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1

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
www.president.gov.ge
გამოვლენილი ძირითადი ხარვეზები და რეკომენდაციები

ოფიციალური ვებ-გვერდის საინფორმაციო გამჭვირვალობა IDFI
პარამეტრების მიხედვით

14,28%
www.president.gov.ge
გამჭვირვალობის
ხარისხი

85,72%

2

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი

44,44%

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ

61,13%
23,08%

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

46,00%
60,00%

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო
რესურსების შესახებ

39,67%
38,10%

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

62,50%
5,26%

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების
ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

19,00%

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

21,43%
39,67%

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

0,00%
0,00%
20,00%

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა

19,00%
16,67%

9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი)

19,00%

0,00%
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საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე არ მოიძიება:

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

განყოფილებაში

სათაურად

„ადმინისტრაცია“

არსებულ

ქვე-განყოფილებაში

„ადმინისტრაციის უფროსი“ არ მოიძიება ადმინისტრაციის უფროსის ფოტოსურათი და
ადმინისტრაციის უფროსის კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილებების
(კომპეტენციის) აღწერა.
აგრეთვე, არ მოიძიება მისი სამუშაო საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტა,
მისაღების (თანაშემწის) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები.
ამასთან, განყოფილებაში სათაურად „ადმინისტრაცია“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში
„ადმინისტრაციის უფროსი“ სასურველია აგრეთვე არსებობდეს ინფორმაციული ხასიათის
მითითება იმის თაობაზე, რომ ადმინისტრაციის უფროსს თანამდებობაზე ნიშნავს და
თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი:
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•

განყოფილებაში
სათაურად
„ადმინისტრაცია“
„ადმინისტრაციის
სტრუქტურა“
მოცემულია

არსებულ
ქვე-განყოფილებაში
საქართველოს
პრეზიდენტის

ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეთა მხოლოდ სახელები და გვარები.
ვებ-გვერდზე არ მოიძიება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის
მოადგილეთა ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები და უფლებამოვალეობების/საქმიანობის წესის აღწერა.
აგრეთვე, არ მოიძიება ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეთა სამუშაო საკონტაქტო
რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღებების (თანაშემწეთა) ტელეფონისა და ფაქსის
ნომრები.
სასურველია აგრეთვე არსებობდეს ინფორმაციული ხასიათის მითითება იმის თაობაზე,
რომ

ადმინისტრაციის

უფროსის

მოადგილეებს

თანამდებობაზე

ნიშნავს

და

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი ადმინისტრაციის უფროსის
წარდგინებით.
სასურველია

განყოფილენაში

„ადმინისტრაცია“

შეიქმნას

განცალკევებული

ქვე-

განყოფილება სათაურად „უფროსის მოადგილეები“, სადაც განთავსდებოდა ზემოთ
აღწერილი ინფორმაციის ერთობლიობა:

•

განყოფილებაში

სათაურად

„ადმინისტრაცია“

არსებულ

ქვე-განყოფილებაში

„ადმინისტრაციის სტრუქტურა“ სასურველია მოიძიებოდეს საქართველოს პრეზიდენტის
პრესსპიკერის, საქართველოს პრეზიდენტის უკლებლივ ყველა მრჩევლისა და თანაშემწის
ფოტოსურათი,

ვრცელი

ბიოგრაფიული

რეკვიზიტების მინიმუმი მაინც:
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მონაცემები

და

სამუშაო

საკონტაქტო

•

განყოფილებაში სათაურად „პრეზიდენტი“ სასურველია მოიძიებოდეს საქართველოს
პრეზიდენტის ფოტოსურათი:
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2. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი
აღნიშვნა, რაც გულისხმობს, რომ ვებ-გვერდის ყველა გვერდს სასურველია დაუყვებოდეს
შესაბამისი წერილობითი ფრაზა - „საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური
ვებ-გვერდი“. აღნიშნული ინფორმაცია შესაძლებელია განთავსდეს ნიშნულის მიდამოებში,
გარკვევით და ვრცლად:

3. განყოფილებაში „დაგვიკავშირდით“ უკვე არსებულ ინფორმაციასთან ერთად სასურველია
განთავსდეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი
რუკა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სრული (გაშლილი) სარეკვიზიტო
ცნობარი, რომელიც მოიცავს ადმინისტრაციის ყველა სტრუქტურული ერთეულის (სამსახურების
და სამმართველოების) სარეკვიზიტო ცნობარს - საკონტაქტო ტელეფონის ნომრებს, ელ.ფოსტებს,
ფაქსის ნომრებს და ა.შ.
ამავე განყოფილებაში აგრეთვე, სასურველია მოიძიებოდეს საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის ფაქსის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი (მაგ.: info@president.gov.ge)
და ინფორმაციული აღნიშვნა იმის თაობაზე, თუ ადმინისტრაციის რომელი სამსახურის ნომერს
წარმოადგენს განყოფილებაში „დაგვიკავშირდით“ მოცემული საკონტაქტო ნომერი:
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4. სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას განცალკევებული ქვე-განყოფილება, სათაურად
„ისტორია“, სადაც განთავსდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული დეტალური საქმიანობის ისტორია.
5. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება კანონმდებლობით განსაზღვრული საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის ძირითადი ამოცანებისა და ფუნქციების აღწერა, აგრეთვე, არ არსებობს
შესაბამისი ქვე-განყოფილებაც.
 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

6. განყოფილებაში სათაურად „ადმინისტრაცია“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „ადმინისტრაციის
სტრუქტურა“ მოყვანილია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული
ერთეულებისა

და

მათი

ხელმძღვანელების

ჩამონათვალი.

თუმცა,

ვებ-გვერდის

მომხმარებელთათვის საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სტრუქტურის შესახებ
სრულყოფილი წარმოდგენის შესაქმნელად ხსენებულ ქვე-განყოფილებაში სასურველია აგრეთვე
განთავსდეს:
•

ადმინისტრაციის სქემატური ნახატი (სტრუქტურული ხე);

•

ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენციის (ფუნქციების) აღწერა;

•

ადმინისტრაციის

სტრუქტურული

(უფლება-მოვალეობების)

აღწერა

ერთეულების
და

მათი

ხელმძღვანელების

საკონტაქტო

კომპეტენციის

რეკვიზიტები:

სამუშაო

ელ.ფოსტები, მისაღებების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები;
•

ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების ელექტრონული ფოსტის მისამართები
და საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები:
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 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ
7. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზები: არ
მოიძიება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ვაკანსიათა არქივი (წლების, თვეების
მიხედვით), საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებისა
და განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვების არქივი (წლების, თვეების მიხედვით),
ადმინისტრაციულ

ხელშეკრულებათა

მონაცემთა

ბაზა,

საქართველოს

პრეზიდენტის

ადმინისტრაციის საქმიანობის ამსახველი ერთიანი წლიური და კვარტალური ანგარიშები
საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საქმიანობასთან
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დაკავშირებული
ფინანსური

სტატისტიკურ

ხასიათის

(მ.შ.

დინამიკური
მაჩვენებლები,
აგრეთვე

მაჩვენებლების) მონაცემთა ბაზა და
საჯარო
ინფორმაციის
ღიაობასთან

დაკავშირებული განცალკევებული განყოფილება შესაბამისი ინფორმაციული შიგთავსით.

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები
8. განყოფილებაში სათაურად „ადმინისტრაცია“ არსებულ ქვე-განყოფილებაში „ადმინისტრაციის
სიახლეები“ მოყვანილია ცნობები, რომლებიც თარიღდება 2011 წლის ოქტომბერი-დეკემბრის
პერიოდით. ხსნებულ ქვე-განყოფილებაში სასურველია განთავსდეს სხვა პერიოდის შესაბამისი
ცნობებიც:
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9. განყოფილებაში „ადმინისტრაცია“ სასურველია შეიქმნას განცალკევებული ქვე-განყოფილება
სათაურად „საქმიანობის ანგარიშები“, სადაც განთავსდებოდა უშუალოდ საქართველოს

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საქმიანობის ამსახველი წლიური/კვარტალური ანგარიშები.
10. ვებ-გვერდზე სასურველია შეიქმნას განცალკევებული განყოფილება (ბანერი) სათაურად
„სტატისტიკა“,

სადაც

განთავსდებოდა

პრეზიდენტის

ადმინისტრაციის

საქართველოს

საქმიანობასთან

პრეზიდენტისა

დაკავშირებული

და

საქართველოს

სტატისტიკური

და

დინამიკური მაჩვენებლები, მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტისა და ადმინისტრაციის სახელზე
წარმოდგენილ მოქალაქეთა თხოვნებზე, შუამდგომლობებზე, განცხადებებსა და სახელმწიფო
ორგანოებიდან მიღებულ შესაბამის პასუხებზე სტატისტიკური მონაცემები და შესაბამისი
ანალიზი.
11. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „პროგრამები/პროექტები“, სადაც მოყვანილი
იქნებოდა იმ პროგრამების/პროექტების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ მოხსენებები,
რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე მხარეს
წარმოადგენს

საქართველოს

პროგრამების/პროექტების

პრეზიდენტის

ფარგლებში

ადმინისტრაცია.

მიმდინარე

აგრეთვე,

ღონისძიებების

ცნობები

შესახებ,

იმ

რომელთა

რეალიზაციაში მონაწილე მხარეს წარმოადგენს ადმინისტრაცია (ინფორმაციის არსებობის
შემთხვევაში).
12.

ვებ-გვერდის

მომხმარებელთათვის

დამატებითი

ინფორმაციის

მიწოდების

მიზნით

სასურველია ვებ-გვერდზე განცალკევებულ ქვე-განყოფილებაში განთავსდეს სახელმწიფო
რწმუნებულთა – გუბერნატორთა და გუბერნატორთა ადმინისტრაციათა ოფიციალური ვებგვერდების მისამართების სია, აგრეთვე იმ თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი, რომელთაც
მოქმედი

კანონმდებლობის

თანახმად

თანამდებობაზე

ნიშნავს

და

თანამდებობიდან

ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი.

 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა

13. მომხმარებელთათვის ინფორმაციის მოძიების გაადვილების მიზნით განყოფილებაში
სათაურად „პრესსამსახური“ არსებული ქვე-განყოფილება „სამართლებრივი
აქტები“
სასურველია გამოტანილ იქნეს მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას ბანერის სახით. ბანერში
„სამართლებრივი

აქტები“

ვებ-გვერდზე

უკვე

არსებულ

საქართველოს

პრეზიდენტის

განკარგულებებთან ერთად სასურველია განთავსდეს აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულებებისა და განკარგულებების ელექტრონული რეესტრი შესაბამისი თანდართული
ფაილებით.

სასურველია

აგრეთვე

მოიძიებოდეს

შესაბამისი

სამართლებრივი

აქტების

პროექტებიც.
ამასთან, განყოფილებაში სათაურად „ადმინისტრაცია“ სასურველია შეიქმნას ქვე-განყოფილებები
„დებულებები“ და „შინაგანაწესი“, სადაც სათაურის შესაბამისად განთავსდებოდა საქართველოს
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პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დებულება/ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების
დებულებები და ადმინისტრაციის შინაგანაწესი მოქმედი მდგომარეობით. ამავე განყოფილებაში
სასურველია

შეიქმნას

განთავსდებოდა

ქვე-განყოფილება

შესაბამისი

„ადმინისტრაციის

ადმინისტრაციული

აქტები

უფროსის

მ.შ.

აქტები“,

ადმინისტრაციის

სადაც

საშტატო

რიცხოვნობა და საშტატო ნუსხა.
სასურველია სამართლებრივი აქტებიდან ვებ-გვერდზე, აგრეთვე, მოიძიებოდეს საქართველოს
კონსტიტუციის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის და „საქართველოს
მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს
კანონის ტექსტები და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებული ადმინისტრაციის
სტრუქტურული ერთეულების მომსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები:

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

პრეზიდენტისა

და

ადმინისტრაციის

სახელზე

შუამდგომლობების და განცხადებების მიღების წესის აღწერა.
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მოქალაქეთა

თხოვნების,

15. 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
პრეზიდენტის

ადმინისტრაციაში

შესული

საჯარო

ინფორმაციის

გაცემასა

და

გაცემის

მოთხოვნაზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ
ინფორმაცია. აგრეთვე, ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრისა და

(პროექტ ,,საჯარო
ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის’’ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი",
საქართველოს
პრეზიდენტის
ადმინისტრაციისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის მეორე
კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) გამოცემული იმ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტების ჩამონათვალი (რეკვიზიტებზე მითითებით), რომლებიც მოიცავდნენ
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ
გადაწყვეტილებებს, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნის

ჩამოსატვირთი

ფორმები/ნიმუშები.

http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_sajaro_info.pdf

აგრეთვე, 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 აგრეთვე, მოწოდებულ
იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ამ ინფორმაციის ვებგვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_info_statistics0001.pdf ).

 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვების,
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები
16. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებათა ბლოკი/განყოფილება, სადაც
მოყვანილი იქნებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და ფიზიკურ/იურიდიულ
პირებს შორის, აგრეთვე, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და სხვა საჯარო
დაწესებულებას შორის გაფორმებულ ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებათა ჩამონათვალი და
პირობები.
17. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება, სათაურად „ტენდერები/აუქციონები“, სადაც
განთავსდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული
სახელმწიფო

შესყიდვებისა

სახელმწიფო

შესყიდვები)

(გამოცხადებული
და

ტენდერები,

განხორციელებული
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კონკურსები

სახელმწიფო

და

ქონების

სხვა

სახის

პრივატიზების

(ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) ამომწურავი
ჩამონათვალი (სია) და აგრეთვე, ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო
შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების,
პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) შესახებ ინფორმაცია (განცხადებები, ცნობები და ა.შ.).
(პროექტ

,,საჯარო

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს
პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ იქნა
2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-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 შესაძლებელს ხდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ამ
ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ
იქნეს შემდეგ ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_shesyidvebi.pdf
აგრეთვე, 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 აგრეთვე, მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია
შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_shesyidvebi0001.pdf ).

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

განთავსდებოდა

საქართველოს

პრეზიდენტის

ადმინისტრაციაში

ვაკანტურ

თანამდებობათა და ვაკანტურ თანამდებობაზე მისაღები კანდიდატისათვის წაყენებული
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამონათვალი, თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის
ჩატარების

წესი,

თანამდებობათა

დასაკავებელი

კონკურსის

შედეგები

(კანდიდატთა

პერსონალური მონაცემების ვებ-გვერდზე განთავსების საფუძვლებზე (თანხმობის მიღება)
მითითებით), 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)
19. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
საქმიანობასთან დაკავშირებული შემდეგი სახის ფინანსური ხასიათის ინფორმაცია:
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•

არ მოიძიება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილი
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესახებ ინფორმაცია;

•

არ

მოიძიება

საქართველოს

პრეზიდენტის

ადმინისტრაცის

ბიუჯეტში

ასახული

შემოსავლებისა და გასავლების/ბიუჯეტის შესრულების ბალანსისა და ბიუჯეტის
ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია;
(პროექტ ,,საჯარო

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს
პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ
იქნა 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) განხორციელებული
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია
(სახელმწიფო ბიუჯეტის 2011 წლის მეორე კვარტალის შესრულების ბალანსი/ანგარიში),
რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია
მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_budget.pdf

აგრეთვე, მოთხოვნილ იქნა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ინფორმაციას (სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი), რომელიც აგრეთვე, მოწოდებულ იქნა, რაც
შესაძლებელს ხდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც
განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_budget0001.pdf );
•

არ

მოიძიება

საჯარო

სამსახურებრივი

უფლებამოსილების

განმახორციელებელი

თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი და საშტატო ერთეულზე გათვალისწინებული
ფინანსური განაკვეთების შესახებ ინფორმაცია;
(პროექტ ,,საჯარო

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს
პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ
იქნა შტატში და შტატგარეშე მომუშვე პირთა საერთო რაოდენობა ცალ-ცალკე, 2011 წლის
მეორე კვარტალის (აპრილი-მაისი-ივნისი) მდგომარეობით, რომელიც მოწოდებულ იქნა,
რაც შესაძლებელს ხდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ამ ინფორმაციის ვებგვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_tanamshromlebi.pdf );
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•

არ მოიძიება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის 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", საქართველოს
პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ
იქნა საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელ თანამდებობის
პირებზე და სრული სისტემის (ყველა სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული 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 პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ამ ინფორმაციის ვებგვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_xelfasebi.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 აგრეთვე, მოწოდებულ
იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ამ ინფორმაციის ვებგვერდზეც განთავსებას. მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ
ბმულზე: http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_xelfasipremia0001.pdf);
•

არ მოიძიება საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილ თანხების
შესახებ ინფორმაციის არქივი (წლებნის, თვეების მიხედვით);

•

არ

მოიძიება

საქართველოს

პრეზიდენტის

სარეზერვო

ფონდიდან

საქართველოს

პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ თანხების შესახებ ინფორმაცია;
(პროექტ ,,საჯარო

ინფორმაციის
მონაცემთა
ბაზის’’
ფარგლებში,
რომელსაც
ახორციელებს ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", საქართველოს
პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის მიმართული ოფიციალური წერილით მოთხოვნილ
იქნა პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 2011 წლის
მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) საჯარო დაწესებულებისთვის გამოყოფილი
თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შესაბამისი
სამართლებრივი აქტის ასლი, რომელიც მოწოდებულ იქნა, რაც შესაძლებელს ხდის
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდზეც განთავსებას.
მოცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მოძიებულ იქნეს შემდეგ ბმულზე:
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http://www.opendata.ge/pdf_files/prezidenti_sarezervo.pdf

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

ზემოთ

ხსენებული

ინფორმაცია

სასურველია

განთავსდეს

ვებ-გვერდზე

შესაქმნელ

განყოფილებაში „ფინანსური მონაცემები“.
ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის

ოფიციალური

ვებ-გვერდი

საზოგადოების

ინფორმირებულობისაკენ

ორიენტირებული ვებ-გვერდის შთაბეჭდილებას ტოვებს, ელ.გამჭვირვალობის მაღალი დონის
მისაღწევად ვებ-გვერდი, უპირველეს ყოვლისა, საჭიროებს ისეთი მნიშვნელოვანი მონაცემთა
ბაზების

დამატებას,

როგორებიცაა

-

ტენდერებისა

და

განხორციელებულ

სახელმწიფო

შესყიდვების არქივი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ვაკანსიათა არქივი, საჯარო
ინფორმაციის ღიაობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის
საქმიანობის
ამსახველი
ანგარიშები/მოხსენებები.
ამავე
დროს,
უმნიშვნელოვანესად მიგვაჩნია ბრეზიდენტის სამართლებრივი აქტების (განკარგულებები,
ბრძანებულებები და სხვა) პროაქტიულად გამოქვეყნება ელ.რესურსზე. ასეთი მნიშვნელოვანი
დოკუმენტების

შერჩევითობის

პრინციპით

გამოქვეყნება

მნიშვნელოვნად

ადაბლებს

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხს და უარყოფით მაგალითს აძლევს სხვა საჯარო
დაწესებულებებს ღიაობის პოლიტიკის დანერგვაში. ვფიქრობთ, რომ ქვეყნის პრეზიდენტის
ოფიციალური ელ. რესურსი უნდა იყოს მაგალითის მიმცემი ყველა ადმინისტრაციული
ორგანოსთვის გამჭვირვალობის, ღიაობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით. სამწუხაროდ, ამ
ეტაპზე

საქართველოს

www.president.gov.ge

პრეზიდენტის

მხოლოდ

ადმინისტრაციის

საპრეზენტაციო

შთაბეჭდილებას ტოვებს.
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და

ოფიციალური

ზოგადი

ვებ-გვერდი

საინფორმაციო

-

რესურსის

შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით:

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

48,42%

51,58%
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www.president.gov.ge ელმმართველობის ხარისხი

ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებგვერდზე

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი

77,78%

1. ნავიგაცია

60,00%

2. ძიება

68,75%

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

25,00%

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

60,00%

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

0,00%

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP

57,89%

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%

66,67%

12. უსაფრთხოება

50,00%

13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები

0

0,2
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0,4

0,6

0,8

 ნავიგაცია
ვებ-გვერდის რუკა განთავსებულია რესურსის დაბლითა მხარეს:

თუმცა, მისი ბმული ვებ-გვერდის ძირითად პანელში არ გვხვდება, რის გამოც მომხმარებელს
შეიძლება გაუჭირდეს რუკის მოძიება;

 ძიება
ძიების შედეგებში სასურველია საძიებო სიტყვა გამოირჩეოდეს სხვა მოძიებული
ინფორმაციისგან, ამ გზით მომხმარებელს უფრო უადვილდება ინფორმაციის აღქმა. ამჟამად
ძიების მოდულში ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმი არ არის გათვალისწინებული.
მაგ:
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ვებ-გვერდის ქართულენოვანი ვერსიის ძიების მოდულში ავტომატურად უნდა იყოს
შესაძლებელი ქართული ფონტის (უნიკოდის) გამოყენება. აღნიშნული კრიტერიუმი ამჟამად ვებგვერდზე არ არის გათვალისწინებული.
მაგ:
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 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები
რესურსის ზოგიერთ გვერდზე ქრება გვერდითა პანელები და ვებ-გვერდზე რჩება სიცარიელე.
მაგ:

თუ პანელები მსგავს გვერდებზე არ არის საჭირო, მაშინ კონტენტის ბლოკი სიგანეში უნდა
გაიზარდოს, რომ სიცარიელე ვებ-გვერდზე აღარ იგრძნობოდეს;

ტექსტის სათაური აუცილებლად გამორჩეული უნდა იყოს ზომით ტექსტისგან. ამ შემთხვევაში
ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმი არ არის დაცული. მაგ:
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ინფორმაციის სიჭარბის გამო, გვერდი შეიძლება საკმაოდ გაიწელოს, ამიტომ საჭიროა მისი
გადანაწილება რამოდენიმე გვერდზე, მაგალითად 1,2,3 და ა.შ.
მაგ.: ამ შემთხვევაში ვებ-გვერდზე ინფორმაციის მოცულობის გამო, მისი წაკითხვა საკმაოდ
არაკომფორტული ხდება:

ამასთან, მისი გადანაწილება გვერდებზე სამწუხაროდ არ არის გათვალისწინებული;

 საკონტაქტო ფორმები და წესები
საკონტაქტო გვერდზე არ არის მითითებული ადმინისტრაციის ელ.ფოსტა:
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სასურველია, რომ ადმინისტრაციული ორგანოს ელ.მისამართი აუცილებლად
მითითებული ყველა საჯარო დაწესებულების ვებ-გვერდის საკონტაქტო გვერდზე;

 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი
ბრაუზერ „Opera“-ში ვებ-გვერდის ფონტი იცვლება. შემდეგ ბრაუზერებში: „Firefox“, “Safari”,
“Chrome” და „Internet Explorer“ ვებ-გვერდის ფონტად იტვირთება Sylfaen-ი, მაგ:

თუმცა, ბრაუზერ „Opera“-ში იტვირთება სხვა ფონტი. მაგ:
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იყოს

ვებ-გვერდზე ყველა გვერდს აქვს ერთიდაიგივე დასახელება (Document Title). მაგალითად, თუ
მომხმარებელი იმყოფება პრეზიდენტის ბიოგრაფიის გვერდზე, გვერდის დასახელება მაინც
შემდეგია: „საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია“. ეს სათაური ყველა გვერდს
ერთიდაიგივე აქვს.
მაგ:

ვებ-გვერდზე შეიმჩნევა მცირე პროგრამული წუნი. კონკრეტულად Javascript-ი არასწორად არის
დაწერილი, რის გამოც ბრაუზერი „Firefox“-ი ვერ აღიქვავს კოდს მართებულად.
მაგ:
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 უსაფრთხოება
ვებ-გვერდზე გადაცემული ცვლადების ხელოვნურად შეცვლის შემდეგ გამოდის შემდეგი
შეცდომა:

ეს არ არის მნიშვნელოვანი ხარვეზი, თუმცა მაინც სჯობს მსგავსი შეცდომები არ გამოჩნდეს ვებგვერდზე;

ვებ-გვერდს აქვს HTTPS მხარდაჭერა, რაც დღეს-დღეობით აუცილებელია უსაფრთხოებისთვის.
ეს ფაქტი აუცილებლად დადებითად უნდა აღინიშნოს:
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 დამატებითი პარამეტრები
ვებ-გვერდს აქვს ბეჭდვის ფუნქცია, თუმცა იგი გაუმართავია. საბეჭდი ვერსიის ხანდახან გვერდი
ცარიელია და მასში მხოლოდ თარიღია გამოსახული, მაგ:

ზოგ შემთხვევაში კი ამოსაბეჭდი ტექსტის მხოლოდ ინგლისური ვერსია არსებობს:
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ამავე დროს ამოსაბეჭდ ვერსიაში არცერთ შემთხვევაში არ გვხვდება ოფიციალურობის
დამადასტურებელი აღნიშვნა ან შესაბამისი გერბი.

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება
ვებ-გვერდის პროგრამულ კოდს და სტრუქტურას აქვს ხარვეზები. ვებ -გვერდზე დასახვეწია
ძიების მოდული, საკონტაქტო გვერდი და გასამართია პროგრამული კოდი. სასურველია ვებგვერდს დაემატოს ახალი მოდულები, რომლებიც მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს მეტად
ჩაერთონ განხილვებში და ასევე გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები სხვადასხვა პროგრამებისა
თუ ინიციატივების შესახებ. ზოგადად, უნდა აღინიშნოს, ქვეყნის პირველი პირის ოფიციალური
ვებ-გვერდი საჭიროებს მეტ ინტეგრაციას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და სერვისებთან.
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