

17,07%

36,50%

27,83%

66,88%

75,33%

25,00%

0,00%

20,00%

7,69%

28,00%

42,31%

60,00%

16,67%

60,00%

0,00% 50,00% 100,00% 150,00%

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



საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება: 
 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 
 

1. განყოფილებაში „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად „ადმინისტრაცია“ 
სასურველია მოიძიებოდეს მინისტრის კომპეტენციის აღწერა; 

ამასთან, მინისტრის სამუშაო ელ.ფოსტის მისამართი იდენტურია ზოგადად სამინისტროს 
ელ.ფოსტის მისამართისა, რის საფუძველზეც შეიძლება დავასკვნათ, რომ ვებ-გვერდზე არ 
მოიძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის სამუშაო 
ელ.ფოსტის მისამართი: 

 

                                                            

 

2. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მინისტრს ჰყავს ხუთი მოადგილე, მათ შორის, ერთი 
პირველი. განყოფილებაში „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად 
„ადმინისტრაცია“ მოყვანილია ინფორმაცია ოთხი მოადგილის შესახებ. ინფორმაცია მინისტრის 
მეხუთე მოადგილის შესახებ ვებ-გვერდზე არ მოიძიება. შესაბამისად, სასურველია ქვე-
განყოფილებას დაემატოს ინფორმაცია მინისტრის მეხუთე 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, აგრეთვე არ მოიძიება მინისტრის ორი მოადგილის 
ფოტოსურათი: 

 

3. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა, ვებ-გვერდის 
ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა, სამინისტროს ერთიანი სისტემის 
სარეკვიზიტო ცნობარი (სამინისტროს ცენტრალური აპარატის უკლებლივ ყველა 
სტრუქტურული ქვედანაყოფის, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების 
შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულებების, სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულებების, სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების და სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების სატელეფონო 
ცნობარი, ელ. ფოსტები, საფოსტო მისამართები, შენობათა მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკები და 
ფაქსის ნომრები) და სამინისტროს მიერ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღების და მათთან 
მუშაობის გრაფიკი: 



 

4. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს მოქმედი დებულებით განსაზღვრული სამინისტროს საქმიანობის 
სფეროს და ამოცანების აღწერა და სამინისტროს დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული 
დეტალური საქმიანობის ისტორია: 

 



 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

5. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს სტრუქტურის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

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

ინფორმაციული აღწერა (განყოფილებაში „სამინისტრო“ არსებული ბმული სათაურად 
„სტრუქტურა“ არ მუშაობს): 

 

 

 

• განყოფილებაში „დეპარტამენტები“ არ მოიძიება სამინისტროს შემდეგ სტრუქტურულ 
ქვედანაყოფთა ხელმძღვანელების ფოტოსურათები: 
 

• ურბანიზაციისა და მშენებლობის დეპარტამენტის უფროსის ფოტოსურათი; 

• იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ფოტოსურათი; 

• ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) ხელმძღვანელის ფოტოსურათი; 

• მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის უფროსის ფოტოსურათი; 

• ტრანსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის ფოტოსურათი; 

• 

• ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის ფოტოსურათი; 

საფინანსო, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსის 

ფოტოსურათი; 

• სახელმწიფო ქონების მართვის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის ფოტოსურათი; 

• ქსელებისა და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის 

ფოტოსურათი: 

 



 

• განყოფილებაში „დეპარტამენტები“ არ მოიძიება სამინისტროს სტრუქტურულ 
ქვედანაყოფთა ხელმძღვანელების კომპეტენციის აღწერა და რიგ დეპარტამენტების 
ხელმძღვანელთა ბიოგრაფიული მონაცემები. ამასთან, ინფორმაციის ისეთი ერთობლიობა, 
როგორიცაა სახელი და გვარი, ფოტოსურათი, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, 
კომპეტენციის აღწერა და საკონტაქტო რეკვიზიტები სასურველია წარმოდგენილი იყოს 
ვებ-გვერდზე წარმოდგენილ სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფთა უკლებლივ 
ყველა თანამშრომელთა მაგალითზე:  

 



• არ მოიძიება უშუალოდ სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საკონტაქტო 
ტელეფონის ნომრები და ელექტრონული ფოსტის მისამართები. 
 

6. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული ინფორმაცია სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების 
შესახებ. კერძოდ, არ მოიძიება შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტერიტორიული 
ორგანოების  ჩამონათვალი და მათი კომპეტენციის, ფუნქციების და მიზნების აღწერა. 
 

• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტერიტორიული 
ორგანოების ხელმძღვანელების ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, 
კომპეტენციის აღწერა და მათი საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, 
მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები. 
 

• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტერიტორიული 
ორგანოების საფოსტო მისამართები (საფოსტო ინდექსზე მითითებით) და შენობათა 
მდებარეობის აღმნიშვნელი შესაბამისი რუკები. 
 

• საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტერიტორიული 
ორგანოების  ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები. 
 

7. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დებულების მე-8 
მუხლის თანახმად მინისტრი თავისი ბრძანებით ქმნის სათათბირო ორგანოს – კოლეგიას და 
უფლებამოსილია თავისი ბრძანებით შექმნას სხვა სათათბირო ორგანოები. შესაბამისად 
სასურველია ვებ-გვერდზე შესაქმნელ განცალკევებულ (ქვე-)განყოფილებაში მოიძიებოდეს 
შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

 

• სამინისტროში მოქმედი სათათბირო ორგანოების ხელმძღვანელების სახელები და 
გვარები, ფოტოსურათები და ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები; 

 
• სამინისტროში მოქმედი სათათბირო ორგანოების სტრუქტურა და შემადგენლობა; 

 
• სამინისტროში მოქმედი სათათბირო ორგანოების სხდომების ოქმები და აგრეთვე 

სხდომებზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციული ხასიათის 
ცნობები. 

 
 
 
 



 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ არის 
მოცემული რიგი მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზებისა, კერძოდ: ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებები, ტენდერების (განყოფილება „ტენდერები“ ცარიელია) და ვაკანსიათა არქივი, 
პროექტები და პროგრამები (ბმული „სამინისტროს პროგრამები“ ცარიელია), გეგმები და 
პროგნოზები, სამინისტროს საქმიანობის ამსახველი წლიური ანგარიშები და ა.შ. : 

  

 

 

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

 

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები 

10. სასურველია სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში - ,,სამინისტროს 
პროგრამები“, განთავსდეს იმ სახელმწიფო, მიზნობრივი და ა.შ. პროგრამების ჩამონათვალი, 
რომელთა დამკვეთ, შემსრულებელ ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს 
წარმოადგენს სამინისტრო. მოცემული განყოფილება აგრეთვე უნდა მოიცავდეს პროგრამების 
ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებათა შესახებ სრულ ცნობებსა და მათი შესრულების შესახებ 
(ყოველწლიურ) მოხსენებებს.  

  

11. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განყოფილება „სამინისტროს პროექტები“, სადაც მოყვანილი 
იქნებოდა იმ პროექტების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები, 
რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს 
წარმოადგენს სამინისტრო. აგრეთვე სასურველია მოიძიებოდეს ცნობები იმ პროექტების 
ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ, რომელთა რეალიზაციაში მონაწილე მხარეს 
წარმოადგენს სამინისტრო. 



12. 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. 

 

13. საჭიროა ვებ-გვერდზე განცალკევებულად არსებობდეს (ქვე-)განყოფილებები ,,საერთაშორისო 
პარტნიორობა“ და „პარტნიორობა საქართველოს ორგანიზაციებთან“, სადაც მოყვანილი იქნება 
პარტნიორობის შესაბამისი ტექსტური ინფორმაციული აღწერა და სამინისტროს პარტნიორ 
ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები. 

 

14. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება სამინისტროს საქმიანობის ერთიანი ყოველწლიური ანგარიში და 
მიმდინარე კვარტალური მოხსენებები/ანგარიშები. აღნიშნული ინფორმაცია სასურველია 
განთავსდეს ვებ-გვერდზე შესაქმნელ (ქვე-)განყოფილებაში „წლიური ანგარიში“. 

 

15. ვებ-გვერდზე მოყვანილი უმეტესობა უახლესი სტატისტიკური მონაცემებისა თარიღდება 2009 
წლით ანუ სახეზე არ არის მოცემული სტატისტიკური მაჩვენებლები 2010 და 2011 წლების 
მდგომარეობით:  

 

                                 

                                  



 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 

 

16. 

 

განყოფილებაში „კანონმდებლობა“ მოყვანილი უკლებლივ ყველა საკანონმდებლო აქტი 
მოცემულია ძველი მდგომარეობით: 

 

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 სამოქალაქო კოდექსი; 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების 
და ტერიტორიული ორგანოების დებულებები; 

მინისტრის მოადგილეთა უფლებამოსილებათა განმსაზღვრელი მინისტრის ბრძანება. 

სამინისტროს დებულება მოცემულია ძველი მდგომარეობით. აღნიშნული აქტი სასურველია 
განთავსდეს განყოფილებაში „სამინისტრო“ შესაქმნელ განცალკევებულ ქვე-განყოფილებაში 
სათაურად - „სამინისტროს დებულება“.  

 

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

17. სამინისტროს ვებ-გვერდზე საერთოდ არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 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", ინსტიტუტმა პარლამენტიდან გამოითხოვა საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის წლიური ანგარიში, 
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/ekonomika0001.pdf). 

  

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

18. ვებ-გვერდზე არსებობულ ცარიელ განყოფილებაში „ტენდერები“ სასურველია განთავსდეს 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ განხორციელებული 

http://www.opendata.ge/pdf_files/ekonomika0001.pdf�


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 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის მიმართული ოფიციალური 
წერილით 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/7_shesyidvebi0001.pdf). 

 

ამასთან, ბმულში სათაურად „ანონსები“ მოყვანილია ერთადერთი ძალზედ ზოგადი ხასიათის 
ინფორმაცია ელექტრონული აუქციონის შესახებ: 

19. 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 
 

20. სამინისტროს ვებ-გვერდზე არ არსებობს განყოფილება „ვაკანსიები“, რომელშიც მოყვანილ 
იქნებოდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ვაკანტურ 
თანამდებობათა და ვაკანტურ თანამდებობაზე მისაღები კანდიდატისათვის წაყენებული 
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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.  

ამასთან, განყოფილებაში „მთავარი“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „კონკურსი“ მოყვანილია 
სამინისტროში პრაქტიკის გავლის შესახებ ერთადერთი განცხადება: 

 

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 

 

21. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი სახის ფინანსური ხასიათის ინფორმაცია:  

• არ მოიძიება სამინისტროსათვის ყოველწლიურად გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ასიგნებების შესახებ ინფორმაცია; 

• 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 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
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/ekonomika_xelfasi0001.pdf 

http://www.opendata.ge/pdf_files/ekonomika_xelfasi0001.pdf�


აგრეთვე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქართველოს ეკონომიკური 
განვითარების სამინისტროსათვის მიმართული განცხადებით მოითხოვა საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე, 38-ე და 40-ე მუხლების საფუძველზე  საჯარო 
ინფორმაცია: სამინისტროს თანამშრომლების სია და ინფორმაცია საქართველოს 
ეკონომიკური განვითარების მინისტრისა და სამინისტროს თანამშრომლების ხელფასებსა 
და პრემიებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2008 წელს დახარჯული თანხების შესახებ, 
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/ekonomika_nawili_2.pdf); 

• არ მოიძიება 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 საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 
ფონდებიდან სამინისტროსათვის გამოყოფილი თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია. 
(პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც 
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის მიმართული ოფიციალური 
წერილით მოთხოვნილ იქნა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2009-2010 
წლებში გამოყოფილი თანხების 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/b_sarezervo_pondebi0001.pdf). 

 

სასურველია ვებ-გვერდზე არსებობდეს განცალკევებული განყოფილება ან ბანერი „სახელმწიფო 
ბიუჯეტი“, სადაც განთავსდებოდა ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია, ვინაიდან განყოფილებაში 
„დაიჯესტი“ არსებული ქვე-განყოფილება „სახელმწიფო ბიუჯეტი“ მომხმარებლისათვის საკმაოდ 
რთულად საპოვნელია: 
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 
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ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე
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11. უნარშეზღუდული
მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობა

10. ელექტრონული სერვისები

9. ელექტრონული ჩართულობა
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7. სინტაქსურად გამართული
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6. ადაპტაცია მობილურ
კავშირგაბმულობასთან WAP
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გვერდზე



 ძიება 
 
სასურველია ძიებაში ავტომატურად იყოს განსაზღვრული ქართული ფონტი და მომხმარებელს 
არ უწევდეს მისი გადართვა მართვის პანელიდან: 
 

 
 
 
 
ძიების ზოგიერთი შედეგის სრულყოფილი ნახვა ფაქტიურად შეუძლებელია: 
 

 
 
რადგან მას არც ღილაკი („იხილეთ სრულად“) და არც სათაური არ აქვს. ყველა ძიების შედეგს 
უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ღილაკი შედეგების სრულად სანახავად; 
 
 
ძიების მოდული შეცდომებით მუშაობს. მაგალითად თუ ინფორმაციას ვეძებთ „სამინისტროებში“ 
რაც მითითებული ძიების მოდულშივე, ინფორმაცია საკონტაქტო გვერდიდან მაინც გამოდის: 
 



 
 
თუმცა თუ დააკვირდებით, საკონტაქტო გვერდი ცალკე კატეგორიაა - ეს აშკარად არასწორი 
ალგორითმის პრობლემაა; 
 
 
ვებ-გვერდის ინგლისური ვერსიის, ძიების მოდულის გამოყენების შემდეგ მომხმარებელი 
აღმოჩნდება ქართულ ვერსიაში: 
 

 
 



 
მიზეზი არის არასწორი ალგორითმი (კონკრეტულად: ვებ-გვერდი ვერ ინარჩუნებს „ენის“ 
განმსაზღვრელ ცვლადს); 
 
 
 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 

 
ვებ-გვერდის დეპარტამენტების განყოფილებაში შესვლისას, მთავარი ინფორმაცია გვხვდება 
მარცხენა მხარეს, 1/3 ნაწილში, რასაც მომხმარებელი ავტომატურად იგებს როგორც 
არაპრიორიტეტულ ინფორმაციას. ვებ-გვერდის ნავიგაციის დროს, მომხმარებელი პრიორიტეტს 
ყოველთვის ანიჭებს მონიტორის შუა ნაწილს და პირველ რიგში თავისთვის სასარგებლო 
ინფორმაციას ეძებს ზუსტად ამ არეალში. რასაც ვერ ვიტყვით დეპარტამენტების ჩამონათვალზე, 
ამ სურათზე პრიორიტეტი აშკარად სიახლეებს უჭირავთ: 
 

 
 
 
სასურველია საკონტაქტო გვერდში შესვლისას ნაცვლად „თქვენი წერილი“-სა ეწეროს „კონტაქტი“ 
ან „საკონტაქტო ფორმა“: 
 



 
 
 
ზოგიერთ გვერდზე ინფორმაციის გადანაწილების არასწორი ხერხია არჩეული, მაგალითად: 
 

 
 



ინფორმაცია როგორც ჩანს საკმაოდ დიდია და მოიაცვს რამოდენიმე გვერდს, თუმცა 
გაურკვეველია ის ფაქტი,  თუ რატო ჩანს გვერდზე მხოლოდ ერთი ინფორმაცია, როდესაც 
შესაძლებელია გამოჩნდეს 5, 8,10 ან თუნდაც 20. 
 
გარდა ამ ხარვეზისა, არსებობს სხვა ხარვეზებიც: 
 

 
 
პირველი გვერდის გარდა ინფორმაცია სხვა გვერდებზე ვერ იძებნება; 
 
 
 საკონტაქტო ფორმები და წესები 

 
საკონტაქტო ფორმა არ ფუნქციონირებს: 
 

 
 



ღილაკ „SEND“-ზე დაჭერით მომხმარებელი გადადის შემდეგ გვერდზე: 
 

 
 
 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა 

 
სხვადასხვა გვერდებზე ნავიგაციის მოდული არაპრაქტიკულია. თუ მომხმარებელს სურს, 120-ე 
გვერდიდან დაბრუნება პირველ გვერდზე, ამას მხოლოდ დიდი შრომისა და დროის ხარჯზე 
შესძლებს რადგან არ არსებობს პირდაპირ პირველ ან ბოლო გვერდზე გადასასვლელი ღილაკები: 
 

 
 
 
არასწორი ალგორითმის გამო ვებ-გვერდზე შეიმჩნევა შეცდომები, მათ შორის შემდეგი: 
 
 

 
 
ამ შემთხვევაში, - 27 - ინფორმაციის რაოდენობის ერთეულია, თუმცა თავად ინფორმაცია არ არის 
წარმოდგენილი; 
 



 
 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

 
ბრაუზერ “Internet Explorer”-ში, ასარჩევი სიები არ ჩანს სრულად: 
 

 
 
 
ღილაკი „მეტი სიახლე“ არ ფუნქციონირებს: 
 

 
 



ამ ღილაკებიდან ფუნქციონირებს მხოლოდ RSS-ის ღილაკი: 
 

 
 
 
თუ დააკვირდებით ვებ-გვერდის ლოგო ოდნავ ბუნდოვანია. მიზეზი არის ის, რომ იგი არ ზის 
მის ორიგინალ ზომებში: 
 

 
 
 
ერთ-ერთი ხარვეზი ვებ-გვერდის მარჯვენა ქვედა მხარეს: 
 
 

 
 
 
 



სიახლეების სიმეტრია დარღვეულია: 
 

 
 
 
ვებ-გვერდს მთავარ გვერდზე არ იტვირთება სტატისტიკა: 
 

 
 
 
 
 



 უსაფრთხოება 

ვებ-გვეერდის „საქაღალდეები“ არ არის დაცული და ღიაა: 
 

 
 
ისინი დახრული უნდა იყოს (ანუ მათზე მომხმარებელს შეზღუდული უნდა ჰქონდეს წვდომა) 
„HTACCESS“-ის საშუალებით; 
 
 
ვებ-გვერდს როგორც ხედავთ უამრავი ფუნქცია აქვს, თუმცა მათი უსაფრთხოდ 
შესრულებისთვის საჭიროა HTTPS პროტოკოლით მუშაობა (https პროტოკოლი არის დაცული 
პროტოკოლი), რომელიც ვებ-გვერდს არ გააჩნია: 
 

 
 



ვებ-გვერდს აქვს პრობლემები უსაფრთხოების კუთხით. ნებისმიერ პროგრამისტს აქვს საშუალება 
ვებ-გვერდში ჩატვირთოს არასწორი ინფორმაცია და ამით სხვისი მანიპულირება მოახდინოს: 
 

 
 
 
(ყურადღება: ეს მეთოდი არ აზიანებს პორტალს) 
 
ჩვენ სპეციალურად არ დავწერთ სად არის ვებ-გვერდზე ხარვეზი, თუმცა საქართველოს 
ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ პირთა დაინტერესების შემთხვევაში 
მივაწვდით სრულ ინფორმაციას; 
 
 
 დამატებითი პარამეტრები 

 
ვებ-გვერდის ერთი ბანერი საკმაოდ უხარისხოდ გამოიყურება: 
 

 
 



 
ვებ-გვერდის დაბლა წერია SEO BY ... რაც ნიშნავს საძიებო სისტემებში გვერდის ოპტიმიზაციას 
(Search Engine Optimization): 
 
 

 
 
 
საძიებო სისტემებისთვის ოპტიმიზაციისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა Friendly URL-ს, 
ვებ-გვერდის სათაურის (Title) და ვებ-გვერდის ვრცელი აღწერის (Meta Description)-ის გაკეთება 
ყველა გვერდისთვის ცალ-ცალკე, თუმცა ამ გვერდზე: 
 

 
 
არც „Friendly url“ გვხვდება, არც „Title“-ი, ხოლო „Meta Description“-ი იგივე აქვს რაც ყველა 
გვერდს: 



 
შესაბამისად აქ „SEO“-ზე ლაპარაკი ზედმეტია. სხვა გვერდებზე SEO -ს მცირე დეტალები 
არსებობს, თუმცა სრულყოფილად არც-ერთ გვერდზე არ არის წაქრმოდგენილი; 
 
 
გაუგებარია ამ სივრცის დანიშნულება: 
 

 
 
 

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

ვებ-გვერდი ერთი შეხედვით ხარისხიანი ჩანს, თუმცა ღრმა ანალიზის შემდეგ იკვეთება რიგი 
მნიშვნელოვანი პრობლემები. მასზე საკმაოდ ბევრი ფუნქციაა თავმოყრილი, თუმცა ზოგიერთი 
მათგანი საერთოდ არ მუშაობს, ზოგიერთი კი გაუმართავია. მაგალითად საკონტაქტო ფორმა   
საერთოდ არ მუშაობს, პირველი გვერდის დეპარტამენტის განყოფილების სტატისტიკური 
მონაცემები არ იტვირთება, ძიების მოდული  ხარვეზებით მუშაობს და სხვა კიდევ უამრავი 
მოდული ან არასწორად არის დაპროექტებული ან ლოგიკური შეცდომებით არის 
წარმოდგენილი. 

 
 

 


