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საქართველოს პარლამენტი
www.parliament.ge
გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები

ოფიციალური ვებ-გვერდის საინფორმაციო გამჭვირვალობა IDFI
პარამეტრების მიხედვით

33,40%
66,60%
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www.parliament.ge
გამჭვირვალობის
ხარისხი

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი

66,67%

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ

63,93%
83,33%

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

48,50%
80,00%

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო
რესურსების შესახებ

39,38%
71,43%

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

56,73%
100,00%

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების
ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

47,47%

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

16,67%
59,50%

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

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა

40,00%
71,25%
0,00%
0,00%
28,57%

9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი)

43,50%

0,00%
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საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდზე არ მოიძიება:

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ
1. ვებ-გვერდზე არ მოიძება ხელმძღვანელობის შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია, კერძოდ:
•

არ

მოიძიება

საქართველოს

პარლამენტის

თავმჯდომარის

კომპეტენციისა

და

კანონმდებლობით განსაზღვრული მისი არჩევის წესის აღწერა. აგრეთვე, არ მოიძიება
საქართველოს

პარლამენტის

თავმჯდომარის

(მდივნების/თანაშემწეთა)

სამუშაო

ელ.ფოსტის მისამართ(ებ)ი:

აგრეთვე, ქვე-განყოფილებაში „პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტი“ არ მოიძიება
ტექსტური სახის მითითება იმის თაობაზე, თუ რომელ საკითხებშია კაბინეტში შემავალი
ესა თუ ის პირი პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე:
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•

არ მოიძიება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეთა კომპეტენციისა
და კანონმდებლობით განსაზღვრული მათი არჩევის წესის აღწერა:

2. საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე მომხმარებლისათვის თვალსაჩინო
ადგილას არ არსებობს განცალკევებული განყოფილება „კონტაქტი“ ან „დაგვიკავშირდით“.
ზემოთ ხსენებულ შესაქმნელ განყოფილებაში სასურველია თავმოყრილ იქნეს ვებ-გვერდზე
სხვადასხვა ქვე-განყოფილებებში უკვე არსებული საკონტაქტო ინფორმაცია მ.შ. პარლამენტის
აპარატის სტრუქტურული ერთეულების, კომიტეტების აპარატების, ფრაქციების აპარატების და

მისთ. სარეკვიზიტო ცნობარი (ელ.ფოსტების მისამართები, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები).
თუმცა, უპირველეს ყოვლისა, შესაქმნელ განყოფილებაში „კონტაქტი“ ან „დაგვიკავშირდით“
სასურველია განთავსდეს საქართველოს პარლამენტის შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა,
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ოფიციალური
საფოსტო
მისამართი,
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურის
ტელეფონის/ფაქსის ნომერი (ცხელი ხაზის ნომერი) და ზოგადი ელექტრონული ფოსტის
მისამართი (მაგ.: info@parliament.ge). სასურველია აქვე მოიძიებოდეს ფიზიკური და იურიდიული
პირების მიღების და მათთან მუშაობის გრაფიკი.
3. არ მოიძიება საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი
წერილობითი აღნიშვნა.
4.

სასურველია

ვებ-გვერდზე

განცალკევებით

შეიქმნას

ქვე-(განყოფილება)

სათაურად

„საქმიანობის საფუძვლები“, სადაც განთავსდებოდა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული
საქართველოს

პარლამენტის

საქმიანობის

საფუძვლების,

ძირითადი

პრინციპების,

პრეროგატივათა, უფლებამოსილების ვადის და მისთ. აღწერა.

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

5. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურის შესახებ
შემდეგი სახის ინფორმაცია, კერძოდ, განყოფილებაში სათაურად „აპარატი“:
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•

არ მოიძიება პარლამენტის აპარატის სქემატური ნახატი (იგივე - სტრუქტურული ხე);

•

არ მოიძიება პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეთა სამდივნოების უფროსებისა და
აპარატის უფროსის სამდივნოს უფროსის ფოტოსურათები და ვრცელი ბიოგრაფიული
მონაცემები:

ამასთან, არ მოიძიება ინფორმაცია პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ბ–ნი ლ.
ვეფხვაძის სამდივნოს უფროსის შესახებ (სახელი და გვარი, ფოტოსურათი და ვრცელი
ბიოგრაფიული მონაცემები):
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•

არ

მოიძიება

საქართველოს

პარლამენტის

აპარატის

დეპარტამენტებში

შემავალი

განყოფილებების უფროსების ფოტოსურათები და ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები:

•

არ

მოიძიება

საქართველოს

პარლამენტის

აპარატის

შემდეგი

სტრუქტურული

ერთეულების უფროსების ფოტოსურათები და ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები:
o

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის;
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o

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის;

o

მანდატურის სამსახურის (მანდატურთუხუცესის):
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•

არ მოიძიება საქართველოს პარლამენტის აპარატის შემადგენლობაში შემავალი შემდეგი
კომიტეტების აპარატების უფროსების ფოტოსურათები და ვრცელი ბიოგრაფიული
მონაცემები:

o

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის;

o
o

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის აპარატის;
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის აპარატის;

o

დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის აპარატის;

o

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის;

o

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის აპარატი;

o

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის:

ამასთან, არ მოიძიება საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის აპარატის
უფროსის ფოტოსურათი:
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•

არ მოიძიება საქართველოს პარლამენტის ფრაქციებისა და დროებითი კომისიების
აპარატების უფროსების შესახებ ინფორმაცია (სახელები და გვარები, ფოტოსურათები,
ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები და საკონტაქტო ინფორმაცია):
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•

სასურველია ვებ-გვერდზე მოიძიებოდეს პარლამენტის აპარატის შემადგენლობაში
შემავალი უკლებლივ ყველა სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (უფროსის)
საკონტაქტო რეკვიზიტი (სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა
და

ფაქსის

ნომრები,

აგრეთვე

უკლებლივ

ყველა

სტრუქტურული

ელექტრონული ფოსტის მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი:
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ერთეულის

6. არ მოიძიება საქართველოს პარლამენტის დასავლეთ საქართველოს წარმომადგენლობის
საფოსტო მისამართი (საფოსტო ინდექსზე მითითება), შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი რუკა
და ფაქსის ნომერი:

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ
7. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზები: არ
არსებობს საქართველოს პარლამენტის აპარატში ვაკანსიათა არქივი (განცალკევებული (ქვე-)
განყოფილება

სათაურად

„ვაკანსიები“),

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულებების

მ.შ.

საქართველოს პარლამენტის აპარატის გამგებლობას მიკუთვნებულ საკითხებზე საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად დადებული ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა, საქართველოს
პარლამენტის და საქართველოს პარლამენტის აპარატის საქმიანობის ამსახველი ერთიანი
წლიური და კვარტალური ანგარიშები (განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება სათაურად
„წლიური ანგარიშები“), სტატისტიკური მონაცემები (განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება
სათაურად

„სტატისტიკა“),

ფინანსური ხასიათის მაჩვენებლები (განცალკევებული (ქვე-)

განყოფილება სათაურად „ბიუჯეტი“) და ა.შ.

13

ამასთან, განყოფილებაში „თავმჯდომარე“ – „არქივი“ ქვე-განყოფილებებში სათაურად „ახალი
ამბების არქივი“, „განცხადებები/მიმართვები/გამოსვლები“, „შეხვედრები“, „ვიზიტები“ და
„პრესკონფერენციები/ინტერვიუები“ ინფორმაცია განთავსებული არ არის:

განყოფილებაში „საერთაშორისო პროექტები“ არსებული ქვე-განყოფილება „პუბლიკაციები“
აგრეთვე ცარიელია:

14

ინფორმაცია არ მოიძიება განყოფილებაში „კომისიები და საბჭოები“ – „ტერიტორიული
მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისია“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში სათაურად
„კომისიის სხდომების არქივი“:

განყოფილებაში

სათაურად

„საქართველოს

შესახებ“

არსებულ

ქვე-განყოფილებაში

„ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა“ არ იკითხება რეგიონების რუკებს თანდართული
ტექსტური სახის ინფორმაცია:

15

განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ – „დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი“ ბმულები სათაურად „აქტუალური ინფორმაცია“ და „კანონპროექტების
დამუშავება“ ცარიელია:

განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ – „ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო
ინტეგრაციის კომიტეტი“ ბმული სათაურად „მოქალაქეთა მისაღები“ – „განცხადებები“
ცარიელია:
16

ხოლო, ქვე-განყოფილებაში „ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოში“ არ მოიძიება
საქართველოს სახალხო დამცველის 2011 წლის სპეციალური ანგარიში:

განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ – „დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი“
ბმული სათაურად „კომიტეტის საინფორმაციო ბიულეტენი“ ცარიელია:

ხოლო,

ქვე-განყოფილებაში

„სახელმწიფო

პროგრამა“

ელექტრონული ფაილის ყდა:

17

მოცემულია

მხოლოდ

შესაბამისი

განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ – „თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი“ ქვეგანყოფილებაში სათაურად „საცნობარო ინფორმაცია“ მოცემულია რიგი არაქტიური ბმულებისა:

18

განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ – „იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი“ ბმულები
სათაურად „კომიტეტის სხდომები“, „განცხადებები“, „ჩატარებული ღონისძიებები“ და
„კანონპროექტები“ ცარიელია:

განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ – „საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი“ ბმული
სათაურად „კომიტეტის სხდომები“ ცარიელია:

ხოლო, ქვე-განყოფილებაში სათაურად „საცნობარო ინფორმაცია“ – „მუდმივმოქმედი
საპარლამენტო და საპარლამენტთაშორისო დელეგაციები მოცემულია ანგარიშების ამსახველი
რიგი არაქტიური ბმულებისა:

19

განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ – „სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი“
ბმული სათაურად „ოლიმპიადა 2008“ ცარიელია:

20

განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ – „ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი“ ქვე-განყოფილებაში „კომიტეტის აქტივობები“ მოყვანილი ბმული სათაურად
„კონფერენციები, სემინარები“ ცარიელია:

ზოგადად, განყოფილებაში სათაურად „კომიტეტები“ სასურველია სრულყოფილად იყოს
წარმოდგენილი ინფორმაცია თითოეული კომიტეტის ქვე-განყოფილებაში „ანონსი“, ხოლო
წლიური

ანგარიშები

მოყვანილი

იქნეს

თითოეული

მდგომარეობით (2009, 2010, 2011 წწ.):

21

კომიტეტის

გვერდზე

უახლესი

განყოფილებაში სათაურად „პარლამენტის წევრები“ ბმულში „საქართველოს პარლამენტის
წევრების მიერ არასაპატიოდ გაცდენილი პარლამენტის სხდომების რაოდენობა“ არ არის
მოყვანილი უახლესი (2010, 2011 წწ.) ინფორმაცია:

ამასთან, განყოფილებაში

„ბიურო“ ქვე-განყოფილებაში „ბიუროს სხდომები“ სასურველია

მოიძიებიოდეს პარლამენტის ბიუროს უკლებლივ ყველა სხდომის ოქმი:

22

განყოფილებაში სათაურად „აპარატი“ არსებული ქვე-განყოფილება „სახელმწიფო შესყიდვები“ არ
მუშაობს:

განყოფილებაში

სათაურად

„აპარატი“

არსებულ

ქვე-განყოფილებაში

„საორგანიზაციო

დეპარტამენტი“ – „აქტუალური ინფორმაცია“ არ მოიძიება საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ საქართველოს საჯარო დაწესებულებების
მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის წარმოდგენილ ანგარიშთა 2011 წლის ანალიზი:

განყოფილებაში სათაურად „ფრაქციები“ ქვე-განყოფილებაში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
მოყვანილი ბმული სათაურად „სხდომები“ ცარიელია:

23

განყოფილებაში სათაურად „ფრაქციები“ ქვე-განყოფილებაში „საქართველოს რეგიონები მაჟორიტარები“ მოყვანილი ბმული სათაურად „ფრაქციის სხდომების ოქმები“ ცარიელია:

განყოფილებაში სათაურად „ფრაქციები“ – „ძლიერი საქართველო“ ბმულები სათაურად
„პოლიტიკური პლატფორმა“, „წესდება“, „სხდომები“ და „ფოტოგალერეა“ ცარიელია:

24

განყოფილებაში

სათაურად

„ფრაქციები“

ქვე-განყოფილებაში

„ქრისტიან-დემოკრატები“

მოყვანილი ბმული სათაურად „სხდომები“ ცარიელია:

განყოფილებაში სათაურად „კომისიები და საბჭოები“ ბმულები სათაურად „ანონსი“ და „კომისიის
სხდომების არქივი“ ცარიელია:

25

ინფორმაცია არ არის განყოფილებაში სათაურად „საერთაშორისო პროექტები“ არსებულ ქვეგანყოფილებაში „პუბლიკაციები“:

8. ვებ-გვერდზე აგრეთვე არ მოიძიება საქართველოს პარლამენტში (აპარატში) შესული/გასული
კორესპონდენციის რეგისტრი.

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები
9.

განყოფილებაში

„პარლამენტის

თავმჯდომარე“

მოყვანილ

ქვე-განყოფილებაში

„პრესკონფერენციები/ინტერვიუები“ სასურველია განთავსდეს 2011 წლის 30 მარტის შემდგომ
არსებული შესაბამისი ინფორმაციაც (არსებობის შემთხვევაში):

26

10.
განყოფილებაში „მოადგილეები“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „პარლამენტის
თავმჯდომარის მოადგილე ფრიდონ თოდუა“ ბმულები „ფოტოგალერეა“ და „ვიზიტები“
ცარიელია:

ინფორმაცია აგრეთვე არ არის განყოფილებაში „მოადგილეები“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში
„პარლამენტის

თავმჯდომარის

მოადგილე

ლევან

ვეფხვაძე“

განთავსებულ

ბმულში

„ფოტოგალერეა“:

ხოლო,

განყოფილებაში

თავმჯდომარის

„მოადგილეები“

მოადგილე

პაატა

არსებულ

დავითაია“

„გამოსვლები“ ცარიელია:

27

ქვე-განყოფილებაში

ბმულები

სათაურად

„პარლამენტის

„შეხვედრები“

და

11. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს პარლამენტის
აპარატის საქმიანობის ამსახველი ერთიანი წლიური და კვარტალური ანგარიშები
(განცალკევებული

(ქვე-)განყოფილება

სათაურად

„წლიური

ანგარიშები“)

აღნიშნული

ინფორმაცია სასურველია განთავსდეს შესაქმნელ განყოფილებაში „წლიური ანგარიშები“.
12. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება „სტატისტიკა“, სადაც
განთავსდებოდა საქართველოს პარლამენტის (მ.შ. აპარატის) საქმიანობასთან დაკავშირებული
ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია და მონაცემები იმ ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ,
რომლებიც ასახავენ საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის ძირითად სფეროებში არსებულ
სიტუაციასა და მათ განვითარების დინამიკას.

13.

სასურველია

ვებ-გვერდზე

განცალკევებულად

არსებობდეს

ქვე-განყოფილებები

„პარტნიორობა საქართველოს ორგანიზაციებთან“, სადაც მოყვანილი იქნება პარტნიორობის
შესაბამისი ტექსტური ინფორმაციული აღწერა და საქართველოს პარლამენტის პარტნიორ
ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები.
14. სასურველია ვებ-გვერდზე მთავარ გვერდზე (თვალსაჩინო ადგილას) განცალკევებულად
არსებობდეს განყოფილება „ტრენინგები“, სადაც განთავსდებოდა სტაჟირებების, ატესტაციის,
ტრენინგების, პროფესიული დაოსტატების, სასწავლო ანდა სემინარების კურსების შესახებ
ცნობები:
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15. განყოფილებაში ,,საერთაშორისო პროექტები“ – „მიმდინარე პროექტები - ზოგადი
ინფორმაცია“ არსებულ გვერდზე „გენდერი და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში (UNDP)“
მოყვანილი ბმული სათაურად „გენდერული ბიუჯეტი“ ცარიელია:

განყოფილებაში ,,საერთაშორისო პროექტები“ – „მიმდინარე პროექტები - არქივი“ 2006 და 2007
წლის საქმიანობის მომცველი რიგი ბმულებისა არააქტიურია:
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განყოფილებაში

,,საერთაშორისო

პროექტები“

მოცემულია

საკმაოდ

დიდი

რაოდენობის

პროექტების შესახებ ინფორმაცია, თუმცა ამასთანავე სასურველია მოიძიებოდეს პროექტების
ხარჯთაღრიცხვა და უახლესი პროექტების შესახებ ინფორმაცია.
16. სასურველია ვებ-გვერდზე მომხმარებელთათვის დამატებით არსებობდეს ინფორმაცია
სასამართლო საქმეთა მიმოხილვა, რომელთა ერთ-ერთ მხარეს წარმოადგენდა საქართველოს
პარლამენტის აპარატი (არსებობის შემთხვევაში).

 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

17. ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებას სათაურად „კანონმდებლობა“ სასურველია გადაერქვას
სახელი და ეწოდოს „სამართლებრივი აქტები“. სასურველია

აღნიშნულ

განყოფილებაში

არსებულ საკანონმდებლო აქტების საძიებო პროგრამის გარდა, მოიძიებოდეს პარლამენტის
დადგენილებებისა

და პარლამენტის

თავმჯდომარის

თავისი

კომპეტენციის

ფარგლებში

გამოცემული სამართლებრივი აქტების საძიებო სისტემაც, სადაც სხვა სამართლებრივ აქტებთან
ერთად აგრეთვე განთავსდებოდა პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული
პარლამენტის აპარატის საშტატო განრიგი, თანამდებობრივი სარგოს და დანამატის ოდენობა,
პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის წესი, პარლამენტის
შენობა-ნაგებობებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმი, პარლამენტის
თავმჯდომარის მოადგილეების საქმიანობის სფეროების განმსაზღვრელი ბრძანება და ა.შ.
ამასთან, სასურველია მოიძიებოდეს საკანონმდებლო აქტების კოდიფიცირებული ვერსიებიც:
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აგრეთვე, სასურველია საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდზე მოიძიებოდეს სამართლებრივი
აქტების პროექტების და დართული განმარტებითი ბარათების საძიებო სისტემა და პარლამენტის
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ბიუროს - www.parliamentngo.ge ვებ-გვერდზე
გადასასვლელი ბმული თვალსაჩინო ადგილას.

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და
იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების
უზრუნველყოფას
18. ვებ-გვერდზე სასურველია თვალსაჩინო ადგილას არსებობდეს ფიზიკურ და იურიდიულ
პირთა მიმართვათა მიმოხილვა და ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ზოგად საკითხებთან
დაკავშირებულ მიმართვათა საქართველოს პარლამენტის აპარატში მიღების წესის აღწერა,
მიღებულ მიმართვათა განხილვის წესისა და ვადების აღწერა. აღნიშნული ინფორმაცია
სასურველია

განთავსდეს

მტავარ

გვერდზე

„კონტაქტი“ ან „დაგვიკავშირდით“.
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შესაქმნელ

განცალკევებულ

განყოფილებაში

19. მართალია განყოფილებაში „აპარატი“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „საორგანიზაციო
დეპარტამენტი“ მოიძიება საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
უარის

თქმის

შესახებ

საქართველოს

საჯარო

დაწესებულებების

მიერ

საქართველოს

პარლამენტისათვის წარმოდგენილ ანგარიშთა ანალიზები, რაც თავისთავად დადებით ფაქტს
წარმოადგენს, თუმცა ძირითადი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს
პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის ღიაობასთან მიმართებაში საქმიანობასთან, ვებ-გვერდზე
სამწუხაროდ არ მოიძიება.
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 საქართველოს
პარლამენტში შესული საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და გაცემის მოთხოვნაზე უარის თქმის
თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. აგრეთვე, ვებგვერდზე არ არის წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრისა და საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნის ჩამოსატვირთი ფორმები/ნიმუშები:

(პროექტ

,,საჯარო

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს
პარლამენტისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ
კვარტალში (სამი თვე) გამოცემული იმ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტების ჩამონათვალი (რეკვიზიტებზე მითითებით), რომლებიც მოიცავდნენ საჯარო
ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ
გადაწყვეტილებებს, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის საქართველოს
პარლამენტის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია
შესაძლებელია
მოძიებულ
იქნეს
შემდეგ
ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/parlamenti_infostatistic.pdf).
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 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 საქართველოს პარლამენტის აპარატსა და ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს
შორის,

აგრეთვე,

აპარატსა

და

სხვა

საჯარო

დაწესებულებას

შორის

გაფორმებულ

ადმინისტრაციულ (სამოქალაქო/სამართლებრივ) ხელშეკრულებათა ჩამონათვალი და პირობები.
21. განყოფილებაში „აპარატი“ მართალია არსებობს ქვე-განყოფილება სათაურად „სახელმწიფო
შესყიდვები“, თუმცა ის არ იხსნება. ხოლო ხსენებული განყოფილების ქვე-განყოფილებაში
სათაურად „ტენდერები და აუქციონები“ მოყვანილია მხოლოდ შესაბამისი განცხადებები - ამავე
ქვე-განყოფილებაში სასურველია აგრეთვე არსებობდეს წლების მიხედვით არქივირებული
საქართველოს პარლამენტის 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):

 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა

22. ვებ-გვერდზე არ არსებობს განყოფილება „ვაკანსიები“, სადაც განთავსდებოდა საქართველოს
პარლამენტის აპარატში ვაკანტურ თანამდებობათა და
კანდიდატისათვის
თანამდებობათა

წაყენებული
დასაკავებელი

საკვალიფიკაციო
კონკურსის

ვაკანტურ თანამდებობაზე მისაღები

მოთხოვნების

ჩატარების

წესი,

ჩამონათვალი,
საჯარო

საჯარო

თანამდებობათა

დასაკავებელი კონკურსის შედეგები (აპარატის მიერ კანდიდატთა პერსონალური მონაცემების
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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

„აპარატი“

არსებულ

ქვე-განყოფილებაში

„საკადრო

საკითხთა

დეპარტამენტი“ – „განცხადებები“ მოყვანილია შესაბამისი ინფორმაცია პარლამენტის აპარატის
თანამშრომელთა საყურადღებოდ:

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი)
23. ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე შესაქმნელია განყოფილება
მონაცემები“,

სადაც

განთავსდებოდა

საქართველოს

სათაურად „ფინანსური

პარლამენტის

საქმიანობასთან

დაკავშირებული ფინანსური ხასიათის შემდეგი სახის ინფორმაცია:
•

საქართველოს

პარლამენტისათვის

გამოყოფილი

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

გათვალისწინებული ყოველწლიური ასიგნებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია (რა
ინფორმაციაც მომხმარებლისთვის ძალზე რთულად მოსაძიებელია განყოფილებაში
„აპარატი“ განთავსებულ
www.pbo.parliament.ge);

პარლამენტის
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საბიუჯეტო

ოფისის

ვებ-გვერდზე

-

•

საქართველოს პარლამენტის აპარატის ბიუჯეტში ასახული შემოსავლებისა და გასავლების
/ ბიუჯეტის შესრულების ბალანსისა და ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ზოგადი
ინფორმაცია;

•

საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი თანამდებობის პირთა
ჩამონათვალი და საშტატო განრიგი/საშტატო ერთეულზე გათვალისწინებული ფინანსური
განაკვეთების შესახებ ინფორმაცია;

(პროექტ

,,საჯარო

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს
პარლამენტისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა შტატში და
შტატგარეშე მომუშავე პირთა საერთო რაოდენობა ცალ-ცალკე, 2011 წლის მეორე კვარტალის
(აპრილი-მაისი-ივნისი) მდგომარეობით, რა ინფორმაციაც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს
ხდის საქართველოს პარლამენტის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული
ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/parlamenti_28_sashtato.nusxa.pdf

აგრეთვე მოთხოვნილ იქნა, პარლამენტის მიერ საქართველოს პარლამენტის წევრთათვის (150
წევრის მთლიანად) 2010 წელსა და 2011 წლის პირველ და მეორე კვარტალში (ექვსი თვე იანვარი-ივნისი) გაცემული ხელფასების, დანამატებისა და პრემიების საერთო ოდენობის შესახებ
ინფორმაცია (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე), რომელიც მოწოდებულ იქნა
რაც შესაძლებელს ხდის საქართველოს პარლამენტის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/parlamentinew.pdf ).

•

საქართველოს

პარლამენტის

აპარატის

სრული

საქართველოს

პარლამენტის

წევრებზე

გაცემული

სისტემის

თანამშრომლებზე

ხელფასების,

დანამატების

და
და

დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ ინფორმაცია;

(პროექტ

,,საჯარო

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს
პარლამენტისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა საჯარო
სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელ თანამდებობის პირებზე და სრული
სისტემის (ყველა სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული და სხვა სისტემაში შემავალი
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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), რა ინფორმაციაც ნაწილობრივ მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის საქართველოს
პარლამენტის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/parlamenti_28_xelfasebi.premiebi.pdf ).

•

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
საქართველოს პარლამენტი.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებ-გვერდი გამოირჩევა
ზოგადი ინფორმაციული შიგთავსის სიუხვით, ელექტრონული გამჭვირვალობის მაღალი
მაჩვენებლის ქონაზე პრეტენზია ნებისმიერი საჯარო დაწესებულების ვებ-გვერდს აქვს მხოლოდ
მაშინ, როდესაც იგი სრულად აკმაყოფილებს მომხმარებლის ინტერესს ისეთი მნიშვნელოვანი და
ძირითადი მონაცემების პროაქტიულად გამოქვეყნებით, როგორიცაა საკადრო უზრუნველყოფის
შესახებ ინფორმაცია და დეტალური ფინანსური მაჩვენებლები.
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით:

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

51,13%

48,87%
www.parliament.ge ელმმართველობის ხარისხი
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ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებგვერდზე

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი

66,67%

1. ნავიგაცია

40,00%

2. ძიება

52,94%

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

0,00%

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

53,33%

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

0,00%

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP

65,00%

7. სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი

85,71%

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან

83,33%

9. ელექტრონული ჩართულობა

9,09%

10. ელექტრონული სერვისები

11. უნარშეზღუდული მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა

0,00%

33,33%

12. უსაფრთხოება

58,33%

13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები

0

0,2
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0,4

0,6

0,8

1

 ნავიგაცია
ვებ-გვერდის რუკა მთავარი დანიშნულება მდგომარეობს იმაში, რომ მომხმარებელმა მარტივად
შეძლოს ორიენტაცია ელ.რესურსზე და მარტივად მოიძიოს მისთვის სასურველი გვერდი თუ
ინფორმაცია. ამჟამად www.parliament.ge -ის რუკა საკმაოდ დიდი ჩამონათვალით არის
წარმოდგენილი:

საჭიროა არსებული რუკის ოპტიმიზაცია, მაგალითად მთავარი კატეგორიების მიხედვით
ბმულების ჩაკეცვა.
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ასევე, რუკაში აღინიშნება პატარა შეცდომები. მაგალითად ისეთი როგორიც არის ცარიელი ველი:

მსგავსი ველები მხოლოდ აბნევს მომხმარებელს, საჭიროა ცარიელი ველების შევსება ან რუკიდან
მათი ამოგდება;
ვებ-გვერდის გარემო გვერდების მიხედვით იცვლება, თუმცა ერთ-ერთ გარემოში მენიუსა და
ფონის ფერი მკვეთრად არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, რის გამოც რთულდება მენიუს
ტექსტების გარჩევა.
მაგ:

ადგილმდებარეობის აღმნიშვნელი მოდული არასწორად ფუნქციონირებს. იგი ყოველთვის
ზუსტად ვერ უთითებს გვერდის ადგილმდებარეობას. მაგ:

40

 ძიება
ვებ-გვერდის ძიების მოდული დასახვეწია. ძიების ველში ავტომატურად ქართული ფონტი არ
არის ავტომატურ ფონტად ინტეგრირებული. მოდულში აშკარად გათვალისწინებულია
უნიკოდური ფონტი, რაც ძიების ველის გასწვრივ არსებული ღილაკიც, CheckBox-იც
ადასტურებს, თუმცა მასში აშკარად შეინიშნება ხარვეზები.
მაგ:

ტენდერების გვერდზე გადასვლის შემდეგ შეუძლებელია ძიების გამოყენება. მასში „კურსორის“
აქტივირება არ ხდება, რის გამოც ძიების მოდული გამოუყენებელი რჩება:

ვებ-გვერდზე არსებობს ფილტრაციის ფორმები, რომლებიც სრულყოფილად არ მუშაობენ.
მაგალითად შემდეგი:
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მონაცემების ჩაწერის შემდეგ, შესაძლებელია პერიოდის არჩევაც, თუმცა პერიოდის არჩევის
ღილაკის დაჭერისთანავე ქრება მთლიანი ინფორმაცია. ეს აშკარად ხარვეზია;

 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები
ვებ-გვერდის ტექსტების სათაურები ხშირად კონტენტზე პატარა ზომის არის. მაგ:

ვებ-გვერდის საბეჭდ ვერსიაში სიმბლიკასთან ერთად დართული უნდა იყოს საჯარო
დაწესებულების სრული დასახელება. ამჟამად ეს კრიტერიუმი საბეჭდ ვერსიაში არ არის
დაცული. მაგ:
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ვებ-გვერდში გამოყენებულია ფონტი,რომლის ზომა ნაკლებია 12 პიქსელზე. ეს არ შეესაბამება
საერთაშორისო სტანდარტებს. ფონტის ზომა უნდა აღემატებოდეს 12 პიქსელს. მაგ:

 საკონტაქტო ფორმები და წესები
ვებ-გვერდზე არსებობს საკონტაქტო გვერდები, თუმცა არც-ერთ მათგანზე არ მოიძიება
საკონტაქტო ფორმა.
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მაგ:

ვებ-გვერდზე არსებობს უკუკავშირი ფორმა, საიდანაც შესაძლებელია ელ.ფოსტის გაგზავნა,
თუმცა მისი მიგნება საკმაოდ რთულია. სასურველია საკონტაქტო ფორმაში იყოს უკუკავშირის
ბმული ან იქვე იყოს განთავსებული საკონტაქტო ფორმაც;

 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა
ვებ-გვერდზე არსებობს გვერდები, სადაც აღნისნულია, რომ ტექსტი მზადების პროცესშია.
თუმცა, გვხვდება გამონაკლისებიც, სადაც არც შეტყობინება გვხვდება და არც შესაბამისი
კონტენტი. მაგ:

ვებ-გვერდზე არსებობს ბმულები, რომლებიც არასწორად არის გენერირებული. მათზე დაჭერით
უნდა ჩაიტვირთოს ფაილები, თუმცა არასწორი გენერაციის შედეგად, ან ფაილის არ არსებობის
გამო მომხმარებელი ინფორმაციას ვერ იღებს. მაგალითად შემდეგი ბმულები არ არის სწორად
გენერირებული: www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=851
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 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი
ვებ-გვერდის სხვადასხვა კატეგორიებს აქვთ მცირე სტრუქტურული ხარვეზები.
მაგალითად მარჯვენა მხარეს დარჩენილია ცარიელი ადგილი:
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ვებ-გვერდი სხვადასხვა ბრაუზერში სხვადასხვანაირად იტვირთება.
მაგალითად ბრაუზერ Firefox-ში:

ბრაუზერ Internet Explorer-ში ტექსტები გაცილებით დიდი ჩანს:

 უსაფრთხოება
ვებ-გვერდზე ატვირთული სურათების სიგანე-სიმაღლე რეგულირდება პროგრამული კოდის
მეშვეობით (Server Side, PHP). გენერაციის დროს ცვლადებში მიეთითება სურათის სიგანე, სიგანე
კი შესაძლებელია ხელოვნურად ისეთი მივუთითოთ, რომ მისი გენერირებით სერვერი
დავტვირთოთ. მაგ:
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ამ შემთხვევაში სურათი სიგანე არის 3999 პიქსელი. ასეთი მრავალი პარალელური მოთხოვნის
შედეგად სერვერი საკმაოდ დაიტვირთება. ამ ხარვეზის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა
გაკონტროლდეს სურათის მაქსიმალური სიგანის ცვლადი;

 დამატებითი პარამეტრები
ვებ-გვერდს აქვს ფორუმის მოდული. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ფორუმს არ ექცევა სათანადო
ყურადღება, რადგან ფორუმში დასმულ შეკითხვებს არავინ პასუხობს. მაგ:
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ვებ-გვერდზე ატვირთული ვიდეო მასალა არის WMV ფორმატის. მაგ:

აღნიშნული ფორმატის ვიდეო მასალა არ არის რეკომენდებული ვებ-გვერდებისთვის, რადგან
მათი ჩატვირთვა პრობლემებთან არის დაკავშირებული. ვიდეო მასალა აუცილებლად უნდა იყოს
FLV გაფართოების, რომელიც ვებ-გვერდზევე ჩაიტვირთება Flash Player-ში. ამასთან
შესაძლებელია მას გადმოსატვირთი ვერსია ქონდეს, სადაც ფორმატს მნიშვნელობა აღარ ექნება;
ვებ-გვერდის RSS არხი არ ფუნქციონირებს:
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ვებ-გვერდზე შეინიშნება ზოგიერთი მოდულის დუპლიკაცია.
მაგალითად თარიღის მიხედვით ფილტრაციის მოდული:
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ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება
ვებ-გვერდზე განთავსებულია დიდი მოცულობის ინფორმაცია, ასევე არსებობს სხვადასხვა
მოდულები და სერვისები, ამის გამო პარლამენტის ვებ-გვერდს სტანდარტული წყობა ვერ ექნება
და საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას, კონკრეტული სერვისების ინტეგრირებას, რომ
მომხმარებელს ინფორმაციის ძიების დროს შეექმნას კომფორტი. ამჟამად ვებ-გვერდზე საკმაოდ
გართულებულია სასურველი ინფორმაციის მარტივად და სწრაფად მოძიება, რადგან არსებული
სერვისები და მოდულები მომხმარებელს არ აძლევს ამის საშუალებას. პირველ რიგში ვებ-გვერდს
დასახვეწი აქვს საძიებო სისტემა, გასაუმჯობესებელი აქვს ელექტრონული სერვისები და რაც
ყველაზე მთავარია მოსაგვარებელი აქვს უსაფრთხოების საკითხები.
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