
საქართველოს 
მთავრობა

ქვეყნის განვითარების 10 
წლიან გეგმასთან დაკავში- 
რებული ინფორმაცია

სპეციალური 
პენიტენციური 
სამსახური

პატიმართა მკურნალობას- 
თან და გარდაცვალებას- 
თან დაკავშირებული სტა- 
ტისტიკური ინფორმაცია

ჯანდაცვის 
სამინიტრო

სამედიცინო დაწესებულე- 
ბებში კორონავირუსის 
გავრცელების შესახებ 
ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის  
ხელმისაწვდომობა  
საქართველოში 2021

285
საჯარო 
დაწესებულებაში

8 446
საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნა 

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI) 2010 წლიდან ახორციე- 
ლებს საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მონიტორინგს. 

ყველაზე დახურული ინფორმაცია: 

კულტურისა 
და სპორტის 
სამინისტრო

სპორტული ფედერაციების 
ფინანსების განკარგვას- 
თან დაკავშირებული 
ინფორმაცია

2021 წელს არ გასაჯაროვდა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ინფორმაცია  

2021 წლის შედეგები 10 დღიანი ვადის დაცვა

18%

82%

უპასუხო

მიღებული
პასუხი

ვადის 
დარღვევა

ვადის 
დაცვა
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54% 46%

შიდა აუდიტის 
ანგარიშები

მაგალითად:

მრჩევლის, ექსპერტის და 
კონსულტანტის პოზიციებზე 
დასაქმებულ პირთა ხელშეკრულებები

2021  წელს 
IDFI-მ გააგზავნა:



2010 44%

2011 76%

2012 68%

2013 90%

2014 82%

2015 86%

2016 85%

2017 88%

2018 85%

2019 83%

2020 80%

2021 82%
2021 წელს საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებუ- 
ლი პასუხების მაჩვენებელი წინა წელთან შედა- 
რებით ორი პროცენტით გაუმჯობესდა.

2021 წელს სამინისტროებს დაქვემდებარებული 
უწყებების მიერ უპასუხოდ დატოვებული მოთ- 
ხოვნები 25%-ით შემცირდა, ხოლო თვითმმართ- 
ველი ერთეულების მიერ უპასუხოდ დატოვე- 
ბული მოთხოვნები 10%-ით გაიზარდა.

2010-2021 წლებში ინფორმაციის ხელმისაწვდო- 
მობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2013 წელს 
დაფიქსირდა.

ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულებები

2021 წელს ყველა მოთხოვნა სრულყოფილად 
და 10 დღიანი ვადის დაცვით გასცა მხოლოდ 
13-მა საჯარო დაწესებულებამ. მათ შორის: 

ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს 
შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი:

გაუმჯობესდა:

კიდევ 14-მა დაწესებულებამ (სსიპ ვე- 
ლური ბუნების ეროვნულმა სააგენტომ 
და 13 ადგილობრივი თვითმმართველო- 
ბის მერიამ ან საკრებულომ) IDFI-ის ყვე- 
ლა მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვა.

საქართველოს კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის სამინისტრო

ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს 
შორის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი:

მთავრობის 
ადმინისტრაცია 

კულტურის, სპორტისა 
და ახალგაზრდობის 

სამინისტრო 

2010-2021 წლების დინამიკა 

2021 წლის რეიტინგი  

ყველაზე ანგარიშვალებული საჯარო დაწესებულებები

სახელმწიფო 
ინსპექტორის 

სამსახური

ნატოსა და ევროკავ- 
შირის შესახებ საინ- 
ფორმაციო ცენტრი 

რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო  

95.93
%

30.44
%

0
%

ფინანსთა 
სამინიტრო  

+60
%

იუსტიციის 
სამინისტრო  

+48
%

100
%

სახალხო 
დამცველის 

აპარატი

100
%

100
%

გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო

95.65
%

მიღებული პასუხები:


