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რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
www.smr.gov..ge

გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები

ოფიციალური ვებ-გვერდის საინფორმაციო გამჭვირვალობა IDFI
პარამეტრების მიხედვით

12.30%

87.70%

www.smr.gov.ge
გამჭვირვალობის
ხარისხი

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი

36.36%

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების
შესახებ

90.00%

23.08%

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

18.00%

60.00%

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების
საინფორმაციო რესურსების შესახებ

18.00%

44.00%

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

34.45%

23.81%

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო
დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

21.70%

6. საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი,
რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და იურიდიულ
პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და
კანონიერი ინტერესების უზრუნველყოფას
7. ს-დ საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე
სახელმწიფო შესყიდვების, სახელმწიფო ქონების
პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების
შესახებ ცნობები

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო
უზრუნველყოფა

9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი)

7.14%
20.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

50.00%

100.00%

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
ვებ-გვერდზე არ მოიძიება:
 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ

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

არ მოიძიება სახელმწიფო მინისტრის კომპეტენციის აღწერა, აგრეთვე, მისი არანაირი
საკონტაქტო რეკვიზიტი - სამუშაო ელ.ფოსტა, მისაღების (თანაშემწის) ტელეფონისა და
ფაქსის ნომრები.
ამასთან, განყოფილებაში „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „მინისტრი“
მოყვანილი სახელმწიფო მინისტრის ფოტოსურათი მეტ-ნაკლებად ბუნდოვანია და
დაბალი ხარისხით არის წარმოდგენილი, რა ხარვეზიც სასურველია რომ გამოსწორებულ
იქნეს:

•

ვებ-გვერდზე არ მოიძიება განცალკევებული ქვე-განყოფილება „პირველი მოადგილე“,
სადაც განთავსდებოდა სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის სახელი და გვარი,
ფოტოსურათი, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, მისი კომპეტენციის აღწერა და

სრული საკონტაქტო რეკვიზიტები - სამუშაო ელ.ფოსტა, მისაღების (თანაშემწის)
ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები.
2. არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა.
ამასთან,

მომხმარებელთათვის ბუნდოვანების თავიდან აცილების მიზნით, განყოფილებას

სათაურად „სამინისტრო“ სასურველია გადაერქვას სახელწოდება და ეწოდოს „სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი“:

3. ვებ-გვერდზე მოცემულია რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, თუმცა სასურველია, აქვე მითითებულიც იყოს, რომ
მოცემული ნომერი წარმოადგენს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის
ნომერს:

4. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება აპარატის სრული სარეკვიზიტო ცნობარი (აპარატის ყველა
სტრუქტურული ერთეულისა (დეპარტამენტების) და ქვედანაყოფის (სამმართველოების),
აგრეთვე საშტატო ნუსხით დადგენილ თანამდებობების პირების, საკონტაქტო ტელეფონის
ნომრები, ელ. ფოსტები და ფაქსის ნომრები) აგრეთვე, არ მოიძიება აპარატის მიერ ფიზიკური და
იურიდიული პირების მიღების და მათთან მუშაობის გრაფიკი.
5. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული აპარატის დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული
დეტალური საქმიანობის ისტორია, აგრეთვე, არ არსებობს შესაბამისი (ქვე-)განყოფილება.
6. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განყოფილება „სასარგებლო ბმულები“, სადაც საქართველოს სხვა
სახელმწიფო ორგანოთა ოფოციალურ ვებ-გვერდების ბმულებთან ერთად (საქართველოს
პრეზიდენტი,
საქართველოს
მთავრობა,
საქართველოს
პარლამენტი,
საქართველოს
სამინისტროები და მისთ.) განთავსდებოდა აპარატის მსგავსი კომპეტენციის საჯარო
დაწესებულებების

ვებ-გვერდებზე

გადასასვლელი

ბმულები

(აფხაზეთის

ავტონომიური

რესპუბლიკის მთავრობა, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული

რწმუნებულების-გუბერნატორების

ერთეულის

ადმინისტრაციები,

ადმინისტრაცია,

ადგილობრივი

სახელმწიფო

თვითმმართველობის

ორგანოები, სახელმწიფო მინისტრების აპარატები და მისთ.).

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

7. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება აპარატის სტრუქტურისა და შემადგენლობის შესახებ შემდეგი სახის
ინფორმაცია, კერძოდ:
•

არ მოიძიება აპარატის სტრუქტურის (უშუალოდ სტრუქტურული ერთეულებისა და
ქვედანაყოფების) სქემატური (სტრუქტურული ხე) ან ინფორმაციული აღწერა. ამასთან,
განყოფილებაში „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „სტრუქტურა“ მოყვანილია
საშტატო ნუსხის შესაბამისად აპარატში დადგენილი თანამდებობების ნაკლული და
მოძველებული სქემატური აღწერა. ხსენებულ ნახატზე არ არის წარმოდგენილი
ინფორმაცია აპარატის მოქმედი საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აღმასრულებელი თანაშემწის, საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის თანაშემწის, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის
თანაშემწის, მთავარი მრჩეველის და საქმეთა მმართველის თანამდებობების შესახებ:

•

არ მოიძიება აპარატის სტრუქტურული ერთეულებისა და ქვედანაყოფების ჩამონათვალი;

•

არ მოიძიება აპარატის სტრუქტურული ერთეულებისა და ქვედანაყოფების კომპეტენციის,
ფუნქციების და მიზნების აღწერა;

•

არ

მოიძიება

აპარატის

სტრუქტურული

ერთეულებისა

და

ქვედანაყოფების

ხელმძღვანელების სახელები და გვარები, ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული
მონაცემები,

მათი

კომპეტენციის

აღწერა,

სამუშაო

ელ.ფოსტები,

მისაღების

(თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები;
•

არ მოიძიება აპარატის საშტატო ნუსხის შესაბამისად დადგენილ უკლებლივ ყველა
თანამდებობის

პირთა

(სულ

30)

შესახებ

ინფორმაცია

(სახელები

და

გვარები,

ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, მათი კომპეტენციის აღწერა და
საკონტაქტო რეკვიზიტები);
•

არ მოიძიება აპარატის სტრუქტურული ერთეულებისა და ქვედანაყოფების საკონტაქტო
ტელეფონის ნომრები და ელექტრონული ფოსტის მისამართები.

8. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული
კონცეფციისა

და

სამოქმედო

გეგმის

განხორციელების

მიზნით

უწყებათაშორისო კომისიის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია:

შექმნილი

სახელმწიფო

•

განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „სახელმწიფო უწყებათაშორისო
კომისია“;

•

კომისიის ხელმძღვანელების სახელები და გვარები, ფოტოსურათები, ვრცელი
ბიოგრაფიული მონაცემები (CV);

•

კომისიის სტრუქტურა და შემადგენლობა;

•

კომისიის სხდომების ოქმები (საოქმო ჩანაწერები).

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ

9. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებ-გვერდზე არ
არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზები: არ არსებობს ვაკანსიათა და
ტენდერების არქივი, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები, აპარატის საქმიანობის ამსახველი
ერთიანი წლიური ანგარიშები, პროგრამებისა და პროექტების არქივი, ფინანსური ხასიათის
მაჩვენებლები და ა.შ.
ამასთან, ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე არსებული ბმული სათაურად „მულტიმედია“ არ
მუშაობს:

ხოლო, ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე არსებული განყოფილება სათაურად „სხვადასხვა
რესურსები“ ცარიელია:

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

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები
11. აპარატის ვებ-გვერდის განყოფილებაში - „სიახლეები“ მოყვანილი უკანასკნელი ცნობა
თარიღდება 2011 წლის მაისის თვით, რაც საშუალებას არ აძლევს მომხმარებელს გაეცნოს
აპარატის საქმიანობის შესახებ 2011 წლის მაისის თვემდე განხორციელებული საქმიანობის
შესახებ საინფორმაციო ხასიათის ცნობებს.
გარდა ამისა, ვებ-გვერდზე არ მოიძიება რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის პირველი მოადგილის გამოსვლების, განცხადებების ანდა ბრიფინგების ტექსტები:

12. განყოფილებაში სათაურად „სამოქალაქო ინტეგრაცია“ მოყვანილია შემწყნარებლობისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის სამოქმედო გეგმის 2009 წლის (მაისი - დეკემბერი ) და 2010 წლის
(იანვარი-დეკემბერი)
რეინტეგრაციის

შესრულების

საკითხებში

ანგარიშები.

საქართველოს

ამასთან,

სახელმწიფო

ვებ-გვერდზე
მინისტრის

არ

აპარატის

მოიძიება
ზოგადი

საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიში და მიმდინარე კვარტალური მოხსენებები/ანგარიშები.
აღნიშნული ინფორმაცია სასურველია განთავსდეს შესაქმნელ (ქვე-)განყოფილებაში „წლიური
ანგარიში“:

13.

განყოფილებაში სათაურად „სამოქალაქო ინტეგრაცია“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში

„დემოგრაფიული სტატისტიკა“ მოყვანილია შესაბამისი სტატისტიკური ინფორმაცია, თუმცა
ინფორმაციის მოძიების გაადვილების მიზნით, სასურველია ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე
შეიქმნას განცალკევებული განყოფილება (ბანერი) სათაურად „სტატისტიკა“, რომელშიც გარდა
ხსენებული

სტატისტიკური

ინფორმაციისა, განთავსდებოდა

რეინტეგრაციის

საკითხებში

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ შეგროვებული და დამუშავებული სხვა
სახის ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია და მონაცემები იმ ძირითადი მაჩვენებლების
შესახებ, რომლებიც ასახავენ აპარატის საქმიანობის ძირითად სფეროებში არსებულ სიტუაციასა
და მათ განვითარების დინამიკას:

14. სასურველია ვებ-გვერდზე არსებობდეს (ქვე-)განყოფილებები ,,საერთაშორისო პარტნიორობა“
და „პარტნიორობა საქართველოს ორგანიზაციებთან“, სადაც მოყვანილი იქნება პარტნიორობის
შესაბამისი ტექსტური ინფორმაციული აღწერა და რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პარტნიორ ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები.
15. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განყოფილება „პროგრამები/პროექტები“, სადაც მოყვანილი
იქნებოდა იმ პროგრამების/პროექტების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური)
მოხსენებები, რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე
მხარეს წარმოადგენს რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი. ხსენებულ შესაქმნელ განყოფილებაში აგრეთვე სასურველია მოიძიებოდეს ცნობები იმ
პროგრამების/პროექტების

ფარგლებში

მიმდინარე

ღონისძიებების

შესახებ,

რომელთა

რეალიზაციაში მონაწილე მხარეს წარმოადგენს აპარატი.

 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

16. მართალია განყოფილებაში სათაურად „სამოქალაქო ინტეგრაცია“ არსებობს ქვე-განყოფილება
სათაურად

„კანონმდებლობა“,

რომლის

ინფორმაციული

შიგთავსიც

შემოიფარგლება

საქართველოს კანონმდებლობიდან ამონარიდებითა (სადაც დოკუმენტი #1 შეიცავს მუხლებს
ძველი მდგომარეობით) და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებით, თუმცა ინფორმაციის
მოძიების გაადვილების მიზნით, სასურველია ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე შეიქმნას
ცალკეული განყოფილება (ბანერი) „სამართლებრივი აქტები“, სადაც სხვა სამართლებრივ
აქტებთან ერთად განთავსდებოდა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს პრეზიდენტის,
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს მთავრობის და სახელმწიფო მინისტრის მიერ
გამოცემული სამართლებრივი აქტები (შესაქმნელია ქვე-განყოფილება „კანონქვემდებარე აქტები“)
და სამართლებრივი აქტების პროექტები (შესაქმნელია ქვე-განყოფილება „სამართლებრივი
აქტების

პროექტები“).

ამასთან,

რეინტეგრაციის

საკითხებში

საქართველოს

სახელმწიფო

მინისტრის აპარატის საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტები (მათ
შორის კონსტიტუციის ტექსტი) სასურველია აგრეთვე მოძიებოდეს არამარტო ამონარიდების,
არამედ მთლიანი აქტების სახითაც (შესაქმნელია ქვე-განყოფილება „საკანონმდებლო აქტები“).
ამასთან, სასურველია შესაქმნელ განყოფილებაში „კანონმდებლობა“ გაერთიანდეს ვებ-გვერდზე
მიმოფანტული ყველა სამართლებრივი აქტი, ხოლო ყველა აქტი ხსენებულ განყოფილებაში უნდა
მოყვანილ იქნეს მოქმედი მდგომარეობით, რაც გულისხმობს ვებ-გვერდის სამართლებრივი
აქტების მონაცემთა ბაზის პერმანენტულ განახლებას:

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და
იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების
უზრუნველყოფას
17. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიმართვათა მიმოხილვა,
ფიზიკურ

და

იურიდიულ

პირთა

ზოგად

საკითხებთან

დაკავშირებულ

მიმართვათა

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში მიღების წესისა და
ვადების აღწერა.
18. ვებ-გვერდზე არ არსებობს საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული განცალკევებული
განყოფილება. არ მოიძიება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის ვინაობის (სახელი და გვარი), თანამდებობისა და
საკონტაქტო რეკვიზიტების შესახებ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის
შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა გასაჩივრების შესახებ ცნობები და აპარატში შესული
საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და გაცემის მოთხოვნაზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ
გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. აგრეთვე, ვებ-გვერდზე არ არის
წარმოდგენილი
ჩამოსატვირთი

ფარგლებში,

ადმინისტრაციული
ფორმები/ნიმუშები.

რომელსაც

საჩივრისა

და

საჯარო

(პროექტ ,,საჯარო

ახორციელებს ,,ინფორმაციის

ინფორმაციის

ინფორმაციის

მოთხოვნის

მონაცემთა

თავისუფლების

ბაზის’’

განვითარების

ინსტიტუტი", სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით
მოთხოვნილ 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) გამოცემული იმ
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალი (რეკვიზიტებზე
მითითებით), რომლებიც მოიცავენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე
უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც
შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_sajaroinfo.pdf

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) გამოცემული იმ
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალი (რეკვიზიტებზე
მითითებით), რომლებიც მოიცავენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე
უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ასევე მოწოდებულ იქნა, რაც
შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_inostatistics.pdf).

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

19. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „ტენდერები“, სადაც განთავსდებოდა
რეინტეგრაციის

საკითხებში

საქართველოს

სახელმწიფო

მინისტრის

აპარატის

მიერ

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და
სხვა

სახის

სახელმწიფო

შესყიდვები)

და

განხორციელებული

სახელმწიფო

ქონების

პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით)
ამომწურავი ჩამონათვალი (სია) და ასევე, აპარატის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო
შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების,
პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) შესახებ ინფორმაცია. (პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის

მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტი",სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის მიმართული ოფიციალური
წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული სახელმწიფო
შესყიდვების (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები)
ამომწურავი ჩამონათვალი (სია) და თითოეულ მათგანზე გახარჯული თანხის ოდენობა,
რომელიც მოწოდებულ იქნა არასრულყოფილად (არ იქნა მითითებული თანხები), რაც
შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_shesyidvebi.pdf

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული
სახელმწიფო შესყიდვების (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო
შესყიდვებო) ამომწურავი ჩამონათვალი (სია) და თითოეულ მათგანზე გახარჯული თანხის
ოდენობა, რომელიც მოწოდებულ იქნა არასრულყოფილად (არ იქნა მითითებული თანხები), რაც
შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_shesyidvebi0001.pdf

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2010 წლის პირველი იანვრიდან 2010 წლის 19 ოქტომბრამდე
აპარატის მიერ გამოცხადებული ტენდერებისა და შესყიდვების სრული ჩამონათვალი, რომელიც
მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/__shesyidvebi0001.pdf).

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

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა
21. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განცალკევებული განყოფილება „ვაკანსიები“, სადაც მოყვანილი
იქნებოდა რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში
ვაკანტურ თანამდებობათა და
წაყენებული საკვალიფიკაციო

ვაკანტურ თანამდებობაზე მისაღები კანდიდატისათვის
მოთხოვნების ჩამონათვალი, საჯარო თანამდებობათა

დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესი, საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის
შედეგები (აპარატის 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.

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი)

22. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობასთან დაკავშირებული ფინანსური ხასიათის
არანაირი ინფორმაცია:

•

არ

მოიძიება

აპარატისათვის

გათვალისწინებული

გამოყოფილი

ყოველწლიური

სახელმწიფო

ასიგნებების

შესახებ

ბიუჯეტით

და

აპარატის

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

რომელსაც

ახორციელებს ,,ინფორმაციის

თავისუფლების

განვითარების

ინსტიტუტი",
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატისათვის
მიმართული
ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2009-2010 წლების ბიუჯეტების
შესახებ ინფორმაცია კვარტალების ან/და თვეების მიხედვით (საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის“ 47.1 მუხლის თანახმად), ასევე ბიუჯეტებში შეტანილი
შესახებ ინფორმაცია,
ცვლილებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ
ინფორმაციის
ვებ-გვერდზეც
განთავსებას.
მოცემული
ინფორმაცია
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/1_biujeti0001.pdf|);
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით
მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი)
განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნების ხარჯვის შესახებ
ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის მეორე კვარტლის
შესრულების ბალანსი/ანგარიში), რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც
შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/__reintegracia_biujeti.pdf
აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე)
განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნების ხარჯვის შესახებ
ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი), რომელიც ასევე,
მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებგვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_biujeti.pdf);
•

არ

მოიძიება

განმახორციელებელი
ერთეულზე

საჯარო

სამსახურებრივი

თანამდებობის

გათვალისწინებული

პირთა

უფლებამოსილების

ჩამონათვალი

ფინანსური

და

საშტატო

განაკვეთების

შესახებ

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

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი",
სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით
მოთხოვნილ იქნა აპარატის თანამშრომელთა სია თანამდებობების მიხედვით
და თითოეულ თანამდებობრივ სარგოებზე (ცალ-ცალკე) ბიუჯეტიდან
დახარჯული თანხების ოდენობა 2009/2010 წლების განმავლობაში, რომელიც
მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებგვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ
იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/aparatis_xelpasebi_da_premiebi.pdf );
•

არ მოიძიება აპარატის სრული სისტემის თანამშრომლებზე

გაცემული

ხელფასების, დანამატების და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების
შესახებ ინფორმაცია; (პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’

ფარგლებში,

რომელსაც

ახორციელებს ,,ინფორმაციის

თავისუფლების

განვითარების ინსტიტუტი", სახელმწიფო მინისტრის აპარატისათვის
ოფიციალური
წერილით
მოთხოვნილ
იქნა
საჯარო
მიმართული
სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელ თანამდებობის
პირებზე და სრული სისტემის (ყველა სტრუქტურული ერთეული,
ტერიტორიეული და სხვა სისტემაში შემავალი ორგანო თუ დანაყოფი)
თანამშრომლებზე 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი)
გაცემული ხელფასების, დანამატებისა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და
პრემიების საერთო კვარტალური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია
(კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე), რომელიც მოწოდებულ
იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_xelfasi.pdf
აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე)
გაცემული ხელფასებისა და პრემიების საერთო კვარტალური ოდენობების
შესახებ ინფორმაცია (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე),
რომელიც ასევე, მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ
ინფორმაციის
ვებ-გვერდზეც
განთავსებას.
მოცემული
ინფორმაცია
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_xelfasipremia.pdf

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2009 წლის მთლიანად და 2010 წლის 1 იანვრიდან
2010 წლის 19 ოქტომბრამდე მინისტრის, მინისტრის მოადგილეების,
სტრუქტურული ქვედანაყოფების (ერთეულების), ხელმძღვანელი პირების და
მათი მოადგილეების თანამდებობრივი სარგოების, სახელფასო დანამატების და
პრემიების ოდენობას (ცალ-ცალკე), რომელიც ასევე, მოწოდებულ იქნა, რაც

შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას.
მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/xelpasebi_premiebi0001.pdf);

•

არ მოიძიება აპარატის 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 აპარატი;

•

არ
მოიძიება
უცხო
სახელმწიფოთა
მთავრობების,
საერთაშორისო
ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ აპარატისათვის
გამოყოფილი

•

არ

ფინანსური

მოიძიება

პრეზიდენტის

დახმარების
და

(გრანტები)

საქართველოს

ხარჯთაღრიცხვა;

მთავრობის

სარეზერვო

ფონდებიდან აპარატისათვის გამოყოფილი თანხების ოდენობის შესახებ
ინფორმაცია. (პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში,

რომელსაც

ახორციელებს ,,ინფორმაციის

თავისუფლების

განვითარების

ინსტიტუტი",
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატისათვის
მიმართული
ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა პრეზიდენტის და საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილიმაისი-ივნისი) საჯარო დაწესებულებისთვის გამოყოფილი თანხების ოდენობის
შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის
აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_sarezervo.pdf

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე)
გამოყოფილი თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ასევე,
მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის აპარატის მიერ ამ ინფორმაციის ვებგვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ
იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/reintegracia_sarezervofondebi.pdf);
ზემოთხსენებული

ინფორმაცია

სასურველია

განთავსდეს

შესაქმნელ

განყოფილებაში („ფინანსები“, „ხარჯთაღრიცხვა“, „ბიუჯეტი“ და მისთ.).

განცალკევებულ

შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით:

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

41.75%
58.25%

www.smr.gov.ge ელმმართველობის ხარისხი

ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებგვერდზე

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი

77.78%

1. ნავიგაცია

20.00%

2. ძიება

52.94%

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

50.00%

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

26.67%

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

0.00%

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP

68.42%

7. სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი

71.43%

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან

16.67%

9. ელექტრონული ჩართულობა

9.09%

10. ელექტრონული სერვისები

11. უნარშეზღუდული მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა

0.00%

12. უსაფრთხოება

0.00%

33.33%

13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები

0

0.2

0.4

0.6

0.8

 ნავიგაცია
ვებ-გვერდის ნავიგაციაში
წარმოდგენილი, მაგ:

კატეგორიის

მიმანიშნებელი

ისრები

არალოგიკურად

არის

ერთი შეხედვით გაუგებარია თუ რატომ არის პირველი კატეგორია მიმანიშნებელი ისრების
გარეშე, დანარჩენ კატეგორიებს კი ისრები ან წინ აქვთ დართული, ან პირიქით ბოლოში.
ლოგიკა მდგომარეობს შემდეგში: პირველი კატეგორია არის ზედა კატეგორია (ანუ ძირითადი
კატეგორია), მისი ქვე-კატეგორიები არის „მიმოხილვა“, „მნიშვნელოვანი დოკუმენტები“ და
„რუკები“, ამ შემთხვევაში კატეგორია „მნიშვნელოვან დოკუმენტებს“ ისარი ახლავს ბოლოში,
რადგან არის არჩეული კატეგორია, ხოლო დანარჩენ კატეგორიებს ისარები წინ აქვს დართული
რადგან ქვე-კატეგორიებია. მენიუს ამგვარი ლოგიკა ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის შეიძლება
გაუგებარი იყოს, ამიტომ საჭიროა ნავიგაციის „ლოგიკური წყობის“ სხვაგვარად შედგენა;
ვებ-გვერდის ბანერები, რომლებიც მომხმარებელს ეხმარება სწრაფ ნავიგაციაში, არ არის
გამართული. მაგ. შემდეგი ბანერი, არ ფუნქციონირებს (იგი არ არის - „დალინკული“):

 ძიება
ძიების მოდულს არ აქვს ქართული უნიკოდის მხარდაჭერა:

სასურველია, რომ ვებ-გვერდის ქართულევანოვან ვერსიაში უნიკოდით წერა ავტომატურ
რეჟიმით შეიძლებოდეს;

 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები
მთავარ გვერდზე, პირველი სურათი არის ყოველთვის ბუნდოვანი (უხარისხო), ეს გამოწვეულია
არასწორი პროგრამული (Client Side) კოდით. პირველი სურათი, გადიდებულია პროგრამულად,
იგი იმაზე დიდია, ვიდრე ორიგინალია, შესაბამისად იგი კარგავს ხარისხს:

 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა
კონტენტის ხელმისაწვდომობა ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელია, მაგ:

ცარიელ გვერდზე უნდა აღნიშნული, თუ რა მიზეზით არის გვერდი ცარიელი;

 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი
ვებ-გვერდის ვიდეო გალერეა არ ფუნქციონირებს, მისი ვიდეო ფაილები არ იტვირთება. მაგ:

ვებ-გვერდს გააჩნია დაუცველი საქაღალდეები (Folders), მაგ:

 უსაფრთხოება
ვებ-გვერდზე არ იფილტრება გადაცემული ცვლადები. ხარვეზი შეიმჩნევა მაშინ, როდესაც
ხელოვნურად ვცვლით ერთ-ერთი ცვლადის მნიშვნელობას, მაგ:

ხშირად ასეთი ხარვეზი არის მნიშვნელოვანი პროგრამული წუნი (Blind Sql Injection), რომელიც
საკმაოდ სახიფათოა. დეტალურად ამ ხარვეზის შესახებ აქ არ დავწერთ, თუმცა რეინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ოფიციალურ პირთა
დაინტერესების შემთხვევაში მივაწვდით სრულ ანალიზს;

 დამატებითი პარამეტრები
ვებ-გვერდზე ყველა გვერდს აქვს ერთიდაიგივე სათაური:

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ გვერდის სათაურში CMS (content management system) არ უნდა
ეწეროს, რადგან შინაარსობრივად არ შეესაბამება ვებ-გვერდის სათაურს. ვებ-გვერდის სათაურზე
ბევრი რამ არის დამოკიდებული, იგი მნიშვნელოვანია როგორც საძიებო სისტემებში, ასევე
მომხმარებლისთვის;

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება
ვებ-გვერდი უხარისხოდ გამოიყურება. მასში არ არის გათვალისწინებული თანამედროვე
სტანდარტები, ისეთები როგორიც არის: საჯარო დაწესებულების ლოგოზე დაჭერით მთავარ
გვერდზე გადასვლა, ნავიგაციის სწორი ლოგიკის დაგეგმვა და სხვა. ასევე უნდა ითქვას, რომ ვებგვერდში არ არის გათვალისწინებული დღეს-დღეობით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი SEO (საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაცია).

