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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
www.mofea.ge
გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები

ოფიციალური ვებ-გვერდის საინფორმაციო გამჭვირვალობა IDFI
პარამეტრების მიხედვით

13.31%
www.mofea.ge
გამჭვირვალობის
ხარისხი
86.69%

2

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი

40.00%

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების
შესახებ

68.75%

50.00%

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

73.75%

80.00%

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების
საინფორმაციო რესურსების შესახებ

31.63%

55.56%

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

24.00%

12.50%

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო
დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

28.33%

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

12.00%
28.50%

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

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო
უზრუნველყოფა

40.00%
57.50%

0.00%
0.00%

12.50%

9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი)

50.00%

0.00%
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50.00%

100.00%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზე არ მოიძიება:
 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ
1. ვებ-გვერდზე არ მოიძება სამინისტროს ხელმძღვანელობის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია,
კერძოდ:
•

არ მოიძიება მინისტრის ფოტოსურათი, კომპეტენციის აღწერა და იმ ორგანოზე მითითება,
რომელიც

კანონმდებლობის

თანახმად

თანამდებობაზე

ამტკიცებს

მინისტრს.

სამინისტროს დებულების თანახმად, მინისტრს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის

თავმჯდომარის

წარდგინებით,

თანამდებობაზე

ამტკიცებს

აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო.
ამასთან, მინისტრის შესახებ ზემოხსენებული იფორმაცია წარმოდგენილია ვებ-გვერდზე
არსებულ

განყოფილებაში

„სამინისტრო“

არსებულ

ქვე-განყოფილებაში

„სამინისტროს

თანამშრომლება“ – „სამინისტროს ხელმძღვანელობა“; სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას
ცალკეული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „მინისტრი“, სადაც განთავსდება მინისტრის შესახებ
შესაბამისი ინფორმაცია:
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•

არ მოიძიება მინისტრის მოადგილეების ფოტოსურათები, კომპეტენციის აღწერა და იმ
საჯარო თანამდებობის პირზე მითითება, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად ნიშნავს
და ათავისუფლებს თანამდებობიდან მოადგილეებს. სამინისტროს დებულების თანახმად,
მოადგილეებს მინისტრის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.
ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „დაგვიკავშირდით“ წარმოდგენილ
მოადგილეების საკონტაქტო ინფორმაციას აკლია სამი მოადგილის ელექტრონული
ფოსტის მისამართები:
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მინისტრის მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია ვებ-გვერდზე არსებულ
განყოფილებაში „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „სამინისტროს თანამშრომლები“ –
„სამინისტროს ხელმძღვანელობა“, ამასთან აღნიშნულ ქვე-განყოფილებაში განთავსებული ერთერთი მოადგილის შესახებ ინფორმაციული ბლოკი ცარიელია:

სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას ცალკეული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „მოადგილეები“,
სადაც განთავსდება მოადგილეების შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია.
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2. არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა და
სამინისტროს შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი შესაბამისი რუკა.

3. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის
ტელეფონის ნომერი, სამინისტროს ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ფაქსის ნომერი:

4.

ვებ-გვერდზე

არ

მოიძიება

სამინისტროს

სისტემის

სრული

სარეკვიზიტო

ცნობარი

(სამინისტროს აპარატის სტრუქტურული ქვედანაყოფების, სამინისტროს სისტემაში შემავალი
საქვეუწყებო

დაწესებულებების,

სახელმწიფო

კონტროლს

დაქვემდებარებული

საჯარო

სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
სატელეფონო ცნობარი, ელ. ფოსტები და ფაქსის ნომრები, საფოსტო მისამართები (საფოსტო
ინდექსზე მითითება) და შენობათა მდებარეობის აღმნიშვნელი შესაბამისი რუკები.
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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
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დასახელება:

6. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება სათაურად „ისტორია“, სადაც განთავსებოდა
სამინისტროს დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული მისი დეტალური საქმიანობის ისტორია.
7.

ვებ-გვერდზე

„სამინისტროს

არსებულ

შესახებ“

განყოფილებაში

არ

მოიძიება

„სამინისტრო“

სამინისტროს

არსებულ

მოქმედი

ქვე-განყოფილებაში

დებულების

თანახმად

განსაზღვრული სამინისტროს მმართველობის სფეროს, ამოცანებისა და კომპეტენციის აღწერა.

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

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

არ მოიძიება აპარატის სტრუქტურული ქვედანაყოფების ძირითადი ამოცანებისა და
კომპეტენციის აღწერა;

•

არ მოიძიება სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების ფოტოსურათები,
კომპეტენციის

აღწერა,

არასრული

სახით

არის

წარმოდგენილი

სტრუქტურული

ქვედანაყოფების ხელმძღვანელების ვრცელი ბიოგრაფიული მოანცემები, კერძოდ, ვებგვერდზე არსებულ განყოფილებაში „სამინისტო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში
„სამინისტროს

თანამშრომლები“

არ

არის

მოცემული

შემდეგი

ქვედანაყოფების უფროსების ვრელი ბიოგრაფიული მონაცემები:
 საინვესტიციო საინფორმაციო სამსახური:
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სტრუქტურული

 სატრანსპორტო პოლიტიკის დეპარტამენტი:

 შიდა აუდიტი:

•

ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში „დაგვიკავშირდით“ არასრული სახით არის
წარმოდგენილი

სამინისტროს

სტრუქტურული

საკონტაქტო რეკვიზიტები:
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ქვედანაყოფების

ხელმძღვანელების

•

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

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ
9. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზები: არ
არსებობს ვაკანსიათა (არ არსებობს ვაკანსიების შესაბამისი (ქვე-)განყოფილება) და ტენდერების
არქივი, საერთაშორისო და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები, სამინისტროს საქმიანობის
ამსახველი წლიური და კვარტალური ანგარიშები, პროგრამები (მათ შორის საინვესტციო და
საინოვაციო პოლიტიკისა სფეროს შესაბამისი პროგრამები) და პროექტები და ა.შ.
არ მოიძიება, აგრეთვე, საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტის მიერ
შემუშავებული აქტიური და პოტენციური ინვესტორების მონაცემთა ბაზა და საინვესტიციო
პროექტების საინფორმაციო ბანკი.
10

ამასთან, განყოფილებაში სათაურად „სამინისტრო“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „სამინისტროს
დოკუმენტები“ განთავსებული სამინისტროს სტრატეგიული გეგმა არ იხსნება:

განყოფილებაში

სათაურად

„სამინისტრო“

არსებულ

ქვე-განყოფილებაში

„დებულებები“

განთავსებული საქმისწარმოების ინსტრუქცია და დეპარტამენტების დებულება არ იხსნება:

ვებ-გვერდზე არსებული განყოფილება სათაურად „დაიჯესტი“ ცარიელია:

განყოფილებაში სათაურად „ინვესტიციები“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „ინვესტიციების
მიმოხილვა“ განთავსებული ყველა ბმული ცარიელია:

11

12

განყოფილებაში სათაურად „ინვესტიციები“ არსებული ქვე-განყოფილება „უყურე და გადმოწერე“
ცარიელია:

განყოფილებაში სათაურად „ინვესტიციები“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „დეპარტამენტის
შესახებ“ განთვასებული ყველა ბმული ცარიელია:

13

განყოფილებაში

„ეკონომიკური

მაჩვენებლები“

არსებულ

ქვე-განყოფილებაში

„აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის დარგობრივი მიმოხილვა“ განთავსებული ყველა
ბმული ცარიელია, გარდა ბმულისა „საფინანსო სექტორი“:

14

15

განყოფილებაში სათაურად „საწარმოები“ არსებული შემდეგი ბმულები ცარიელია:

16

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები
10. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სიახლეები“ არ მოიძიება მინისტრის
გამოსვლების, განცხადებების, ბრიფინგების ტექსტები;
ამასთან, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „სიახლეები“ წარმოდგენილი
უკანასკნელი ცნობა თარიღდება 2010 წლის სექტემბრის თვით, რაც მომხმარებელს არ აძლევს
საშუალებას, გაეცნოს 2010 წლის სექტემბრის თვემდე სამინისტროს მიერ განხორციელებულ
საქმიანობას:
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11. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება (ქვე-)განყოფილება სათაურად „წლიური ანგარიში“ სადაც
განთავსდებოდა სამინისტროს საქმიანობის ამსახველი წლიური და კვარტალური/მიმდინარე
ანგარიშები.

12. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება სათაურად „პროგრამები“, სადაც მოყვანილი
იქნებოდა იმ პროგრამების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები,
რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს
წარმოადგენს

სამინისტრო.

აგრეთვე,

შესახებ,

რომელთა

ღონისძიებების

ცნობები

იმ

პროგრამების

რეალიზაციაში

მონაწილე

(პროექტ ,,საჯარო

ფარგლებში
მხარეს

მიმდინარე
სამინისტრო.

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის მიმართული ოფიციალური
წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ და მეორე კვარტალში (იანვარი-ივნისი)
განხორციელებული პროექტების (სოციალური, მიზნობრივი, კვლევითი, სამეცნიერო,
საგანმანათლებლო, ამა თუ იმ სფეროს განვითარებაზე მიმართული და მისთ.) ჩამონათვალი და
თითოეულ პროექტზე გახარჯული თანხის ოდენობა, 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/acharafinansta_programebi.pdf).
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13. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება სათაურად „პროექტები“, სადაც მოყვანილი
იქნებოდა იმ პროექტების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) მოხსენებები,
რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს
წარმოადგენს

სამინისტრო.

ღონისძიებების

შესახებ,

აგრეთვე,

ცნობები

რომელთა

იმ

პროექტების

რეალიზაციაში

მონაწილე

ფარგლებში
მხარეს

მიმდინარე
სამინისტრო.

(პროექტ ,,საჯარო

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის მიმართული ოფიციალური
წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ და მეორე კვარტალში (იანვარი-ივნისი)
განხორციელებული პროექტების (სოციალური, მიზნობრივი, კვლევითი, სამეცნიერო,
საგანმანათლებლო, ამა თუ იმ სფეროს განვითარებაზე მიმართული და მისთ.) ჩამონათვალი და
თითოეულ პროექტზე გახარჯული თანხის ოდენობა, 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/acharafinansta_programebi.pdf).

14.

სასურველია,

ვებ-გვერდზე

არსებობდეს

(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

15. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „კანონმდებლობა“ განთავსებული
ერთადერთი სამართლებრივი აქტი - „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“ არ იხსნება:
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სასურველია, აღნიშნულ განყოფილებაში „კანონმდებლობა“ განთავსდეს სამინისტროს
საქმიანობის (მმართველობის) სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს პრეზიდენტის,
საქართველოს მინისტრისა და საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტები და
სამართლებრივი აქტების პროექტები; აგრეთვე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა
და ეკონომიკის მინისტრის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტები - ბრძანებები (როგორც
ნორმატიული, ისე სამართლებრივი) (მათ შორის მინისტრის მიერ დამტკიცებული სამინისტროსა
და

საქვეუწყებო

ქვედანაყოფების

დაწესებულებების
დებულება

და

საშტატო

სტრუქტურა

ნუსხა,
,

სამინისტროს

მოადგილეებსა

და

სტრუქტურული

სამინისტროს

სხვა

თანამდებობის პირებს შორის ფუნქციების განმსაზღვრელი ბრძანება);
სასურველია, აგრეთვე, განთავსდეს სამინისტროს მიერ მომზადებული „აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის პროექტი, სამშენებლო საქმიანობის
მარეგულირებელი

კანონქვემდებარე

ნორმატიული

აქტები,

საქართველოსა

და

აჭარის

ავტონომიური რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე შემუშავებული და
გამოცემული ნორმატიული და ინდივიდუალური ხასიათის სამართლებრივი აქტები; საბიუჯეტო
დეპარტამენტის მიერ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“
კანონის წლიური პროექტი, და ამავე კანონის ამოქმედებისათვის საჭირო მომზადებული
საკანონმდებლო და ნორმატიული პროექტები; ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის მიერ
შემუშავებული სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების

პროექტები;

იურიდიული

დეპარტამენტის

მიერ

მომზადებული

სამინისტროს

კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე შესაბამისი ნორმატიული აქტების პროექტები.
სასურველია, აღნიშნულ (ქვე-)განყოფილებაში, აგრეთვე, მოიძიებოდეს შემდეგი სამართლებრივი
აქტებიც:
•

საქართველოს კონსტიტუცია;

•

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

•

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ ;

•

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ“;

•

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ“;

•

საქართველოს კონსტიტუციული კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის
შესახებ“;

•

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ ;
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•

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები.

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

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

16. 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

ფარგლებში,

ფორმები/ნიმუშები.

რომელსაც

(პროექტ ,,საჯარო

ახორციელებს ,,ინფორმაციის

ინფორმაციის

მონაცემთა

თავისუფლების

ბაზის’’

განვითარების

ინსტიტუტი", აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის
მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ და მეორე კვარტალში
(იანვარი-ივნისი) განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ
ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის მეორე კვარტალის შესრულების
ბალანსი/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/acharafinansta_budget.pdf).

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

17. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებათა ბლოკი/განყოფილება, სადაც
მოყვანილი იქნებოდა სამინისტროსა და ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს შორის, აგრეთვე,
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სამინისტროსა და სხვა საჯარო დაწესებულებას შორის გაფორმებულ ადმინისტრაციულ
(სამოქალაქო/სამართლებრივ) ხელშეკრულებათა ჩამონათვალი და პირობები.
18. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში სათაურად „ტენდერები“ წარმოდგენილია მხოლოდ
ტენდერების ჩატარების შესახებ განცხადებები:

სასურველია, აღნიშნულ განყოფილებაში განთავსდება სამინისტროს მიერ განხორციელებული
სახელმწიფო

შესყიდვებისა

სახელმწიფო

შესყიდვები)

(ელექტრონული/საჯარო

(გამოცხადებული
და

ტენდერები,

განხორციელებული

აუქციონების,

პირდაპირი

კონკურსები

სახელმწიფო
მიყიდვის,

და

ქონების

სხვა

სხვა

სახის

პრივატიზების

გზით)

ამომწურავი

ჩამონათვალი (სია) და ასევე, სამინისტროს 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", აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის
მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ და მეორე კვარტალში
(იანვარი-ივნისი) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (გამოცხადებული ტენდერები,
კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) ამომწურავი ჩამონათვალი (სია) და
თითოეულ მათგანზე გახარჯული თანხის ოდენობა, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც
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შესაძლებელს ხდის სამინისტროს მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/acharafinansta_shesyidvebi.pdf).

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა
19. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება სათაურად „ვაკანსიები“, სადაც განთავსდებოდა
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.

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი)
20. 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; (პროექტ ,,საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც

ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსათვის მიმართული
ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ და მეორე კვარტალში
(იანვარი-ივნისი) განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის
შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის მეორე კვარტალის
შესრულების ბალანსი/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/acharafinansta_budget.pdf);
•

არ

მოიძიება

საჯარო

სამსახურებრივი

უფლებამოსილების

განმახორციელებელი

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

არ მოიძიება სამინისტროს სრული სისტემის თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასების,
დანამატების და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია; არ
მოიძიება უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,
დონის სახელმწიფო ერთეულების

საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა

მიერ სამინისტროსათვის გამოყოფილი ფინანსური

დახმარების (გრანტები) ხარჯთაღრიცხვა;
•

არ მოიძიება სამინისტროსათვის პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო
ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია.
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით:

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

34.23%
www.mofea.ge ელმმართველობის ხარისხი

65.77%
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ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი

ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებგვერდზე

88.89%

1. ნავიგაცია

40.00%

2. ძიება

52.94%

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

25.00%

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

40.00%

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

0.00%

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP

52.63%

7. სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან

0.00%

9. ელექტრონული ჩართულობა

0.00%

16.67%

10. ელექტრონული სერვისები
11. უნარშეზღუდული მომხმარებლებისთვის
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

0.00%

12. უსაფრთხოება

0.00%

25.00%

13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები
0

0.2
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 ნავიგაცია
ვებ-გვერდის რუკა შექმნილია იმისთვის, რომ მომხმარებელმა მარტივად და სწრაფად მოიძიოს
სასურველი კატეგორია. ვებ-გვერდ www.mofea.ge-ზე ვებ-გვერდის რუკას აზრი ეკარგება, რადგან
სია ძალიან დიდია:

ეს არ არის სრული ჩამონათვალი. სრულად შეგიძლიათ იხილოთ აქ:
http://www.mofea.ge/index.php?map
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 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები
ვებ-გვერდზე დაშვებულია მცირე სტრუქტურული ხარვეზები.
მაგ:

ციფრები სრულად არ ჩანს;

სათაურებში დაშვებულია მცირე ხარვეზები:

ვებ-გვერდზე არსებობს ცარიელი კატეგორიები.
მაგ:
28

მსგავს კატეგორიებზე აუცილებლად უნდა დაეწეროს, რომ მიმდინარე გვერდი მზადების
პროცესშია;

 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა
ვებ-გვერდის უმეტესობა ფაილები არ მოიძებნება. მაგალითად შემდეგი გვერდიდან არც-ერთი
ფაილი არ იხსნება:

აგდებს შემდეგ შეცდომას:
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 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი
სურათები დაპატარავებულია პროგრამული კოდით (HTML/CSS). მაგალითად შემდეგი
სურათები:
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რეალურად ეს სურათები საკმაოდ დიდია:

31

ვებ-გვერდის მთავარი ლოგო ბრაუზერ Internet Explorer-ში დამახინჯებულად ჩანს:

 უსაფრთხოება
ვებ-გვერდის მართვის სისტემის მიგნება საკმაოდ მარტივია:

32

საჭიროა მისი უკეთესად გადამალვა;

ვებ-გვერდზე არ იფილტრება გადაცემული ცვლადები. თუ პროგრამისტმა ხელოვნურად შეცვალა
გადაცემული ცვლადის მნიშვნელობა, მაშინ ვებ-გვერდი ბეჭდავს შეცდომებს:

33

მსგავსი შეცდომები ძალიან სახიფათოა;

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება
ვებ-გვერდს ძალიან დიდი პრობლემები აქვს უსაფრთხოების კუთხით, ჩვენ სპეციალურად აქ არ
ვწერთ ხარვეზების შესახებ, თუმცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და
ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალურ პირთა დაინტერესების შემთხვევაში მივაწვდით სრულ
ანალიზს.
ზოგადად ვებ-გვერდზე გასამართია ფუნქციები, მოსაწესრიგებელია რეპორტინგის სისტემა და
სხვა.
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