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9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა

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

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

უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი
ინტერესების უზრუნველყოფას

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების
ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო
რესურსების შესახებ

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებ-
გვერდზე არ მოიძიება: 
 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 
 

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

• არ მოიძიება სააგენტოს დირექტორის კომპეტენციის აღწერა, აგრეთვე, მისი შემდეგი 
საკონტაქტო რეკვიზიტები - სამუშაო ელ.ფოსტა, მისაღების (თანაშემწის) ტელეფონისა და 
ფაქსის ნომრები;  
 
ამასთან, დირექტორის სახელი და გვარი, ფოტოსურათი და ვრცელი ბიოგრაფიული 
მონაცემები მოცემულია განყოფილებაში „სააგენტო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„სტრუქტურა“ განთავსებულ სტრუქტურულ ხეზე: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას  განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება, სათაურად 
„დირექტორი“, სადაც განთავსდებოდა დირექტორის შესახებ ყველა სახის შესაბამისი  
ინფორმაცია; 
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• არ მოიძიება სააგენტოს დირექტორის მოადგილეთა უფლება-მოსილებათა და ფუნქციების 
აღწერა, აგრეთვე, მისი შემდეგი საკონტაქტო რეკვიზიტები - - სამუშაო ელ.ფოსტები, 
მისაღებების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები; 
 
ამასთან, დირექტორის მოადგილეების სახელები და გვარები, ფოტოსურათები და ვრცელი 
ბიოგრაფიული მონაცემები მოცემულია განყოფილებაში „სააგენტო“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „სტრუქტურა“ განთავსებულ სტრუქტურულ ხეზე: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას განცალკევებული (ქვე-) განყოფილება სათაურად 
„მოადგილეები“, სადაც განთავსდებოდა მოადგილეების შესახებ ყველა სახის შესაბამისი 
ინფორმაცია. 

2. მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სააგენტოს სრული სახელწოდება არის  „საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი - სოციალური მომსახურების სააგენტო“, ხოლო ვებ-გვერდზე არ 
არის წარმოდგენილი სიზუსტით ზემოთხსენებული დასახელება:  

 

 

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

 
4. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება სააგენტოს სრული სარეკვიზიტო ცნობარი (სტრუქტურული და 
ტერიტორიული ერთეულების სატელეფონო ცნობარი, ელ. ფოსტები და ფაქსის ნომრები), ვებ 
გვერდზე წარმოდგენილია მხოლოდ სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების - რეგიონალური და 
რაიონული განყოფილებების საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები. 
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აგრეთვე, არ მოიძიება სააგენტოს მიერ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიღების და მათთან 
მუშაობის გრაფიკი. 

5. განყოფილებაში „კონტაქტი“ არ არის წარმოდგენილი სააგენტოს ფაქსის ნომერი: 

 

6. მთავარ გვერდზე სასურველია მოიძიებოდეს სააგენტოს ზემდგომი (მაკონტროლებელი) 
ორგანოს, კერძოდ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს დასახელება: 

 

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

8. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სააგენტო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„ჩვენს შესახებ“ მოცემულია საკმაოდ მწირი ინფორმაცია სააგენტოს მიზნების შესახებ. 
სასურველია, აღნიშნულ ქვე-განყოფილებაში ან შესაქმნელ ქვე-განყოფილებაში სათაურად 
„სააგენტოს ფუნქციები“ განთავსდეს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სააგენტოს 
მიზნების, ფუნქციების, უფლებამოსილებებისა და საქმიანობის პრინციპების დეტალური აღწერა: 
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 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

9. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება სააგენტოს სტრუქტურის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია,  
კერძოდ: 

• არ მოიძიება  სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი; 
 

• არ მოიძიება სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენციის, ფუნქციების და მიზნების 
აღწერა; 
 

• არ მოიძიება სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების ვრცელი ბიოგრაფიული 
მონაცემები, კომპეტენციათა აღწერა და მათი საკონტაქტო რეკვიზიტები - სამუშაო 
ელ.ფოსტები, მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები;  
 
ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სააგენტო“ არსებულ ქვე-
განყოფილებაში „სტრუქტურა“ წარმოდგენილ სტრუქტურულ ხეზე მოცემულია 
სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების უფროსების მხოლოდ სახელები და გვარები და 
ფოტოსურათები. 
 
ამასთან ადმინისტრაციის უფროსის შესახებ ინფორმაციიდან მოცემულია მხოლოდ 
სახელი და გვარი: 
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აგრეთვე, სამედიცინო დაზღვევისა და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების 
დეპარტამენტში შემავალი - მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფის მართვის სამმართველოს ხელმძღვანელის შესახებ ინფორმაციიდან 
წარმოდგენილია მხოლოდ სახელი და გვარი: 
 

 
 
არ არის წარმოდგენილი საინფორმაციო ბანკის მართვისა და სტატისტიკური ანალიზის 
დეპარტამენტში შემავალი - საინფორმაციო ბანკის სამმართველოს უფროსისა და ამავე 
ერთეულში შემავალი სტატისტიკური ანალიზის სამმართველოს უფროსის შესახებ 
არანაირი სახის ინფორმაცია: 
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ამასთანავე, არ არის წარმოდგენილი ეკონომიკურ დეპარტამენტში შემავალი სახელმწიფო 
შესყიდვების სამმართველოს უფროსის შესახებ არანაირი სახის ინფორმაციაც: 
 

 
 

• არ მოძიება სტრუქტურული ერთეულების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები; 
 

• სასურველია აქვე მოიძიებოდეს სააგენტოს სტრუქტურული ერთეულების მოქმედი 
დებულებები. 
 
 
აგრეთვე, ხსენებულ სტრუქტურულ ხეზე დირექტორის აპარატის უფროსის შესახებ 
ინფორმაციიდან  წარმოდგენილია მხოლოდ სახელი და გვარი და ვრცელი ბიოგრაფიული 
მონაცემები - სასურველია, განთავსდეს აგრეთვე, მისი ფოტოსურათი, კომპეტენციის 
აღწერა და საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტა, მისაღების (თანაშემწეების) 
ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები: 
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10. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების შესახებ შემდეგი სახის 
სახის ინფორმაცია: 

• არ მოიძიება ტერიტორიული ორგანოების  კომპეტენციის, ფუნქციებისა და მიზნების 
აღწერა; 
 

• სრული სახით არ მოიძიება ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების შესახებ 
ინფორმაცია, კერძოდ, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სააგენტო“ 
არსებულ ქვე-განყოფილებაში „ტერიტორიული სამსახურები“ წარმოდგენილია 
ხელმძღვანელების მხოლოდ  სახელები და გვარები: 
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შესაბამისად, არ მოიძება ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების 
ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, მათი კომპეტენციის აღწერა და 
საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღებების (თანაშემწეთა) 
ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები; 
 

• არ მოიძიება ტერიტორიული ორგანოების საფოსტო მისამართები ანუ საფოსტო ინდექსზე 
მითითებები (მოცემულია მხოლოდ თბილისის ცენტრალური ოფისის საფოსტო 
მისამართი) და შენობათა მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკები; 
 

• არ მოიძიება ტერიტორიული ორგანოების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და 
ფაქსის ნომრები; განყოფილებაში სათაურად „სააგენტო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში 
„ტერიტორიული სამსახურები“  მოცემულია მხოლოდ საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები: 
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11. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება  სააგენტოს სათათბირო ორგანოების შესახებ არანაირი სახის 
ინფორმაცია, კერძოდ: 

• არ მოძიება სააგენტოს სათათბირო ორგანოების - მეურვეობისა და მზრუნველობის 
ორგანოს რეგიონალური საბჭოების ჩამონათვალი; 
 

• არ მოძიება სააგენტოს სათათბირო ორგანოების - მეურვეობისა და მზრუნველობის 
ორგანოს რეგიონალური საბჭოების ხელმძღვანელების სახელები და გვარები, 
ფოტოსურათები და ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები; 
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• არ მოძიება სააგენტოს სათათბირო ორგანოების - მეურვეობისა და მზრუნველობის 
ორგანოს რეგიონალური საბჭოების სტრუქტურა და შემადგენლობა; 

 
• არ მოძიება სააგენტოს სათათბირო ორგანოების - მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოს რეგიონალური საბჭოების ოქმები (საოქმო ჩანაწერები) და სხდომებზე 
მიღებული გადაწყვეტილებები (ინფორმაციული ხასიათის ცნობები). 
 
 

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

 

12. სააგენტოს ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა 
ბაზები: არ არსებობს ვაკანსიათა და ტენდერების  არქივი (არ არსებობს ტენდერების შესაბამისი 
(ქვე-)განყოფილება), ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა, სააგენტოს 
საქმიანობის ამსახველი  წლიური და კვარტალური/მიმდინარე ანგარიშების არქივი, ფინანსური 
ხასიათის მაჩვენებლების მოანცემთა ბაზა და ა.შ. 

ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებული განყოფილებაში სათაურად „სააგენტო“ არსებული ქვე-
განყოფილება „ვაკანსიები“ ცარიელია: 
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 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები  
 

13. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება  სააგენტოს ხელმძღვანელ პირთა მიმდინარე საქმიანობის შესახებ 
არანაირი სახის ცნობები. კერძოდ: 

• არ მოიძიება სააგენტოს დირექტორის მოადგილეების გამოსვლების, განცხადებების, 
ბრიფინგების ტექსტები, ცნობები მათი ოფიციალური/სამუშაო ვიზიტების შესახებ, 
აგრეთვე, ცნობები მათი მონაწილეობის შესახებ ამა თუ იმ ღონისძიებებში. 

ამასთან, სააგენტოს შესახებ საინფორმაციო ხასიათის მიმოხილვები/ახალი ამბების არქივი 
განთავსებულია მხოლოდ ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე, რა გვერდსაც არ აქვს წვდომა ვებ-
გვერდის სხვა გვერდებთან, განყოფილებებთან და ქვე-განყოფილებებთან: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „ახალი ამბები“ 
სადაც განთავსდება შესაბამისი ინფორმაცია. 

14.  ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „წლიური ანგარიშები“, სადაც განთავსდებოდა 
სააგენტოს დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული საქმიანობის ყოველწლიური და 
მიმდინარე/კვარტალური ანგარიშები. 

სააგენტოს გაწეული წლიური (2010 და 2011 წლის) სამუშაოს ზოგადი აღწერა მოცემულია 
მხოლოდ  ვებ-გვერდზე წარმოდგენილ საინფორმაციო ხასიათის მიმოხილვებში: 
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15. სასურველია ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებებში სათაურად „სოციალური პროგრამები“ 
და „ჯანდაცვის პროგრამები“  განთავსდეს აგრეთვე პროგრამების შესრულების შესახებ (წლიური) 
მოხსენებები და ცნობები პროგრამების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ: 
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16. ვებ-გვერდზე  არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ჩვენი პროექტები“  სასურველია, 
აგრეთვე, მოცემული იყოს პროექტების შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები: 
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 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 
 

17. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებას სათაურად „კანონმდებლობა“ სასუველია გადაერქვას 
სახელწოდება და ეწოდოს „სამართლებრივი აქტები“.  ამასთან, განყოფილებაში „კანონმდებლობა“  
განთავსებული ზოგიერთი სამართლებრივი აქტი  მოცემულია ძველი მდგომარეობით - 
სასურველია უკლებლივ ყველა სამართლებრივი აქტი ვებ-გვერდზე მოცემული იყოს უახლესი 
მდგომარეობით: 

 

 

სასურველია მოცემულ განყოფილებაში განთავსდეს აგრეთვე, სააგენტოს საქმიანობის 
(მმართველობის) სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს პრეზიდენტის სამართლებრივი 
აქტები და სამართლებრივი აქტების პროექტები; აგრეთვე,  სააგენტოს დირექტორის მიერ 
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გამოცემული ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები და სამართლებრივი აქტების პროექტები, 
მათ შორის (თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მომზადებული, მოსახლეობის სოციალური 
დაცვის უზრუნველმყოფი მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების პროექტები; 
კომპეტენციის ფარგლებში შემუშავებული, სააგენტოს საქმიანობისათვის საჭირო 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები; მოადგილეებს შორის უფლება-
მოსილებებსა და ფუნქციების განმსაზღვრელი ბრძანება; სამინისტროსთან შეთანხმებით 
დამტკიცებული სააგენტოს სახელფასო ფონდი და საშტატო ნუსხა; საორგანიზაციო და 
ადმინისტრაციულ ხარჯები; სათათბირო ორგანოების (კომისიებისა და საბჭოების) 
უფლებამოსილებებისა და შემადგენლობის განმსაზღვრელი ბრძანება; სააგენტოს 
თანამშრომელთა რაოდენობის განმსაზღვრელი ბრძანება);  

ამასთან,  სააგენტოს მოქმედი შინაგანაწესი სასურველია მოიძებოდეს განცალკევებულ (ქვე-) 
განყოფილებაში. 

სასურველია აღნიშნულ განყოფილებაში აგრეთვე მოიძიებოდეს შემდეგი სამართლებრივი 
აქტებიც: 

• საქართველოს კონსტიტუცია; 
 

• საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 
 

• საქართველოს კანონი „საქართველოს 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“; 
 

• საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“; 
 

• საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; 
 
 

• საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N 249 დადგენილება „საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების 
დამტკიცების შესახებ“; 
 

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

21. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება, სათაურად „ტენდერები“, სადაც განთავსდება 
სააგენტოს 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, სააგენტოს 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", სოციალური 
მომსახურების სააგენტოსათვის 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 სააგენტოს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული 
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:  

http://www.opendata.ge/pdf_files/shesyidvebi_jandacvasoc.momsaxureba.pdf). 

 
 
 

http://www.opendata.ge/pdf_files/shesyidvebi_jandacvasoc.momsaxureba.pdf�
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 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 
 

22. ვებ-გვერდზე მართალია არსებობს ქვე-განყოფილება  სათაურად „ვაკანსიები“, თუმცა მისი 
შიგთავსი ცარიელია: 

 

სასურველია, აღნიშნულ ქვეგანყოფილებაში განთავსდეს ვაკანსიათა არქივი, აგრეთვე, 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის შედეგები (სააგენტოს მიერ კანდიდატთა 
პერსონალური მონაცემების ვებ-გვერდზე განთავსების საფუძვლებზე (თანხმობის მიღება) 
მითითებით, ვაკანტურ თანამდებობაზე მისაღები კანდიდატისათვის წაყენებული 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამონათვალი (სათანადო ცოდნა და გამოცდილება, ძირითადი 
უნარ-ჩვევები), თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებისა და შედეგებთან 
დაკავშირებული პრეტენზიების წაყენების, მათი ადმინისტრაციული წარმოების გზით 
გასაჩივრების წესის აღწერა და ა.შ. 

 

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 
 

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

• განცალკევებით არ მოიძიება სააგენტოსათვის გამოყოფილი სახელმწიფო 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ყოველწლიური ასიგნებების შესახებ 
ინფორმაცია; 
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• განცალკევებით არ მოიძიება სააგენტოს ბიუჯეტში ასახული შემოსავლებისა და 
გასავლების/ ბიუჯეტის შესრულების ბალანსისა და ბიუჯეტის ასიგნებების 
ხარჯვის (საბიუჯეტო ორგანიზაციის შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია; 
 

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

 
• განცალკევებით არ მოიძიება სააგენტოს 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", სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის 
მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა  2011 წლის პირველ 
კვარტალში (სამი თვე), ადმინისტრაციისა და სრული სისტემის 
თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასებისა და პრემიების საერთო კვარტალური 
ოდენობების შესახებ ინფორმაცია (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების 
გარეშე),  რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის სააგენტოს მიერ 
ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია 
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე: 

 
http://www.opendata.ge/pdf_files/jandacvasoc.momsaxureba_premiebi.pdf); 

 
• განცალკევებით არ მოიძიება სააგენტოს 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 სამსახური; 

 
• განცალკევებით არ მოიძიება უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  

საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ 
სააგენტოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები) 
ხარჯთაღრიცხვა. 

 

ზემოთ ხსენებული ინფორმაცია შესაძლებელია განთავსდეს შესაქმნელ განყოფილებაში      
(ბანერში) სათაურად „ფინანსური მონაცემები“. 

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

 

 

51,96%
48,04%

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

www.ssa.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

58,33%

0,00%

0,00%

9,09%

0,00%

42,86%

84,21%

0,00%

53,33%

50,00%

62,50%

20,00%

88,89%

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებ-
გვერდზე
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 ნავიგაცია 
 
ვებ-გვერდის „მთავარი გვერდი“ და „საკონტაქტო გვერდი“ უნდა იყოს მთავარი მენიუს ზოლშიც, 
რადგან მომხმარებელისთვის ძირითადად უკვე ნაცნობია აღნიშნულ განლაგებასთან. 
 
ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმი ამჟამად ვებ-გვერდზე არ არის დაკმაყოფილებული: 
 

 
 
ვებ-გვერდის რუკა არსებობს იმისთვის, რომ მომხმარებელმა სწრაფად მოიძიოს სასურველი 
კატეგორია ან სერვისი. თუმცა, ვებ-გვერდზე www.ssa.gov.ge, რუკის არსებობის აზრი 
მომხმარებლისთვის იკარგება, რადგან იგი საკმაოდ დიდია. მაგ: 
 

 
 
საჭიროა მისი სხვა გზით განლაგება და ოპტიმიზაცია; 

http://www.ssa.gov.ge/�
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 ძიება 
 
ძიების მოდულში  ქართული ფონტი (უნიკოდი) არ იკრიფება ავტომატურ რეჟიმში. მაგ: 
 

 
 
 
ძიების მოდული დასახვეწია. ძიების შედეგებში საკვანძო სიტყვა უნდა იყოს გამოყოფილი, 
ამგვარად მომხმარებელი ადვილად ეძებს სასურველ ინფორმაციას. ვებ-გვერდზე ზემოთ 
აღნიშნული კრიტერიუმი არ არის დაკმაყოფილებული: 
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 საკონტაქტო ფორმები და წესები 
 
ვებ-გვერდის საკონტაქტო ფორმას უნდა ჰქონდეს Captch - დამცავი კოდი, რათა საჯარო 
დაწესებულების თანამშრომლების ელ.ფსოტები და სერვერი დაცული იყოს შემოტევებისგან 
(სპამისგან). მაგ: 
 

 
 
 
 
 ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან 

 
ვებ-გვერდზე არსებობს კონტენტის შეფასების საშუალება. ამასთან ერთად უნდა იყოს კონტენტის 
გაზიარების საშუალება სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. 
 
ამჟამად კონტენტი ფასდება მხოლოდ სოციალურ ქსელ Facebook-ში. მაგ: 
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 უსაფრთხოება 

 
ვებ-გვერდზე აღმოჩენილია ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი (XSS BUG). მაგ: 
 

 
 



32 
 

ჩვენ სპეციალურად არ ვწერთ დეტალურად აღნიშნული ხარვეზის შესახებ, თუმცა სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს ოფიციალურ პირთა დაინტერესების შემთხვევაში მივაწვდით სრულ 
ანალიზს; 
 
 დამატებითი პარამეტრები 

 
საბეჭდი ვერსია ვებ-გვერდს არ აქვს, მას გააჩნია მხოლოდ ბეჭდვის ფუნქცია. 
 
მაგ: 
 

 
 
 

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

ვებ-გვერდზე გამოსასწორებელია საძიებო სისტემა, ასევე ვებ-გვერდს პრობლემები აქვს 
უსაფრთხოების კუთხით, აღმოჩენილი ხარვეზი საკმაოდ ხშირად გამოიყენება და საკმაოდ 
სახიფათოა საჯარო დაწესებულების ოფიციალური ვებ-გვერდისთვის. ხარვეზების გარდა ვებ-
გვერდზე შესაქმნელია ელექტრონული ჩართულობის მოდულები, რომლებიც მომხმარებლს 
მისცემს საშუალებას მეტად ჩაერთოს სხვადასხვა გამოკითხვებში, დააფიქსიროს საკუთარი აზრი, 
წამოაყენოს სხვადასხვა ინიციატივა და ა.შ. 

 
 


