საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საერთაშორისო პრაქტიკა
2014 წელი (სექტემბერი - ოქტომბერი)

წინამდებარე კვლევა შემუშავდა "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის" (IDFI)
მიერ, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის პროგრამის
„დემოკრატიული
დაწესებულებების

მმართველობა

საქართველოში (G-3)“ დაფინანსებული პროექტის

პროაქტიული

გამოქვეყნების

ვალდებულების

შესრულების

„საჯარო

პრაქტიკის

გაუმჯობესება“ ფარგლებში, რომელიც ერთობლივად განახორციელეს "ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტმა" (IDFI) და "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ" (GYLA).
ინფორმაციის
შინაარსზე.

თავისუფლების

განვითარების

ინსტიტუტი

(IDFI)

პასუხისმგებელია

კვლევის

კვლევაში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ინსტიტუტს და არ გამოხატავს

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და ამერიკის
შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.
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მიმოხილვა
პროექტის - „საქართველოს საჯარო დაწესებულებების პროაქტიული გამოქვეყნების
ვალდებულების შესრულების პრაქტიკის გაუმჯობესება“ - ფარგლებში, ინფორმაციის
თავისუფლების

განვითარების

ინსტიტუტმა

(IDFI)

მოამზადა

სამი

ქვეყნის

(ავსტრალია, კანადა და იტალია) პრაქტიკის კვლევა, სადაც აღწერილი და
გაანალიზებულია მათი საჯარო ინფორმაციის ონლაინ, საჯარო დაწესებულებების
ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე გამოქვეყნების გამოცდილება. ზოგადად, პროექტი
მიზნად ისახავდა საქართველოს სამთავრობო დაწესებულებების ხელშეწყობას
ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის მართვაში, ასევე, სამოქალაქო
საზოგადოების

ჩართვას

საჯარო

ინფორმაციის

ეფექტური

უზრუნველყოფის

მონიტორინგში და ამ მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებას.
უნდა

აღინიშნოს,

ინსტიტუტების

რომ

ამ

ოფიციალურ

ქვეყნებისთვის

ჩვეულებრივი

ვებ-გვერდებზე

პრაქტიკაა

პროაქტიულად

საჯარო

გამოქვეყნებული

ინფორმაციისთვის სპეციალური განყოფილების დათმობა. საჯარო დანახარჯებთან
დაკავშირებული

ყველა

ძირითადი

და

მნიშვნელოვანი

მონაცემებისა

და

სტატისტიკის ნახვა აქ ადვილად არის შესაძლებელი. ის შეიცავს მრავალი სახის
ინფორმაციას, როგორიცაა წლიური ანგარიშები, ბიუჯეტის კვარტალური და
წლიური

შესრულების

ხარჯები,

კონტრაქტები,

ანგარიშები,
გრანტები

მივლინებებისა
და

და

დახმარებები.

წარმომადგენლობითი
ინფორმაციის

ონლაინ

გამოქვეყნების კუთხით თითოეული ქვეყნის შესახებ უფრო ყოვლისმომცველი
სურათის საჩვენებლად, ქვემოთ მოცემულია კვლევაში ჩართული უცხოური
სამთავრობო გვერდების მონიტორინგის ძირითადი მიგნებები.
ავსტრალია
ავსტრალიაში ინფორმაციის გამოქვეყნების გეგმა (Information Publication Scheme –
IPS)

იმ

სამათავრობო

დაწესებულებებზე

ინფორმაციის თავისუფლების აქტი

ვრცელდება,

(FOI Act).

რომელთაც

ეხებათ

IPS-ის მიერ განსაზღვრული

მონაცემების გარდა, საჯარო დაწესებულებები, როგორც წესი, საკუთარი საქმიანობის
სპეციფიკიდან გამომდინარე, თავად წყვეტენ დამატებით რა ტიპის ანგარიშები და
მაჩვენებლები გამოაქვეყნონ. ზოგადად, ქვეყანაში შემდეგი ტიპის ინფორმაცია
ექვემდებარება პროაქტიულ გამოქვეყნებას:
•

ინფორმაციის გამოქვეყნების გეგმა;

•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების სტრუქტურის შესახებ;
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•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების ფუნქციების, შესახებ, მათ შორის
გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებისა და მასში ჩართული მხარეების
შესახებ;

•

ინფორმაცია

საჯარო

დაწესებულების

მიერ

კანონით

განსაზღვრული

დანიშვნების შესახებ;
•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების წლიური ანგარიშების შესახებ აღნიშნულ განყოფილებაში ქვეყნდება სხვადასხვა ტიპის ანგარიშები, მათ
შორის,

წლიური

შესრულების

ანგარიშები,

სტრატეგიული

გეგმები,

ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული ცალკეული პროექტების შეფასებები.
გარდა ამისა, ის შეიცავს საჯარო მოხელეების მიერ შექმნილი საქაღალდეების
სათაურებს;
•

დეტალური ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების მიერ მოწყობილი საჯარო
კონსულტაციების მზადების შესახებ, რომელთა მიზანი გახლდათ ცალკეულ
პოლიტიკურ წინადადებებზე საზოგადოების მოსაზრებების მიღება - აქ
წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია (პროცედურები, მონაწილეობის
წესები, გაგზავნილი შეთავაზებები, საბოლოო ანგარიში) გამართული საჯარო
დისკუსიების შესახებ;

•

ინფორმაცია, რომელთაც საჯაროდ აწესებულება ხელმისაწვდომს ხდის
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების საპასუხოდ - საგულისხმოა, რომ
მოქალაქეებისთვის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასთან
ერთად, საჯარო დაწესებულებები სპეციალურ განყოფილებაში “Disclosure
Log“ აქვეყნებენ ცნობებს საჯარო ინფორმაციის აქტის შესაბამისად გაცემული
მონაცემების

შესახებ.

იგი

შეიცავს

ისეთ

მნიშვნელოვან

ინფორმაციას,

როგორიცაა გაფორმებული ხელშეკრულებების დეტალები, მივლინებებისა და
წარმომადგენლობითი ხარჯები, იმ შეხვედრების ჩანაწერები და ძირითადი
ცნობები, რომელთაც თანამდებობის პირების ესწრებოდნენ, სხვადასხვა
საკითხებზე

თანამდებობის

დაწესებულების

მრავალი

პირების

ელ-ფოსტის

ტიპის

მიმოწერები,

დანახარჯები

საჯარო

(მაგალითად,

ელექტროენერგიის, საკრედიტო ბარათებით დანახარჯები, მომსახურების
დანახარჯები,

მობილური

ტელეფონის

დანახარჯები),

აუდიტორული

დასკვნები/ანგარიშები, სტატისტიკური მონაცემები, გრანტები, დახმარებები,
კონტრაქტები, საჩუქრები;
•

ინფორმაცია, რომელსაც საჯარო დაწესებულება უგზავნის პარლამენტს;

•

ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ;
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•

ინფორმაცია

საჯარო

დაწესებულების

information)

-

გულისხმობს

ინფორმაციას

იგი

საქმიანობის

საჯარო

გადაწყვეტილებების

შესახებ

(operational

დაწესებულებაში

მიღებისა

და

დაცულ

რეკომენდაციების

შესამუშავებლად საჭირო ღონისძიებების და მის ფუნქციებში არსებული
ვალდებულებების

შესახებ

(მაგალითად,

წესები,

სახელმძღვანელო

პრინციპები, პრაქტიკა და პრეცენტები).

კანადა
კანადაში ყველა ძირითადი საჯარო დაწესებულების ვებ-გვერდზე პროაქტიულად
გამოქვეყნებული ინფორმაციისთვის ცალკე განყოფილება არსებობს სახელწოდებით
„გამჭვირვალობა“ (“Transparency”). აქ ქვეყნდება შემდეგი ტიპის ინფორმაცია:
•

ინფორმაცია მივლინებებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ მიზნის, თარიღებისა და მივლინების დანიშნულების მითითებით, ასევე,
დაკონკრეტებულია

ტრანსპორტის

ტიპი,

დანახარჯები

საკვებისა

და

საცხოვრებლისთვის;
•

ინფორმაცია 10 000 დოლარზე მეტი ღირებულების კონტრაქტების შესახებ თითოეულის შემთხვევაში ნაჩვენებია მიმწოდებლის სახელი, კონტრაქტის
ნომერი, ვადა, ფასი და მოკლე აღწერა;

•

ინფორმაცია პოზიციების რეკლასიფიკაციის (position reclassification) შესახებ თანამდებობების რეკლასიფიკაციის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების
ანგარიშვალდებულების
მიმართულებით

საჯარო

შესანარჩუნებლად,
დაკავშირებული

უზრუნველსაყოფად
დაწესებულების

სავალდებულოა
ინფორმაციის

და

ამავდროულად,

ქმედებების
აღნიშნულ

გამოქვეყნება.

ამ

ეფექტურობის
პოლიტიკასთან

ამ

შემთხვევაში,

ხელმისაწვდომია შემდეგი დეტალები: პოზიციის დასახელება, პოზიციის
ნომერი,

რეკლასიფიცირებული

პოზიცია,

რეკლასიფიკაციის

გადაწყვეტილების მიზეზი;
•

ინფორმაცის 25 000 დოლარზე მეტი ოდენობის გრანტებისა და დახმარებების
შესახებ

-

თითოეული

გრანტისა

თუ

დახმარების

შემთხვევაში

წარმოდგენილია მიმღების სახელი, ადგილი, თარიღი, ფასი, ტიპი, მიზანი და
კომენტარები;
•

ინფორმაცია აღმოჩენილი გადაცდომების/დარღვევების (wrongdoing) შესახებ შეიცავს

ინფორმაციას

ისეთ

შემთხვევებზე,

როგორიცაა

სახელმწიფო
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ბიუჯეტის არაკეთილსინდისიერად გამოყენება, არასწორი მენეჯმენტი, ქცევის
კოდექსის სერიოზული დარღვევა, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანო
ქმედება და ა.შ;
•

ინფორმაცია დაკმაყოფილებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების შესახებ
-

ნაჩვენებია

ყოვლისმომცველი

უზრუნველყოფის

დონის

დაკმაყოფილებული

მონაცემები

შესახებ,

საჯარო

მათ

ინფორმაციის

საჯარო

შორის,

ინფორმაციის

მიღებული

მოთხოვნები,

და

მოსაკრებელის

ოდენობა, მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ჩატარებული კონსულტაციების
რაოდენობა, საჯარო ინფორმაციის აქტის პირობების შესასრულებლად საჭირო
რესურსების მასშტატები;;
•

ინფორმაცია

ფინანსური

ტიპის

ანგარიშების

შესახებ

-

კვარტალური

ფინანსური ანგარიშები, სადაც შეფასებულია საჯარო დაწესებულების მიერ
შესრულებული

გეგმა,

შეჯამებულია

ზოგადი

დანახარჯები

და

განხორციელებული პროექტები;
•

ინფორმაცია აუდიტორული დასკვნების შესახებ - მათში მოცემულია ისეთი
საკითხები, როგორიცაა აუდიტის მიზნები და მასშტაბი, მეთოდოლოგია,
მიგნებები, შეგროვებული და დამუშავებული მონაცემები, რეკომენდაციები,
გამოკითხული თანამშრომლების სია, გადახედილი ინფორმაცია, აუდიტის
განმახორციელებელი ჯგუფი;

•

ინფორმაცის რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესახებ - წარმოდგენილია
რეკლამასა

და

კამპანიაზე

გაწეული

დანახარჯები,

დაკონკრეტებულია

კამპანიის სახელი, აღწერა, ხანგრძლივობა, დანახარჯი, მიზანი, გამოყენებული
მედიის სახეობა და მომსახურების მიმწოდებლის სახელი.
იტალია
მთავრობის 2013 წლის 20 დეკემბრის ბრძანება არეგულირებს მნიშვნელოვანი
ინფორმაციის ონლაინ გამოქვეყნებას. იგი საჯარო დაწესებულებებს ავალდებულებს
მრავალი სახის ინფორმაციის გამოქვეყნებას, მათ შორის:
•

საჯარო დაწესებულებების ძირითადი სამართლებრივი აქტები - მაგალითად,
საჯარო

ინფორმაციასთან

დაკავშრებული

რეგულაციები,

ნორმატიული

აქტები, გამჭვირვალობის სამოქმედო გეგმა, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და
აქტორებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები;
•

ინფორმაცია

დაწესებულების

შესახებ

-

მოიცავს

დეტალურ

და

ყოვლისმომცველ ინფორმაციას არამხოლოდ დაწესებულების, არამედ მაღალი
თანამდებობის პირების შესახებ (ბიოგრაფია, დანიშვნის შესაბამისი ბრძანება,
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ვალდებულებები,

მგზავრობის,

წარმომადგენლობითი,

მივლინებების,

კომუნიკაციისა და დამატებითი ხარჯები, დეკლარაციები და ა.შ);
•

ინფორმაცია

საკონსულტაციო

მომსახურების

შესახებ

-

მითითებულია

კონსულტანტის სახელი, პოზიცია, ბიოგრაფია, ჩატარებული კონსულტაციის
თარიღი და მომსახურებისთვის გადახდილი თანხის ოდენობა;
•

ინფორმაცია თანამდებობის პირების შესახებ - ხელფასები, მივლინებები და
წარმომადგენლობითი ხარჯები, დახმარებები;

•

ინფორმაცია გამოცხადებული ტენდერებისა და კონკურსების შესახებ მიმდინარე და დასრულებული ტენდერების შემთხვევაში სამთავრობო ვებგვერდებზე მოცემულია ობიექტი, აღწერა, კრიტერიუმები, მოთხოვნები,
წარსადგენი დოკუმენტაცია, ვადები და დანახარჯები. კონკურსებისა და
ვაკანსიების შემთხვევაში წარმოდგენილია ინფორმაცია შერჩევის თითოეული
ეტაპის შეეგების შესახებ (მათ შორის, წარმატებული და უარყოფილი
აპლიკანტები და მათი შესაბამისი ქულები);

•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების ანგარიშების შესახებ - შეფასებულია
საჯარო

დაწესებულებების

მიერ

განხორციელებული

პროექტები

და

პროგრამები;
•

ინფორმაცია

საჯარო

დაწესებულების

დაქვემდებარებაში

მყოფი

ორგანიზაციების/ინსტიტუტების შესახებ - მოცემულია დასახელებები, ვებგვერდები, ბიუჯეტი, პასუხისმგებლობები და ფუნქციონირების მასშტაბები;
•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების პროცედურებისა და აქტივობების
შესახებ - შეიცავს სამთავრობო დაწესებულებებთან კომუნიკაციისთვის
საჭირო ინფორმაციასა და ფორმებს;

•

ინფორმაცია სხვადასხვა პროცედურებთან დაკავშირებული რეგულაციებისა
და აქტების შესახებ;

•

ინფორმაცია გრანტების, დახმარებებისა და ეკონომიკური მოგებების შესახებ წარმოდგენილია ბენეფიციარის სახელი, დახმარების/გრანტის ნომერი, მიზანი
და ოდენობა;

•

ინფორმაცია ბიუჯეტისა და სხვადასხვა ფინანსური ანგარიშების შესახებ;

•

ინფორმაცია საკუთრებისა და აქტივების მენეჯმენტის შესახებ - მოცემულია
საკუთრების

შესახებ

დეტალური

ინფორმაცია

(ადგილი,

გამოყენების

სტატუსი);
•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ ჩატარებული აუდიტორული
შემოწმების ანგარიშების შესახებ, სადაც შეფასებულია შესრულების ხარისხი,
ფინანსური ეფექტურობა;
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•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების გადარიცხვების/გადახდილი თანხების
შესახებ - ნაჩვენებია საჯარო დაწესებულებების გარადიცხვების პოლიტიკა,
წარმოდგენილია ცალკეულ გადარიცხვასთან დაკავშირებული დეტალები
(ზედნადები, გადარიცხვის თარიღი და ოდენობა);

•

სხვა დამატებითი ინფორმაცია - ისეთი მონაცემები, როგორიცაა მაღალი
თანამდებობის პირების მიერ მიღებული

საჩუქრები,

გამჭვირვალობის სახელმძღვანელო პრინციპები.

კორუფციისა

და
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კანადა
კანადის ყველა ძირითადი საჯარო დაწესებულების ვებ-გვერდზე პროაქტიულად
გამოქვეყნებული ინფორმაციისთვის ცალკე განყოფილება არსებობს სახელწოდებით
„გამჭვირვალობა“ (“Transparency”), სადაც თავმოყრილია ყველა ის მნიშვნელოვანი
დოკუმენტი და მონაცემი, რომელიც სისტემატურად, გარკვეული სიხშირით ონლაინ
ქვეყნდება.

ყველა სახელისუფლებლო ინსტიტუტის შემთხვევაში, აღნიშნულ განყოფილებაში
მოცემულია შემდეგი ტიპის ინფორმაცია 1:
•

ინფორმაცია მივლინებებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ;

•

ინფორმაცია 10 000 დოლარზე მეტი ღირებულების კონტრაქტების შესახებ;

•

ინფორმაცია პოზიციების რე კლასიფიკაციის (position reclassification) შესახებ;

•

ინფორმაცის 25 000 დოლარზე მეტი ოდენობის გრანტებისა და დახმარებების
შესახებ;

•

ინფორმაცია აღმოჩენილი გადაცდომების/დარღვევების (wrongdoing) შესახებ;

•

ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების შესახებ;

•

ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშების შესახებ;

•

ინფორმაცია აუდიტორული დასკვნების შესახებ;

•

ინფორმაცის რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესახებ.

გარდა

ამისა,

მოცემულია

საჯარო

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობასთან

დაკავშრებით მიღებული სხვადასხვა სამართლებრივი აქტები, რეგულაციები და
დირექტივები. ცალკეული საჯარო უწყების შემთხვევაში, ასევე, განთავსებულია
მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეგროვებული ან დამუშავებული
საინფორმაციო ბაზები.
უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ანგარიში, მონაცემი თუ პუბლიკაცია, PDF ფორმატთან
ერთად, მოცემულია HTML ფორმატში.

1

http://www.tbs-sct.gc.ca/tbs-sct/common/trans-eng.asp
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ინფორმაცია მივლინებებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯების
შესახებ
2003 წლის 12 დეკემბრიდან კანადის პრემიერ-მინისტრმა საფუძველი დაუდო
თანამდებობის პირების (მინისტრები და მათი მოადგილეები, პრეზიდენტი,
პარლამენტის წევრები, დეპარტამენტების ხელმძღვანელები და სხვა მაღალი რანგის
საჯარო მოხელეები, მათ შორის თანაშემწეები და მრჩევლები) მივლინებებისა და
წარმომადგენლობითი ხარჯების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნების პოლიტიკას.
შესაბამისი დაწესებულებები ვალდებულები არიან აღნიშნული ტიპის ინფორმაცია
საკუთარ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განაახლონ სამ თვეში ერთხელ.
თითოეული

საჯარო

დაწესებულების

შემთხვევაში,

მივლინებებისა

და

წარმომადგენლობითი ხარჯების განყოფილებაში ჩამოთვლილია თანამდებობის
პირების

სახელები

და

თითოეულ

მათგანზე

შესაძლებელია

ხარჯთაღრიცხვის ნახვა. კერძოდ, მოცემულია თანამდებობის პირის:

დეტალური
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•

სახელი და გვარი;

•

თანამდებობა;

•

მივლინების პერიოდი;

•

მივლინების კონკრეტული მიზანი;

•

მივლინების ადგილი;

•

თვითმფრინავის ბილეთის ფასი;

•

სხვა სატრანსპორტო ხარჯები;

•

საცხოვრებელი ხარჯები;

•

საკვების ხარჯები;

•

სხვა ხარჯები.

წარმომადგენლობითი ხარჯების შემთხვევაში მოცემულია თანამდებობის პირის:
•

სახელი და გვარი;

•

თანამდებობა;

•

შეხვედრის/ღონისძიების დანიშნულება;

•

შეხვედრის/ღონისძიების თარიღი;

•

შეხვედრის/ღონისძიების ადგილი;

•

გამართულ შეხვედრაზე მყოფი თანამშრომლების რაოდენობა;

•

სტუმრის მიღების საერთო ხარჯი.
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საგულისხმოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ თანამდებობის პირს
მივლინებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯები გაწეული არ აქვს, მათი სახელი,
გვარი და პოზიცია ჩამონათვალში მაინც არსებობს. ამგვარად, დაინტერესებულ პირს
შეუძლია თანამდებობის პირის სახელის მეშვეობით გადაამოწმოს, მასზე რაიმე
ტიპის ხარჯი გაიცა თუ არა.
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გარდა ამისა, თუ კონკრეტულმა საჯარო მოხელემ მხოლოდ ერთი ტიპის ხარჯი გაწია
(წარმომადგენლობითი ხარჯი ან მივლინება), მის განყოფილებაში მითითებულია
ხსენებული ორი ტიპის ხარჯიდან, კონკრეტულად რომელი იქნა გაწეული.

საგულისხმოა, რომ კვარტალურად გამოქვეყნებული მონაცემების გარდა, საჯარო
დაწესებულებები აქვეყნებენ მივლინებების, წარმომადგენლობითი და სხვადასხვა
კონფერენციებზე გაწეული ხარჯების წლიურ მონაცემებს, სადაც ყველა ტიპის
ინფორმაცია

შედარებულია

წინა

წლის

მსგავს

მაჩვენებლებთან.

შედეგად,

შეჯამებულია რა ოდენობის თანხა დაიხარჯა და ასევე, დაიზოგა გასულ საანგარიშო
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წელთან შედარებით. უნდა აღინიშნოს, რომ მონაცემები ჩაშლილია შემდეგი სახის
ინფორმაციის მიხედვით:
•

საჯარო მოხელეების მივლინებები;

•

არა საჯარო მოხელეების მივლინებები;

•

მინისტრისა და მისი აპარატის წევრების მივლინებები;

•

მივლინებებზე გაწეული ხარჯის საერთო რაოდენობა;

•

წარმომადგენლობითი ხარჯები;

•

კონფერენციების ხარჯები.
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ინფორმაცია 10 000 დოლარზე მეტი ღირებულების კონტრაქტების
შესახებ
2004 წლის 23 მარტს კანადის მთავრობამ სავალდებულო გახადა 10 000 დოლარზე
მეტი ღირებულების კონტრაქტების გასაჯაროება. შედეგად, ამ ტიპის ინფორმაციის
გამოქვეყნება სამთავრობო დაწესებულებებმა 2004 წლის 31 ოქტომბრიდან დაიწყეს.
მონაცემები ახლდება კვარტალურად. ამას გარდა, 2008 წლის 19 ივნისიდან
პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელ

დოკუმენტებს

დაემატა

კონტრაქტების

ცვლილებები, რომელთა ფასი 10 000 დოლარს აღემატება.

თითოეული კონტრაქტის შემთხვევაში მოცემულია შედეგი ტიპის ინფორმაცია:
•

თარიღი;
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•

კონტრაქტორი/კომპანია;

•

მიღებული მომსახურება/შესყიდული პროდუქტი;

•

ფასი.

გარდა ამისა, მოცემულია კონტრაქტის სხვა დეტალებიც:
•

კონტრაქტის ნომერი;

•

გაწეული მომსახურების მცირე აღწერა;

•

მომსახურების გაწევის/პროდუქტის ჩაბარების ზუსტი თარიღი;

•

დამატებითი კომენტარები და დეტალები კონტრაქტის შესრულებასთან
დაკავშირებით.
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ინფორმაცია პოზიციების რე-კლასიფიკაციის (POSITION
RECLASSIFICATION) შესახებ
2004 წლის 25 თებერვლიდან მთავრობამ სავალდებულო გახადა ქვეყნის საჯარო
სამსახურში თანამდებობის რე-კლასიფიკაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის
გამოქვეყნება. თითოეული საჯარო დაწესებულება დეპარტამენტების მიხედვით
კვარტალურად

აქვეყნებს

აღნიშნულ

ინფორმაციას.

პოზიციათა

ცვლილება

რამდენიმე მიზეზის გამო შეიძლება მოხდეს:
•

დეპარტემენტის/პროგრამის მანდატის/ფუნქციების ცვლილების შედეგად;

•

გარე ფაქტორებით გამოწვეული რეორგანიზაციის გამო, რასაც არსებული
რესურსების გაზრდა ან შემცირება მოჰყვა;

•

რეორგანიზაციის

გამო,

რაც

ფინანსური

და

ადამიანური

რესურსების

ეფექტური და უკეთესი მართვის მიზნით განხორციელდა (მაგალითად,
ტექნოლოგიური ინოვაციები, მოხელეთა კომპეტენციების ცვლილება და ა.შ.);
•

პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით, ხელმძღვანელების მიერ სამუშაოს
გადანაწილების შედეგად;

•

საჩივრების / განცხადებების შედეგების საფუძველზე.

კანადის

სამთავრობო

დაწესებულებების

ოფიციალურ

შემთხვევაში გამოქვეყნებულია:
•

პოზიციის/თანამდებობის დასახელება;

•

პოზიციის/თანამდებობის ნომერი;

•

წინა პოზიცია/თანამდებობა;

•

გადანაწილების შემდგომი პოზიცია/თანამდებობა;

•

გადაწყვეტილების საფუძველი.

ვებ-გვერდებზე

ამ
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ინფორმაცია 25 000 დოლარზე მეტი ოდენობის გრანტებისა და
დახმარებების შესახებ
მთავრობის

საქმიანობის

გამჭვირვალობისა

და

ანგარიშვალდებულების

უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია მის მიერ გაცემული გრანტების
შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ამ მიმართულებით კანადის მთავრობამ
2005 წლის 21 ოქტომბერს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, როცა საჯარო
დაწესებულებები დაავალდებულა სამ თვეში ერთხელ ონლაინ განეთავსებინათ
ინფორმაცია 25 000 დოლარზე მეტი ღირებულების გრანტებისა და დახმარებების
შესახებ. მთავრობის დადგენილების შესრულება სამთავრობო უწყებებმა 2006 წლის
31 მაისიდან დაიწყეს.

ამ კატეგორიის ინფორმაციის შემთხვევაში თითოეული საჯარო დაწესებულების ვებგვერდზე ცალკეული გრანტის თუ დახმარების შემთხვევაში განთავსებულია
შემდეგი დეტალები:
•

გრანტის/დახმარების მიმღების სახელწოდება;

•

გრანტის/დახმარების გაცემის ადგილი;

•

გრანტის/დახმარების გაცემის თარიღი;

•

გაცემული გრანტის/დახმარების ოდენობა.
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გარდა

ამისა,

თითოეული

გრანტის შემთხვევაში

მოცემულია

მისი

გაცემის

კონკრეტული მიზეზი. კომენტარის სახით თითოეულ მათგანს დართული აქვს
დამატებითი განმარტებები და შენიშვნები.

ინფორმაცია აღმოჩენილი გადაცდომების/დარღვევების
(WRONGDOING) შესახებ
საჯარო სამსახურის გაუმჯობესების მიზენით, კანადაში წახალისებულია საჯარო
მოხელეების

მიერ

აღმოჩენილი

დარღვევების/გადაცდომების

(მაგალითად,

სახელმწიფო ბიუჯეტის არაკეთილსინდისიერად გამოყენება, არასწორი მენეჯმენტი,
ქცევის კოდექსის სერიოზული დარღვევა, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანო
ქმედება) გაცხადება, რასაც, როგორც წესი, შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება ხოლმე.
თითოეული საჯარო დაწესებულების ვებ-გვერდზე წელიწადში ოთხჯერ იდება
განახლებული ინფორმაცია მსგავსი ფაქტების აღმოჩენის, შესაბამისი უწყების მიერ
გატარებული ღონისძიებისა და მისი შედეგების შესახებ.
ამ კუთხით, საინტერესო მაგალითია მოცემული კანადის ეროვნული რესურსების
სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე. კერძოდ, სამინისტროს თანამშრომელმა
განაცხადა ერთ-ერთი ზემდგომი საჯარო მოხელის მიერ პირადი ნაცნობის აყვანის
შესახებ. გამოძიების შედეგად ფაქტი დადასტურდა, თანაც განცხადების ადრესატმა
ფაქტი აღიარა. ამის გამო მას დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა და
ამჟამად იგი კანადის საჯარო სამსახურში აღარ მუშაობს.
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ამგვარი ფაქტების გამოქვეყნება, ერთი მხრივ, ხელისუფლების ქმედებებს უფრო
გამჭვირვალეს ხდის. ამავდროულად, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს
შესაძლებლობას

აძლევს

თვალი

მიადევნონ

ამ

მიმართულებით

დაწესებულებების პოლიტიკის ეფექტურობასა და სამართლიანობას.

საჯარო
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საჯარო ინფორმაციის ანგარიშები
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის განყოფილებაში განთავსებულია ამ
საკითხზე მიღებული რეგულაციები და სხვა საკანონმდებლო აქტები.

აქვე ვხვდებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ ყოველწლიურ
ანგარიშებს სადაც შეჯამებულია საჯარო ინფორმაციის საკითხები ცალკეული
წლების

შემთხვევაში.

გარემოებები:

კონკრეტულად,

ანგარიშებში

განხილულია

შემდეგი
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•

საჯარო

ინფორმაციის

გაცემაზე

პასუხისმგებელი

ორგანო

და

მისი

უფლებამოსილებები;
•

წლის მიღწევები და მნიშვნელოვანი მოვლენები;

•

რეკომენდაციები საჯარო ინფორმაციის კომისიონერისთვის;

•

საჯარო

ინფორმაციასთან

დაკავშირებული

ახალი/განახლებული

პროცედურები და სახელმძღვანელო პრინციპები;
•

გამოწვევები;

•

საჩივრები.

ანგარიშებში გაანალიზებულია სტატისტიკური ინფორმაცია თითოეულ უწყებაში
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების შესახებ, კერძოდ:
•

წლების

მიხედვით

შედარებულია

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნათა

რაოდენობა;
•

წლების მიხედვით შედარებულია სხვა დაწესებულებებთან ჩატარებული
კონსულტაციების რაოდენობა.
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რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანგარიში შეიცავს დეტალურ სტატისტიკას საჯარო
დაწესებულების მხრიდან საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე რეაგირების შესახებ.
შესაბამისად, დაანგარიშებულია:
•

საანგარიშო პერიოდში მიღებული წერილების რაოდენობა;

•

წინა საანგარიშო პერიოდიდან გადმოსული წერილების რაოდენობა;

•

საანგარიშო პერიოდში გაცემული პასუხების რაოდენობა;

•

შემდეგი საანგარიშო პერიოდისთვის გადასული წერილების რაოდენობა.

ამას გარდა, მოცემულია საზოგადოების რა კატეგორიის ჯგუფები (მედია, კერძო
სექტორი, აკადემიური წრეები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ა.შ) ითხოვდნენ
ინფორმაციას, მათგან შესული წერილების ზუსტი რაოდენობის მითითებით. 2

2

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/nnl-rprt-ccss-nfrmtn-2011-12/index-eng.aspx#_Toc326844480

26 |I D F I

ანგარიშში, ასევე, შეჯამებულია დაწესებულების პასუხები საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნის

განცხადებებზე

(სრულად

დაკმაყოფილებული,

ნაწილობრივ

დაკმაყოფილებული, გადამისამართებული, მონაცემების არ არსებობის შემთხვევები
და ა.შ.). თითოეულის შემთხვევაში მოცემულია ინფორმაციის გაცემის ვადები.
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ამავე დოკუმენტში ცალკე ცხრილია მოცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის
მოსაკრებლიდან მიღებული თანხების შესახებ. ინფორმაცია კლასიფიცირებულია
გადასახადის სახეობის მიხედვით. თითოეული მათგანის შემთხვევაში მოცემულია
მოთხოვნათა ოდენობა და მოცულობა. გარდა შეგროვებული მოსაკრებლისა,
მოცემულია

ინფორმაციის

გადასახადისგან.

მომთხოვნი

რამდენ

შემთხვევაში

გათავისუფლდა
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გარდა ამისა, საჯარო ინფორმაციის ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის აქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას რა
რესურსი მოახმარა კონკრეტულმა საჯარო უწყებამ:
•

ხელფასები;

•

საქონელი და მომსახურება;

•

დადებული კონტრაქტების ღირებულება.

დაკონკრეტებულია რამდენი თანამშრომელი მუშაობდა საჯარო ინფორმაციის
უზრუნველყოფაზე, მათი სამუშაო განაკვეთის დაზუსტებით:

ანგარიშში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია თუ რამდენი კონსულტაცია
განხორციელდა სხვა დაწესებულებებთან, იმისთვის რომ დაეკმაყოფილებინათ
მოქალაქეთა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები. ჩატარებული კონსულტაციების
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რაოდენობასთან ერთად, მოცემულია დამუშავებული გვერდების ოდენობა და
კონსულტაციების შედეგად გაცემული რეკომენდაციების შინაარსი (მთლიანად
გაცემა, ნაწილობრივ გაცემა, სხვა დაწესებულებასთან დამატებითი კონსულტაცია და
ა.შ).

ზოგადი

სტატისტიკური

ინსტიტუტების

მონაცემების

ვებ-გვერდებზე

თვეების

მიმოხილვის
მიხედვით,

გარდა,

სამთავრობო

საჯარო

ინფორმაციის

ცალკეული მოთხოვნის შემთხვევაში გამოქვეყნებულია შემდეგი ტიპის დეტალები:
•

მოთხოვნის ნომერი;

•

მოთხოვნის საგანი და მცირე აღწერა;

•

საჯარო დაწესებულების პასუხი/რეაგირება;

•

გაცემული ინფორმაციის გვერდების რაოდენობა.
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ამგვარი ინფორმაციის ონლაინ ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი დაინტერესებული
პირისთვის შესაძლებელს ხდის შეაფასოს ხელისუფლების პოლიტიკა საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით.
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ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშების შესახებ
კანადის საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური
დოკუმენტები

პროაქტიულად

ქვეყნდება.

ამ

კუთხით,

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია ქვეყნის ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ინტერნეტ რესურსი,
სადაც შემდეგი ტიპის წლიურ ანგარიშებს ნახავთ:
•

წლიური ფინანსური ანგარიში;

•

პარლამენტისადმი წარდგენილი წლიური ანგარიშები;

•

ვალის მენეჯმენტის/მართვის ანგარიში;

•

ვალის მენეჯმენტის/მართვის სტრატეგია;

•

დეპარტამენტების საქმიანობის შეფასება;

•

სახელმწიფო ბიუჯეტი;

•

ფისკალურ მონაცემთა ცხრილები;

•

კანადის საერთაშორისო რეზერვების განკარგვის ანგარიში;

•

გეგმებისა და პრიორიტეტების ანგარიში;

•

მდგრადი განვითარების სტრატეგია;

•

გადასახადების ანგარიში;

ამავდროულად,

ვებ-გვერდზე

გამოქვეყნებულია

ყოველთვიური ანგარიშები:
•

ფისკალური მონიტორინგი;

•

ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები;

•

კვარტალური ფინანსური ანგარიშები.

შემდეგი

კვარტალური

და
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სახელმწიფო ბიუჯეტი
კანადაში

სახელმწიფო

ბიუჯეტისთვის

შექმნილია

სპეციალური

ვებ-გვერდი,

რომელსაც ქვეყნის ფინანსთა სამინისტრო კურირებს. აღნიშნულ ონლაინ რესურსზე
განთავსებულია ბიუჯეტის გეგმა ცალკეული წლებისთვის.
ყოველი წლის დაგეგმილ ბიუჯეტში შემდეგი ძირითადი საკითხებია მოცემული: 3
•

ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები;

•

სამუშაოების შექმნა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა: ეს ბიუჯეტის
ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია, სადაც დაკონკრეტებულია ქვეყნის სტრატეგია
სექტორებისა და მოქალაქეთა სეგმენტების მიხედვით;

•

3

საბიუჯეტო ბალანსი და მოსალოდნელი საბიუჯეტო დანაზოგი;

http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/budget2013-eng.pdf
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•

ფისკალური დაგეგმარების ჩარჩო

ზოგადად, ბიუჯეტის განხილვისას უნდა აღინიშნოს, რომ მასში დაზუსტებულია
კონკრეტულ წელს რა ძირითადი მიზნები აქვს დასახული სახელმწიფოს. რაც
ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ზოგადი მიზნების მისაღწევად, დაკონკრეტებულია რა
სტრატეგიით იმოქმედებს ქვეყანა, რა პროგრამები განხორციელდება ცალკეული
სექტორების მიხედვით და რა ძირითად შედეგებს ელოდებიან გადაწყვეტილებების
მიმღებნი განხორციელებული პროგრამების შედეგად. აღნიშნული ინიციატივები,
შემდგომში, ფასდება წინასწარ განსაზღვრული ინდიკატორების მიხედვით.
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ბიუჯეტის მთლიან დოკუმენტთან ერთად, გამოქვეყნებულია მისი მცირე ვარიანტიც,
სადაც ძირითადი საკითხებია მოცემული და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს
შექმნის

ძირითად

წარმოდგენას

ქვეყნის

ბიუჯეტის

შესახებ.

ბიუჯეტის

შემოკლებული ვარიანტი კიდევ უფრო მოსახერხებელსა და ადვილად გასაგებს ხდის
მოქალაქისთვის ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს.
ბიუჯეტის შესწორებები და განახლებები სისტემატურად ქვეყნდება კანადის
მთავრობის ვებ-პორტალებზე. ეკონომიკური და ფისკალური გეგმების ანგარიშებში
მოცემულია თუ რა ძირითადი ცვლილებები განხორციელდა მანამდე მიღებულ
ბიუჯეტთან დაკავშირებით ცალკეული ეკონომიკურ საკითხებთან (ეკონომიკური
ტრანზაქციები,
მიმართებაში.

შემოსავლები,

გადასახადები)

და

დაგეგმილ

პროგრამებთან
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დეპარტამენტების საქმიანობის შეფასება
კიდევ

ერთი

მნიშვნელოვანი

ფინანსური

დოკუმენტი

გახლავთ

ბიუჯეტის

შესრულების ანგარიში, რომელსაც სამთავრობო დაწესებულებები ცალკეული
დეპარტამენტების მიხედვით ამზადებენ. აღნიშნულ დოკუმენტში განხილულია
კონკრეტული წლისთვის დასახული მიზნები, სტრატეგიული ამოცანები და
კონკრეტული პროგრამები. ზოგადი მიმოხილვის გარდა, თითოეული ამოცანა თუ
პროგრამა შეფასებულია მიღწეული შედეგებისა და კრიტერიუმების მიხედვით.
ამავდროულად, შეჯამებულია რა თანხა იყო გამოყოფილი კონკრეტული მიზნის თუ
ინიციატივის განსახორციელებლად, აქედან რამდენი დაიხარჯა და საბოლოოდ,
რამდენია განსხვავება დაგეგმილ და რეალურ დანახარჯებს შორის.

დანახარჯების გარდა, ანგარიშებში მოცემულია და დეტალურადაა აღწერილი რა
ტიპის საქმიანობა (მაგალითად, კონსულტაციები, საკანონმდებლო ინიციატივები და
ა.შ) ჩატარდა კონკრეტული მიზნების მისაღწევად.
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წლიური ფინანსური ანგარიში
არანაკლებ მნიშვნელოვანია წლიური ფინანსური ანგარიშები. მათში დეტალურადაა
გაწერილი კონკრეტული წლის შემდეგი საბიუჯეტო მონაცემები:
•

შემოსავლები;

•

დანახარჯები;

•

ბიუჯეტის ბალანსი;
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•

სახელმწიფოს ვალი.

სტატისტიკის გარდა, ანგარიშში გაანალიზებულია თითოეული ეკონომიკური
მაჩვენებლის მნიშვნელობა და მათი შედეგები. საგულისხმოა ასევე ისიც, რომ ყველა
ზემოთხსენებული მონაცემები შედარებულია წინა წლების მსგავს მაჩვენებლებს, რაც
ბოლო ათწლეულის შესახებ ნათელი სურათის ჩვენების საშუალებას იძლევა.
გარდა აღნიშნული ანგარიშისა, ყოველწლიურად ქვეყნდება ე.წ. ოფიციალური
ფინანსური განაცხადი (Financial Statement), 4 სადაც სხვა ფინანსურ ინფორმაციასთან
4

http://www.international.gc.ca/finance/fs-ef/dev_fs-ef_2012-2013.aspx?lang=eng
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ერთად მოცემულია მონაცემები ქვეყნის აქტივებისა და პასივების, დანახარჯების,
შემოსავლების, გადარიცხვების, უძრავი ქონებისა და მათზე გაწეული დანახარჯების,
საოპერაციო დანახარჯების (ხელფასები,მივლინება და ა.შ) შესახებ.
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კვარტალური ფინანსური ანგარიშები
აღსანიშნავია, ასევე, საჯარო დაწესებულებების მიერ მომზადებული კვარტალური
ფინანსური ანგარიშებიც. ამ შემთხვევაში, წარმოდგენილია თითოეული უწყების
მანდატი და უფლებამოსილებები. მოცემული მისი ფინანსური სტრუქტურა დაკონკრეტებულია უწყების რომელი განყოფილება კურირებს ფინანსურ საკითხებს.
ამავდროულად, მოცემულია ცალკეული კვარტლის შემთხვევაში დანახარჯებისა და
შემოსავლების ურთიერთ მიმართება:

ხაზგასასმელია, რომ ზოგად ციფრებთან ერთად, მოცემულია შემოსავლებსა და
დანახარჯებში დაფიქსირებული ცვლილებები რა მიმართულებით მოხდა და რა იყო
მათი ძირითადი გამომწვევი მიზეზები.
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დანახარჯებისა და შემოსავლების შესახებ ამგვარი დეტალური ინფორმაციის
არსებობის შედეგად, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაანალიზოს
კონკრეტული საჯარო დაწესებულება რამდენად მიზანმიმართულად ხარჯავს
საბიუჯეტო სახსრებს და რამდენად მიესადაგება მისი ფისკალური პოლიტიკა
მანამდე დასახულ მიზნებსა და პროგრამებს.
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გეგმებისა და პრიორიტეტების ანგარიში
კანადის სამთავრობო დაწესებულებებს გააჩნიათ გეგმებისა და პრიორიტეტების
დოკუმენტებიც, სადაც პირველ რიგში, განხილულია კონკრეტული უწყების
უფლება-მოვალეობები და მათ შესასრულებლად სტრატეგიული გეგმები და
ძირითადი პრიორიტეტები. ამავდროულად, მოცემულია დაგეგმილი დანახარჯები
როგორც ხარჯების სახეობების, ასევე, თავად დაწესებულების დეპარტამენტების
მიხედვით.

მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა კონკრეტული საჯარო უწყების პროგრამებს და
ისინი განხილულია მთლიანად უწყების სტრატეგიული მიზნების მიღწევის ჭრილში.
უფრო კონკრეტულად, დოკუმენტში მოცემულია თითოეული მათგანი რა მიზანს
ემსახურება და როგორ იგეგმება ამის მიღწევა.
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ცალკეული პროგრამებისა და მიმართულებების განხილვასთან ერთად, მოცემულია
რა თანხის მიმართვა იგეგმება თითოეულ მათგანზე, ასევე, დაკონკრეტებულია
საჭირო ადამიანური რესურსების მასშტაბებიც.
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ამავდროულად,

განსაზღვრულია

კონკრეტულ

ინიციატივიდან

რა

მიღწევა

შედეგების

დაკონკრეტებულია მათი შეფასების ინდიკატორებიც.

პერიოდში
არის

ცალკეული

გათვალისწინებული,
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მდგრადი განვითარების სტრატეგია
სამინისტროების ზოგადი გეგმებისა და პრიორიტეტების განსაზღვრასთან ერთად,
იქმნება მათი მდგრადი განვითარების სტრატეგიები. ამ ტიპის დოკუმენტში
დასახულია სამინისტროსა და მისი ცალკეული დეპარტამენტის ზოგადი მიზნები და
მათ მისაღწევად ძირითადი მიდგომები/სტრატეგიები. თითოეული მათგანისთვის
განსაზღვრულია მიზნები, კონკრეტული ამოცანები, დაგეგმილი აქტივობები და
განხორციელების გეგმა.
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ინფორმაცია აუდიტორული დასკვნების შესახებ
კანადის სამთავრობო ვებ-გვერდებზე გამოქვეყნებულია სამი ტიპის აუდიტორული
ანგარიშები:
•

შიდა აუდიტორული ანგარიშები;

•

შეფასებები;

•

გარე აუდიტორული ანგარიშები.
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შიდა აუდიტორული ანგარიშები
თითოეული

საჯარო

დაწესებულების

ოფიციალური

ვებ-გვერდის

აღნიშნულ

განყოფილებაში მოთავსებულია უწყების ცალკეულ პროგრამებზე, საქმიანობის
მიმართულებებზე თუ აქტივობაზე ჩატარებული აუდიტის შედეგებზე დაფუძნებით
შემუშავებული ანგარიშები და დასკვნები. 5

თითოეული ანგარიში მოიცავს ისეთ საკითხებსა და ქვეთავებს, როგორიცაა:
•

შეჯამება და ძირითადი მიგნებები;

•

პრობლემის აღწერა;

•

აუდიტორული შემოწმების მიზნები და მასშტაბები;

•

აუდიტორული შემოწმების ძირითადი მიდგომები;

•

დასკვნა;

•

აუდიტორული

მიგნებები

წინასწარ

განსაზღვრული

კრიტერიუმების

მიხედვით (რისკები თუ აღმოჩენილი დარღვევები კლასიფიცირებულია მათი
ხარისხის მიხედვით - დაბალი, საშუალო, მაღალი);
5

http://www.fin.gc.ca/access/audit-eng.asp
http://www.fin.gc.ca/treas/audit/th-fva-eng.asp
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•

რეკომენდაციები და პრობლემათა გადაჭრის კონკრეტული გზები;

•

დანართი 1 - მოცემულია საკითხის შესახებ ძირითადი ტენდენციების
ამსახველი გრაფიკები;
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•

დანართი

2

-

მოცემულია

საკითხის

შესწავლისას

გამოკითხული

თანამშრომლების სია, მათი პოზიციათა დასახელების მიხედვით;
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•

დანართი 3 - საკითხის შესწავლისას, შემოწმებული ინფორმაციისა და
დოკუმენტების ჩამონათვალი;
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•

დანართი 4 - აუდიტორული შემოწმების მეთოდოლოგია (სამიზნე
ობიექტების შერჩევის მეთოდები);

•

აუდიტორთა ჯგუფის წევრების სია, სახელისა და გვარის, პოზიციის
მითითებით.
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შეფასებები
შიდა აუდიტორული შემოწმებების გარდა, თითოეული საჯარო დაწესებულება
აფასებს საკუთარი პროგრამების, მიმართულებებისა და საქმიანობის ეფექტურობას.
მათი

შედეგების

საფუძველზე

შემუშავებული

ქვეყნდება ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე.

დოკუმენტები

პერიოდულად

6

ამ ტიპის ანგარიშებში მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:
•

საკითხის

აღწერა

(შესავალი,

შეფასებული

პროგრამის/მიმართულების

პროფილი/აღწერა; პროგრამის/მიმართულების რესურსები);
6

http://www.fin.gc.ca/treas/evaluations/rpiap-psisr-eng.asp
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•

მეთოდოლოგია (შეფასების მიზნების და მასშტაბები, შეფასების საკითხი და
საკვლევი კითხვები, მონაცემთა შეგროვების მეთოდები, ძირითადი
შეზღუდვები)

•

შეფასებების მიგნებები (შესაბამისობისა და შესრულებული სამუშაოს
შეჯამება)

•

დასკვნები და ძირითადი მიგნებები

•

დანართი 1 - პროგრამის/მიმართულების ლოგიკური ჩარჩო;
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•

დანართი 2 - რეკომენდაციები - გარდა იმისა, რომ მოცემულია თუ რა
რეკომენდაცია გაიცა აუდიტის ჩატარების შედეგ, ასევე, ნაჩვენებია, როგორ
გამოეხმაურა

მას

შესაბამისი

უწყება/დეპარტამენტი

და

რა

იგეგმება

აღმოჩენილი დარღვევის თუ რისკის აღმოსაფხვრელად. მითითებულია
პასუხისმგებელი დეპარტამენტი და გეგმის შესრულების კონკრეტული ვადა.
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გარე აუდიტორული ანგარიშები
კანადის

საჯარო

აუდიტორული

დაწესებულებების

დასკვნების

გარდა,

ოფიციალურ

ვებ-გვერდებზე,

გამოქვეყნებულია

გარე

შიდა

აუდიტორული

ანგარიშებიც, სადაც შეფასებულია კონკრეტული უწყების საქმიანობა. აღნიშნული
შემოწმებები ძირითადად კანადის გენერალური აუდიტორის სამსახურის მიერ
კეთდება (Office of the Auditor General of Canada).7 ხსენებული უწყების მიერ
მომზადებულ ანგარიშში მოცემულია შემდეგი ძირითადი დეტალები:
•

შესავალი (საკითხის აღწერა, წინა აუდიტორული შემოწმება, შესამოწმებლად
შერჩეული პროგრამების დასახელება, აუდიტის ძირითადი ფოკუსი/სამიზნე
ობიექტი)

•

დაკვირვებები და რეკომენდაციები (მონიტორინგის პროცესი, ცალკეულ
პროგრამებზე გაწეული ხარჯები და მათი შეფასებები);

•

დასკვნები;

•

ინფორმაცია

აუდიტის

შესახებ

(მიზნები,

მასშტაბი

და

მიდგომები,

კრიტერიუმები, აუდიტორული შემოწმების ვადები, აუდიტორთა ჯგუფის
წევრების სახელები და პოზიციები);

7

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_201111_01_e_35933.html
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•

რეკომენდაციების ჩამონათვალი - აუდიტორული შემოწმების შედეგად გაწეული
რეკომენდაციების გამოქვეყნების გარდა, ანგარიშში მოცემულია როგორი იყო ამ
რეკომენდაციებისადმი თავად სამიზნე საჯარო დაწესებულების გამოხმაურება,

60 |I D F I

რამდენად დაეთანხმა გაწეულ რჩევებს და როდისთვის იგეგმება აღმოჩენილი
ხარვეზების გამოსწორება.
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ინფორმაცის რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
სხვა

დანახარჯებთან

ინფორმაციას

ერთად,

რეკლამაზე

გათვალისწინებული

თანხების

კანადის

საჯარო

დახარჯული
შესახებ.

ამ

დაწესებულებები

აქვეყნებენ

და

მიმდინარე

წლისთვის

ტიპის

ხარჯებში

შედის

ასევე

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებისთვის გამოყოფილი თანხები. კანადის
ონლაინ სივრცეში გამოქვეყნებულია თითოეულ სამინისტროს ან დეპარტამენტს რა
ოდენობის თანხები აქვს მიმართული სხვადასხვა სახის რეკლამისთვის. გარდა ამისა,
მონაცემები შედარებულია წინა წელთან და ნაჩვენებია რამდენით გაიზარდა თუ
შემცირდა ხარჯების რაოდენობა. 8

ზოგადი მონაცემების გარდა, ყოველწლიურად მზადდება რეკლამაზე გაწეული
ხარჯების ანგარიში. ამ დოკუმენტში ხარჯები მოცემულია შემდეგი კატეგორიების
მიხედვით:
8

http://www.tbs-sct.gc.ca/communications/adv-pub/index-eng.asp
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•

რეკლამაზე დაწეული ხარჯები მედია საშუალებების მიხედვით;

•

თითოეული საჯარო დაწესებულების თუ დეპარტამენტის მიერ გაწეული
ხარჯები;

•

შემსრულებელთა სია მათ მიერ გაწეული მომსახურების მიხედვით;

63 |I D F I

•

მოცემულია

თითოეული

დეტალები:

კამპანიის

რეკლამისა

და

დასახელება

და

კამპანიის
მცირე

შესახებ
აღწერა,

შემდეგი
კამპანიის

შემსრულებელი კომპანია/ორგანიზაცია, დანახარჯი, რეკლამის განთავსების
ადგილი (კამპანიისთვის გამოყენებული მედია საშუალებები). აღნიშნული
დეტალები მოცემულია თითოეული სამინისტროს თუ დეპარტამენტის
მიხედვით.
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წინასწარი მარეგულირებელი გეგმა
კანადის

საჯარო

ონლაინ

სივრციდან

კიდევ

ერთი

საინტერესო

პრაქტიკა

ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით გახლავთ წინასწარი
მარეგულირებელი
განყოფილებაში

გეგმების

(Forward

განთავსებულია

ის

Regulatory

Plan)

მარეგულირებელი

არსებობა.
და

აღნიშნულ

საკანონმდებლო

ინიციატივები, რის წარმოდგენასაც თითოეული საჯარო უწყება გეგმავს შემდეგი
ორი წლის განმავლობაში. ამგვარი მიდგომა ხელს უწყობს ჯანსაღ საკანონმდებლო
გარემოს და ნებისმიერ მოქალაქეს ან სამოქალაქო საზოგადოების წევრს აძლევს
საშუალებას გაეცნოს დაგეგმილ ცვლილებებს და წინასწარ მიიღოს ზომები მისთვის
აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით.
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პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის ერთიანი ბაზა
კანადის მინისტრთა საბჭოს (Treasury Board of Canada) ვებ-გვერდზე თავმოყრილია
საჯარო დაწესებულებების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის
ერთიანი ბაზა. სასურველი ინფორმაციის მოძებნა შესაძლებელია ცალკეული საჯარო
დაწესებულების მონიშვნით ან პირიქით, ინფორმაციის სახეობის დაკონკრეტებით.

აღნიშნული რესურსი გამოირჩევა იმით, რომ ყველა სამთავრობო დაწესებულების
მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული მონაცემები და ხარჯები ერთ სივრცეშია
თავმოყრილი, და მომხმარებლისთვის სასურველი ინფორმაციის მოძებნა კიდევ
უფრო გამარტივებულია. თანაც, ამ პორტალიდან შესაძლებელია თითოეულ საჯარო
დაწესებულების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გადასვლა და შესაბამისი ინფორმაციის
გადამოწმება.
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ავსტრალია
ინფორმაციის

გამოქვეყნების

გეგმა

(Information

Publication

Scheme

–

IPS)

ავსტრალიაში იმ სამთავრობო დაწესებულებებზე ვრცელდება, რომელთაც ეხებათ
1988

წლის

ინფორმაციის

თავისუფლების

აქტი

(FOI

Act).

ინფორმაციის

გამოქვეყნების გეგმა აკონკრეტებს, რა ტიპის მონაცემები უნდა გამოქვეყნდეს
თითოეული უწყების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. ამისთვის, თითოეულ მათგანს
საკუთარ გვერდზე შექმნილი უნდა ჰქონდეს საჯარო ინფორმაციის გვერდი, რომლის
ბანერიც თვალშისაცემ ადგილას უნდა იყოს განთავსებული.

ინფორმაციის

გამოქვეყნების

გეგმის

მიხედვით,

დაწესებულებები

მუდმივად

აახლებენ შემდეგ ინფორმაციას:
•

ინფორმაციის გამოქვეყნების გეგმა;

•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების სტრუქტურის შესახებ;

•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების ფუნქციების, შესახებ, მათ შორის
გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებისა და მასში ჩართული მხარეების
შესახებ;

•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების წლიური ანგარიშების შესახებ;

•

დეტალური ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების მიერ მოწყობილი საჯარო
კონსულტაციების

შესახებ,

რომელთა

მიზანი

გახლდათ

ცალკეულ

პოლიტიკურ წინადადებებზე საზოგადოების მოსაზრებების მიღება;
•

ინფორმაცია, რომელთაც საჯარო დაწესებულება ხელმისაწვდომს ხდის
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების საპასუხოდ;

•

ინფორმაცია, რომელსაც საჯარო დაწესებულება უგზავნის პარლამენტს;

•

ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ;

•

ინფორმაცია
information).

საჯარო

დაწესებულების

საქმიანობის

შესახებ

(operational
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ინფორმაციის გამოქვეყნების გეგმა
თითოეული სამთავრობო დაწესებულება საკუთარ ვებ-გვერდზე სისტემატურად
დებს ინფორმაციის გამოქვეყნების გეგმას, სადაც დაკონკრეტებულია რა ვადებში, რა
ფორმატში გეგმავს გარკვეული ტიპის ინფორმაციის გამოქვეყნებას.
გარდა ამისა, ამ დოკუმენტში მოცემულია საჯარო უწყების პოლიტიკა საჯარო
ინფორმაციის გაცემასთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებით. მაგალითად, მასში
ვხვდებით ინფორმაციას თუ როგორ ხდება ინფორმაციის რეგისტრაცია, როგორია
უწყების პოლიტიკა საჯარო ინფორმაციის მოსაკრებლის ოდენობასთან დაკავშრებით
და ა.შ.
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ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების სტრუქტურის შესახებ
თითოეული

საჯარო

უწყების

შემთხვევაში

მოცემულია

მისი

სტრუქტურა,

ორგანიზაციული ხის სახით, დაკონკრეტებულია ცალკეული დეპარტამენტისა თუ
ქვე-სტრუქტურის ხელმძღვანელის ვინაობა, ხელმისაწვდომია მათი საკონტაქტო
ინფორმაციაც.

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების ფუნქციების შესახებ
სამთავრობო

დაწესებულებების

ოფიციალურ

ვებ-გვერდებზე

პროაქტიულად

ქვეყნდება ინფორმაცია მათი ფუნქციების, პრინციპებისა და საქმიანობის ძირითადი
მიმართულებების

შესახებ.

რაც

ყველაზე

მნიშვნელოვანია,

მოცემულია

დაკისრებული ვალდებულებების შესასრულებლად შემუშავებული პროცედურებისა
და მიდგომების ამსახველი სახელმძღვანელოები და სტრატეგიები.
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ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების წლიური ანგარიშის შესახებ
ცალკეული დაწესებულების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქვეყნდება
მრავალი

ტიპის

ანგარიშები

(საქმიანობის

წლიური

ანგარიში,

შექმნილი

საქაღალდეების (File) სია, ცალკეული პროგრამების ანგარიშები, სტრატეგიული
გეგმები, ცალკეული ინიციატივების შეფასების ანგარიშები, კვლევითი ნაშრომები და
ა.შ).

შექმნილი საქაღალდეების სიის შემთხვევაში, ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია
ცალკეული საჯარო დაწესებულების თანამშრომლების მიერ კონკრეტულ პერიოდში
მომზადებული

მასალების

შესახებ

ინფორმაცია

-

საქაღალდის

ნომერი

საქაღალდის დასახელება 9.

9

http://www.treasury.gov.au/About-Treasury/OurDepartment/Departmental-and-Agency-File-List/Autumnsittings

და
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საჯარო

დაწესებულების

საქმიანობის

შესახებ

უფრო

ზუსტი

წარმოდგენის

შესაქმნელად მნიშვნელოვანია მისი წლიური ანგარიშის ხელმისაწვდომობა. ეს
დოკუმენტი, რომელიც ყველა უწყებას საკუთარ ვებ-გვერდზე აქვს გამოქვეყნებული
შემდეგი ინფორმაციისგან 10 შედგება:
•

ანგარიშში დაკონკრეტებულია უწყების ძირითადი მიზნები და კონკრეტული
ამოცანები შესაბამისი წლისთვის;

10

http://www.industry.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/AnnualReports/AnnualReport201213/wpcontent/uploads/annual-report-2013.pdf
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•

დასახული მიზნების შესრულების შეფასებამდე, ანგარიშში დეტალურადაა
მოცემული კონკრეტული უწყების ფინანსური შესრულების მონაცემები:
შემოსავლები, დანახარჯები, აქტივები და პასივები;

•

მოცემულია

საჯარო

უწყების

თითოეული

დეპარტამენტის

მუშაობის

მიმოხილვა შესაბამისი წლისთვის, დაკონკრეტებულია თითოეული მათგანის
ხელმძღვანელისა

და

პასუხისმგებელი

პირის

ვინაობა.

რაც

ყველაზე

მნიშვნელოვანია, მოცემულია შესაბამის წელს თითოეულ პროგრამას რომელი
დეპარტამენტის

რომელი

დანაყოფი

კურირებდა.

ამავდროულად,

დაკონკრეტებულია ცალკეული შედეგები კონკრეტულმა დეპარტამენტმა რა
ღონისძიებების გატარებით შეასრულა.
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•

თითოეული პროგრამის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის გარდა, ანგარიშის
შემდეგ ნაწილში ჩაშლილია ყველა მათგანის შესახებ დეტალები: არსებული
პრობლემის არსი, პროგრამით დასახული მიზნები და ამოცანები, მიღწეული
შედეგები, პროგრამის ცალკეულ კომპონენტებზე გაწეული ხარჯები;
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•

ამასთანავე, შეფასებულია მიღებული შედეგები და ნაჩვენებია მიღწეული
ცვლილებები;

•

ანგარიშში

წარმოდგენილია

საჯარო

დაწესებულების

საქმიანობისა

და

პოლიტიკის ისეთი დეტალები, როგორიცაა: სტრატეგიული გეგმების დასახვა,
რისკების მენეჯმენტი, შიდა აუდიტი, ეთიკის სტანდარტები, მომსახურების
ხარისხის კონტროლი, ანგარიშვალდებულება და ფინანსური მენეჯმენტი
(დეტალები

აქტივების

მომსახურებისთვის
შესახებ),

მართვის,

დადებული

ადამიანური

შესყიდვების,

კონტრაქტების,

რესურსების

მართვა

კონსულტაციებისა

და

საგრანტო

პროგრამების

(მოცემულია

პოზიციების

კატეგორიების მიხედვით ხელფასებისა და გაცემული დანამატების/პრემიების
ოდენობა,

უწყებაში

დასაქმებულთა

სტატისტიკა

გენდერული ჭრილის, სამუშაო განაკვეთის მიხედვითაც);

წარმოდგენილია
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•

დანართის

სახით

დაწესებულების

მოცემულია

მიერ

სხვადასხვა

რესურსებზე გაწეული ხარჯები;

კონკრეტული

წლისთვის

მომსახურებაზე,

საჯარო

ოპერაციებსა

თუ
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•

ამავდროულად, თითოეული ტიპის დანახარჯი ჩაშლილია უწყების მიერ
განხორციელებული თითოეული პროგრამის მიხედვით;
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•

მნიშვნელოვანია, ასევე, დაწესებულების წლიურ ანგარიშში რეკლამისა და
მარკეტინგული

კვლევების

შესახებ

ინფორმაციის

არსებობა.

ამგვარი

სერვისისთვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობის მითითების გარდა,
დეტალურადაა ჩაშლილი რეკლამის შემსრულებელი კომპანია/ორგანიზაცია,
გაწეული მომსახურების მცირე აღწერა და უწყების მიერ გადახდილი თანხის
რაოდენობა;
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ავსტრალიის

სამთავრობო

დაწესებულებების

წლიური

ანგარიშები

საქმიანობის შეფასებასთან ერთად მოიცავენ დამოუკიდებელი აუდიტორის
ფინანსურ ანგარიშებს.
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ფინანსური ანგარიშის შემთხვევაში, მოცემულია მთელი რიგი სტატისტიკური
მონაცემები

სხვადასხვა

ტიპის

ფინანსური

მაჩვენებელების

შესახებ

(დანახარჯები კატეგორიების მიხედვით, შემოსავლები წყაროების მიხედვით,
აქტივები და პასივები, საბიუჯეტო ბალანსი, ფინანსური აქტივობები,
გადარიცხვები, გამოყენებული ნაღდი ფულის ოდენობა, გაცემული ხელფასები
და პრემიები ცალკეული პოზიციების მიხედვით, გრანტები და დახმარებები
და ა.შ). რაოდენობრივ მონაცემებთან ერთად, მოცემულია მათი განმარტებები,
ნარატიული ანგარიშის სახით.

სტრატეგიული გეგმა
წლიური ანგარიშის გარდა სამთავრობო დაწესებულებებს საკუთარ გვერდზე
გამოქვეყნებული

აქვთ

სტრატეგიული

გეგმა.

აღნიშნულ

დოკუმენტში

წარმოდგენილია 11:
•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ზოგადი მიმართულებების
შესახებ შემდეგი რამდენიმე წლისთვის;

•

11

ინფორმაცია მიზნების შესახებ;

http://www.industry.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/Documents/DepartmentofIndustryStrategicPlan2014-18.pdf
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•

ინფორმაცია ცალკეული მიზნების მისაღწევად დასახული ამოცანებისა და
შესაძლო რისკების შესახებ.
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პროგრამების შეფასება
ზოგიერთი

სამთავრობო

დაწესებულების

შემთხვევაში,

ვებ-გვერდზე

წარმოდგენილია განხორციელებული პროგრამის შეფასების ანგარიში. აღნიშნულ
დოკუმენტში განხილულია ცალკეული ინიციატივის მიზნები, მეთოდოლოგია.
ამავდროულად, ნაჩვენებია პროგრამის საკითხის გარშემო ქვეყანაში არსებული
ვითარება და ამ მიმართულებით არსებული ვითარების ანალიზი. თავად
პროგრამის

განხორციელების

პროცესის

ანალიზისას,

წარმოდგენილია

ყოვლისმომცველი ინფორმაცია მის ფარგლებში გაწეული დანახარჯების შესახებ.

ანგარიშში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა პროგრამის შეფასებას: მის შედეგებს,
მის

ფარგლებში

ჩატარებული

საქმიანობის

ეფექტიანობას.

ეს

ყველაფერი

ნაჩვენებია ყოვლისმომცველი სტატისტიკური და ფინანსური მაჩვენებლებით.
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ამავდროულად, განხილულია თუ რა სახის ეფექტი ჰქონდა განხორციელებულ
პროექტს ცალკეულ სფეროსა და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებზე.
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რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანგარიშში განხილულია ცალკეული საკითხის
გარშემო სამომავლო გეგმები და ალტერნატივები. ბოლოს, შეჯამებულია
განხორციელებული პროგრამის შედეგები, გამოხმაურებები და ძირითადი
მიგნებები.
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ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების მიერ ჩატარებული საჯარო
კონსულტაციების შესახებ
საჯარო

დაწესებულებების

ვებ-გვერდების

ამ

განყოფილებაში

მოცემულია

დეტალური ინფორმაცია საჯარო კონსულტაციების მზადების შესახებ, რომელთა
მიზანი გახლდათ ცალკეულ ინიციატივებზე საზოგადოების მოსაზრებების მიღება 12.

თითოეული კონსულტაციის შესახებ ზოგადი მიმოხილვისა და დეტალების გარდა,
ვებ-გვერდზე

მოცემულია

მათი

სტატუსი

(მიმდინარე,

დასრულებული).

12

http://www.treasury.gov.au/ConsultationsandReviews/Consultations

დახურული

თუ
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მიმდინარე კონსულტაციების შემთხვევაში შესაძლებელია მოსაზრებების ონლაინ
გაგზავნა - მოცემულია მონაწილეობის პროცედურები.

დასრულებული კონსულტაციების შემთხვევაში კი გამოქვეყნებულია არამარტო
ჩატარებული კონსულტაციის შედეგების შემაჯამებელი ანგარიში, არამედ ონლაინ
ხელმისაწვდომია
შეთავაზებები.

თითოეული

პირის

ან

ორგანიზაციის

მიერ

გაგზავნილი
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საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნების ჟურნალი (INFORMATION
DISCLOSURE LOG)
საჯარო

ინფორმაციის

პროაქტიული

გამოქვეყნების

პრაქტიკა

ავსტრალიაში

გამორჩეულია საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნების ჟურნალის არსებობით. მასში
ორი რამ იგულისხმება:
•

საჯარო დაწესებულებებმა საკუთარ გვერდზე უნდა შექმნან ხსენებული
ჟურნალის ცალკე განყოფილება და აქ უნდა წარმოადგინონ ყველა ის
ინფორმაცია,

რომელიც

საკუთარი

ინფორმაციის

გამოქვეყნების

გასაჯაროებას

ავალდებულებს,

გეგმა
მაგრამ

ნებით
მათ

გამოაქვეყნეს.
გარკვეული

ხშირად

ისინი

მართალია

ინფორმაციის
თავად

წყვეტენ

დამატებითი ინფორმაციის ონლაინ განთავსებას. რაც ავსტრალიის საჯარო
სექტორში მიღებული და აღიარებული პრაქტიკაა;
•

გარდა ამისა, ამავე განყოფილებაში ქვეყნდება მონაცემები სხვადასხვა
პერიოდში მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ.
კერძოდ, მოცემულია:
o საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილის ნომერი;
o განმცხადებლის მიერ საჯარო ინფორმაციის მიღების თარიღი;
o დოკუმენტის დასახელება და მცირე აღწერა;
o უმეტეს შემთხვევაში, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილზე
საპასუხოდ საჯარო დაწესებულების მიერ გაგზავნილი დოკუმენტი
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მიბმულია ონლაინ. შესაბამისად, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს
შეუძლია სხვა მოქალაქის ან ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი
ინფორმაციის

გაცნობა.

არის

გამონაკლისი

შემთხვევები,

როცა

გაცემული პასუხი ონლაინ სრულყოფილად არ არის განთავსებული. ამ
შემთხვევაში, მოცემულია პასუხის ძირითადი არსი (მაგალითად,
ცალკეული ტიპის დანახარჯის მთლიანი ოდენობა) და მითითებულია
ამ ინფორმაციის მოთხოვნის გზები.

ცალკეული საჯარო დაწესებულებების აღნიშნულ განყოფილებაში შეხვდებით
შემდეგი ტიპის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომლებიც საზოგადოების მოთხოვნის
წერილების საპასუხოდ გამოქვეყნდა:
•

მივლინებების ხარჯები - იმ შემთხვევაში, თუ ხარჯთაღრიცხვის ორიგინალი
დოკუმენტები ხელმისაწვდომი არ არის ვებ-გვერდზე, მოცემულია მთლიანი
დანახარჯის ოდენობა, ვიზიტის ძირითადი დანიშნულება, მოთხოვნილი
ინფორმაციის ნომერი და მოთხოვნის წერილის ადრესატი.
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•

ხელშეკრულებების დეტალები - იმ შემთხვევაში, თუ ონლაინ ხელმისაწვდომი
არ არის ხელშეკრულების მთლიანი ტექსტი, მოცემულია ხელშეკრულების
ღირებულება, ხელშეკრულების ხელმომწერთა დასახელება, ხელშეკრულების
საგანი,

მოთხოვნილი

ადრესატი.

ინფორმაციის ნომერი

და

მოთხოვნის წერილის
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•

ცალკეულ პროგრამებზე თუ კამპანიებზე გახარჯული თანხები - მოცემულია
თანხის ოდენობა, პროგრამის სახეობა.

•

მაღალი თანამდებობის პირების (მაგალითად, მინისტრების) შეხვედრების
დეტალები - ჩანაწერები, ტრანსკრიპტები, პრეზენტაციისთვის მომზადებული
მასალები. საგულისხმოა, რომ ვებ-გვერდზე განთავსებულია ხსენებული
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თანამდებობის

პირის

ოფიციალურ

სამუშაო

ელექტრონულ

ფოსტაზე

შესაბამის შეხვედრასთან დაკავშრებით მიღებული წერილები.

ასევე, ამავე დოკუმენტებში მოცემულია ყველა ის ანგარიში, რაც მინისტრმა
შეხვედრის მოსამზადებლად გამოიყენა. გარდა ამისა, მოცემულია დეტალური
ინფორმაცია ამ ღონისძიების გარშემო ნებისმიერი ტიპის საორგანიზაციო და
მოსამზადებელი ღონისძიების, ინფორმაციის მოძიებისა და გადამოწმების პროცესის
შესახებ.

იმ

შემთხვევაში

თუ

ცალკეული

ინფორმაციის

კომუნიკაციით მოხდა, მოცემულია წერილების სრული ტექსტი.

მოძიება

ონლაინ
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•

შიდა აუდიტორული ანგარიშები - მოცემულია სხვადასხვა პერიოდში
ცალკეული დაწესებულების საქმიანობის შეფასების შიდა აუდიტორული
დასკვნების მთლიანი ტექსტები;
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•

ცალკეულ საკითხებზე თანამდებობის პირების ელექტრონული ფოსტით
მიმოწერები - მოცემულია მიმოწერის სრული ტექსტები (დაშტრიხულია
პირადი და სხვადასხვა ტიპის საიდუმლოს შემცველი სიტყვები);
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•

სტუმრებზე გაწეული ხარჯები - მოცემულია მიღების დრო, დანიშნულება,
ადგილი, თანხა, სტუმრების ვინაობა და რაოდენობა.
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საგულისხმოა,

რომ

დამადასტურებელი

ზოგიერთ
შესაბამისი

შემთხვევაში
დოკუმენტაცია

მოცემულია

დანახარჯების

(მაგალითად,

ინვოისები,

ქვითრები).
•

თანამდებობის პირების მივლინებების ხარჯები - მოცემულია ვიზიტის
შესახებ დეტალური მონაცემები:
o მივლინების თარიღი;
o მივლინების ადგილი;
o მივლინების ხარჯები: ტრანსპორტი, საცხოვრებელი ხარჯები, საკვები;
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o ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - მოცემულია ქვითრები,
ინვოისები;

o ცალკეულ მივლინებასთან დაკავშირებით საჯარო მოხელეთა შორის
არსებული მიმოწერა
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•

საჯარო უწყების მიერ გაცემული გრანტები - მოცემულია დაფინანსებული
პროექტის მიმღები, დაფინანსების გაცემის წელი, პროექტის მცირე აღწერა და
გაცემული თანხის ოდენობა.
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ინფორმაცია, რომელსაც საჯარო დაწესებულება უგზავნის
პარლამენტს
თითოეული

საჯარო

დაწესებულების

ვებ-გვერდზე

წარმოდგენილია

საკანონმდებლო ორგანისადმი მათ მიერ ცალკეულ საკითხებზე წარდგენილი
ანგარიშები და დოკუმენტები. ყველასთვის ხელმისაწვდომია მათი სრული ტექსტი.
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ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ
(OPERATIONAL INFORMATION)
ავსტრალიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრაქტიკა საჯარო დაწესებულების
საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებაა. ეს მოიცავს ყველა იმ
ინფორმაციას, რომელიც საჯარო დაწესებულებას ეხმარება საკუთარი ფუნქციებისა
და

ვალდებულებების

განხორციელებაში,

რეკომენდაციების

მიღების

თვალსაზრისით.

გადაწყვეტილების

მიღებასა

სახელმძღვანელო

პრინციპები,

და

დოკუმენტები და პროცედურები.

გადაწყვეტილებებისა
კერძოდ,

რეკომენდაციებთან
სხვადასხვა

ტიპის

მასში

მოიაზრება

დაკავშირებული
ფორმები,

და
წესები,

სტრატეგიული

105 |I D F I

სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
ზემოთჩამოთვლილი ინფორმაციის გარდა, ხშირად საჯარო დაწესებულებები
ცალკეული

ტიპის

დოკუმენტებს

ასაჯაროებენ.

წარმოგიდგენთ

რამდენიმე

საინტერესო მაგალითს.
პირველ რიგში, საგულისხმოა გრანტებისა და კონტრაქტების შესახებ ინფორმაციის
პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკა. გრანტების შემთხვევაში მოცემულია:
•

საჯარო დაწესებულების დასახელება;

•

პროგრამისა და ქვე-პროგრამის სათაურები;

•

პროექტის დასახელება;

•

გრანტის მიმღები;

•

გრანტის მიზანი;

•

გრანტის ოდენობა;

•

პროგრამის განხორციელების დაწყების თარიღი;

•

პროგრამის განხორციელების დასრულების თარიღი;

•

პროგრამის განხორციელების ადგილი.

აღნიშნული ინფორმაციის შემცველი ბაზა განთავსებული როგორც PDF და Excel-ის,
ასევე, HTML ფორმატში 13.

რაც შეეხება კონტრაქტებს, ვებ-გვერდზე მოცემულია შემდეგი დეტალები 14;

13

http://www.industry.gov.au/AboutUs/LegalandLegislativeReporting/Grants/Grants-Reporting2014/Pages/April2014-June2014.aspx
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•

კონტრაქტორი;

•

კონტრაქტის საგანი;

•

კონტრაქტის ღირებულება;

•

კონტრაქტის დადების თარიღი;

•

კონტრაქტის ვადის ამოწურვის თარიღი.

ზოგიერთი

საჯარო

დაწესებულების

შემთხვევაში

წარმოდგენილია

სერვისზე

გაწეული დანახარჯების შესახებ ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში მოცემულია:

14

•

მომსახურების მიღების პერიოდი;

•

მომსახურების სახეობა;

•

მომსახურებისთვის გაცემული თანხა.

http://www.treasury.gov.au/About-Treasury/OurDepartment/Departmental-and-Agency-Contracts/Financialyear
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მნიშვნელოვანია

ავსტრალიის

თავდაცვის

სამინისტროს

მიერ

პროაქტიული

გამოქვეყნების ფარგლებში საკუთარი სურვილით არმიაში დასაქმებულთა შესახებ
მონაცემთა ბაზის შექმნაც 15. აღნიშნულ რესურსზე წარმოდგენილია დეტალური
ინფორმაცია დაჭრილი, დაპატიმრებული, ბრალდებული, დაშავებული სამხედრო
მოსამსახურეების შესახებ.

15

http://www.defence.gov.au/Publications/HotIssueBriefs/Default.asp
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წარმოდგენილ დოკუმენტებში მოცემულია კონკრეტული შემთხვევების დეტალები
(ინცინდენტის ადგილი, თარიღი, წაყენებული ბრალეულობის სახეობა და ა.შ.)
პერსონალური მონაცემების დაცვის წესების გათვალისწინებით.
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საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ანგარიში
ავსტრალია ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელსაც ინფორმაციის კომისიონერის ოფისი
გააჩნია. სწორედ ეს უწყება ამზადებს დეტალურ ანგარიშს ქვეყანაში საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშრებით და აფასებს ყველა საჯარო
უწყების

საქმიანობას

ამ

მიმართულებით.

კომისიონერის

ანგარიშში

სხვა

მნიშვნელოვან მონაცემებთან ერთად, მოცემულია 16:
•

თითოეულ საჯარო დაწესებულებაში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით
შესული წერილების ოდენობა;

•

თითოეული საჯარო დაწესებულების მიერ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე
გაცემული პასუხების შინაარსი (სრულიად გაცემა, ნაწილობრივ გაცემა, უარი,
გადამისამართება), რაოდენობების მითითებით;

•

თითოეული საჯარო დაწესებულების შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემის
ფორმა;

•

თითოეული საჯარო დაწესებულების შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის
ასლის მოსაკრებლის შესახებ ინფორმაცია;

•

თითოეული საჯარო დაწესებულების შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის
გაცემის უზრუნველსაყოფად გაცემული ხელფასები და სხვა ხარჯები.

16

http://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/foi-resources/freedom-of-information-reports/2012-13freedom-of-information-agency-statistics
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საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება რეგიონებში
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული
გამოქვეყნების

საინტერესო

მაგალითები

აქვთ

ავსტრალიის

თვითმმართველ

ორგანოებსაც. მაგალითისთვის, სამხრეთი ავსტრალიის საჯარო დაწესებულებების
ვებ-გვერდებზე სისტემატურად ახლდება ინფორმაცია მაღალი თანამდებობის
პირების შემდეგი ტიპის ხარჯების შესახებ:
•

საკრედიტო ბარათების დანახარჯები - მოცემულია ინვოისის ნომერი,
გადარიცხვის თარიღი, თანხის მიმღების მონაცემები, თანხის დანიშნულება და
ოდენობა;

•

მობილური ტელეფონის დანახარჯები - განთავსებულია თანამდებობის პირის
სახელი და თანხის ოდენობა;
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•

წარმომადგენლობითი
დანიშნულება/სახეობა,

ხარჯები
მცირე

-

აღწერა,

გამოქვეყნებულია
ადგილმდებარეობა,

ღონისძიების
დანახარჯის

ჯამური ოდენობა;

•

საჩუქრები - მოცემულია ღონისძიება, სადაც თანამდებობის პირმა საჩუქარი
მიიღო, მჩუქებლის ვინაობა, საჩუქრის დასახელება და მიახლოებითი ფასი.
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ავსტრალიის საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდზე პროაქტიული გამოქვეყნების
პრაქტიკის შესწავლამ აჩვენა, რომ გარდა სავალდებულოდ გამოსაქვეყნებელი
ინფორმაციისა, საჯარო დაწესებულებები დამატებით აქვეყნებენ მნიშვნელოვან
ინფორმაციას, რაც მათ კეთილ ნებაზე მიუთითებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
კუთხით. გარდა ამისა, საინტერესოა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილებზე
გაცემული პასუხების ონლაინ გამოქვეყნების პრაქტიკაც.
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იტალია
იტალიის საჯარო დაწესებულებების ოფიციალური ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე
ბანერის სახით, გამოტანილია გამჭვირვალობის გვერდი, სადაც პროაქტიულად
ქვეყნდება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საჯარო ინფორმაცია.

აღნიშნულ განყოფილებაში მოცემულია შემდეგი ტიპის მონაცემები:
•

საჯარო დაწესებულებების ძირითადი სამართლებრივი აქტები;

•

ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ;

•

ინფორმაცია საკონსულტაციო მომსახურების შესახებ;

•

ინფორმაცია საჯარო მოხელეების შესახებ;

•

ინფორმაცია გამოცხადებული ტენდერების შესახებ;

•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების ანგარიშების შესახებ;

•

ინფორმაცია

საჯარო

დაწესებულების

დაქვემდებარებაში

მყოფი

ორგანიზაციების/ინსტიტუტების შესახებ;
•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების პროცედურებისა და აქტივობების
შესახებ;

•

ინფორმაცია სხვადასხვა პროცედურებთან დაკავშირებული რეგულაციებისა
და აქტების შესახებ;

•

ინფორმაცია გრანტების, დახმარებებისა და ეკონომიკური მოგებების შესახებ;

•

ინფორმაცია ბიუჯეტისა და სხვადასხვა ფინანსური ანგარიშების შესახებ;

•

ინფორმაცია საკუთრებისა და აქტივების მენეჯმენტის შესახებ;

•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ ჩატარებული აუდიტორული
შემოწმების ანგარიშების შესახებ;

•

ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ;
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•

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების გადარიცხვების/გადახდილი თანხების
შესახებ;

•

სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

საჯარო დაწესებულებების ძირითადი აქტები
პირველ განყოფილებაში მოცემულია თითოეული საჯარო დაწესებულების მიერ
სხვადასხვა

დროს

გამოცემული

სამართლებრივი

აქტები,

რეგულაციები,

სახელმძღვანელო პრინციპები და ა.შ.
იტალიის სხვადასხვა უწყებას გამოქვეყნებული აქვს შემდეგი ტიპის ინფორმაცია:
•

საჯარო დაწესებულების მიერ აღებული ვალდებულებების კალენდარი,
შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მითითებით;

•

გამჭვირვალობისა

და

ინფორმაციის

მიღებული სამართლებრივი აქტები;

გამოქვეყნებასთან

დაკავშირებით
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•

სხვადასხვა

წელს

დაწესებულების

ხელმძღვანელის

ნორმატიული აქტები, მათ შორის ბრძანებები;

მიერ

მიღებული
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•

გარდა ამისა, საკანონმდებლო აქტებთან ერთად, ონლაინ ხელმისაწვდომია
საჯარო დაწესებულების მიერ დადებული ხელშეკრულებები 17.

•

ამასთანავე, გამოქვეყნებულია საჯარო დაწესებულების სამოქმედო გეგმა,
ზოგადი დირექტივები და შესრულების გეგმა შემდეგი რამდენიმე წლისთვის.
პირველ

დოკუმენტში

განხილულია

საჯარო

უწყების

ძირითადი

პრიორიტეტები, მიზნები და მათ შესასრულებლად დასახული ამოცანები.
მოცემულია რა ღონისძიებები და პროგრამები იგეგმება მათ მისაღწევად.
დაკონკრეტებულია თითოეული მათგანისგან რა შედეგების მიღებას ელოდება
საჯარო უწყება.

17

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/NormativaOnline/AccordiSindacali.htm
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ზოგიერთი

დაწესებულების გვერდზე,

ასევე,

ნახავთ ისეთ

ანგარიშებსა

დოკუმენტებს, როგორიცაა:
•

გამჭვირვალობის მოთხოვნების მონიტორინგის ანგარიში და ა.შ.

და

119 |I D F I

ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ
აღნიშნულ განყოფილებაში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია დაწესებულების
საქმიანობის პრინციპებისა და ფუნქციების შესახებ. ამავდროულად, განთავსებულია
საჯარო უწყების ორგანიზაციული ხე.

ზოგადი ცნობების გარდა, მოცემულია ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის შესახებ
შემდეგი ცნობები:
•

პოზიციის დასახელება;

•

თანამდებობის პირის სახელი;
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•

მისი CV - მიბმულია დოკუმენტი;

•

ავტობიოგრაფია - მიბმულია შესაბამისი ინფორმაციის შემცველი ბმული;

•

მისი დანიშვნის ბრძანების ტექსტი - მიბმულია ბრძანების ტექსტი;
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•

ინფორმაცია მისი უფლება-მოვალეობების შესახებ - მიბმულია ამონარიდი
შესაბამისი კანონიდან;

•

ინფორმაცია თანამდებობის პირის მივლინებებისა და წარმომადგენლობითი
ხარჯების

შესახებ

-

თითოეული

თანამდებობის

პირის

შემთხვევაში

მოცემულია დანახარჯის ოდენობა (ცალ-ცალკე მგზავრობის, საცხოვრებლისა
და

საკვების

ხარჯები),

მივლინების

პერიოდი,

დელეგაციის

წევრთა

რაოდენობა და დელეგაციის თითოეულ წევრზე საშუალოდ გახარჯული
თანხა;

•

ინფორმაცია თანამდებობის პირის დამატებითი ხარჯებისა და გადასახადების
შესახებ

-

მაგალითად,

ერთ-ერთი

თანამდებობის

პირის

შემთხვევაში

მოცემულია ბინის ქირისთვის გადახდილი თანხა - დაკონკრეტებულია თანხის
მთლიანი ოდენობა, ქირის პერიოდი და ყოველთვიური გადასახადი.
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•

ინფორმაცია თანამდებობის პირების საკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ –
მიბმულია თანამდებობის პირების მიერ შევსებული სპეციალური ფორმები,
დანახარჯების მითითებით;

•

ინფორმაცია თანამდებობის პირების შემოსავლის შესახებ - მიბმულია
თითოეული მათგანის მიერ შევსებული დეკლარაცია;
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•

ინფორმაცია თანამდებობის პირის ოჯახის წევრების შემოსავლების შესახებ;
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•

მოცემულია გამოქვეყნებული ინფორმაციის განახლების თარიღი, ყოველი
თანამდებობის პირისთვის ცალ-ცალკე.

ინფორმაციის სიზუსტის უზრუნველსაყოფად იტალიის ხელისუფლებას დანერგილი
აქვს ჯარიმების დაწესების პრაქტიკა. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ არასწორად იქნება
შევსებული თანამდებობის პირებისა და მათი ოჯახის წევრების დეკლარაციები
შესაბამის პასუხისმგებელ პირს დაეკისრება ჯარიმა (500-დან 10 000 ევრომდე). 2013
წლის ცვლილებების მიხედვით, ცალკეული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ
დაწესებული მსგავსი ჯარიმების შესახებ ინფორმაცია ონლაინ უნდა გამოქვეყნდეს.
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ინფორმაცია საკონსულტაციო მომსახურების შესახებ
იტალიის

საჯარო

დაწესებულებების

ოფიციალურ

ვებ-გვერდზე

ცალკე

განყოფილებაში თავსდება, თითოეული დეპარტამენტის თუ სამსახურის მიერ
კონსულტაციებისა და სხვადასხვა მომსახურებისთვის ცალკეულ პირებისთვის
(ექსპერტებისთვის, მკვლევარებისთვის, კონსულტანტებისთვის, მრჩევლებისთვის)
გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია. უფრო ზუსტად, მოცემულია შემდეგი
მონაცემები:
•

კონსულტანტის / მხარის ვინაობა - მიბმულია მისი CV;

•

საკონსულტაციო მომსახურების დანიშნულება;

•

კონსულტაციის დაწყებისა და დასრულების თარიღი;

•

კომპენსაციის სრული ოდენობა;
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ძირითადი

მონაცემების

გარდა,

ვებ-გვერდზევე

გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

გამოქვეყნებულია

თანხის
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ასევე, განთავსებულია მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებაც:
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რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ზემოთხსენებული ინფორმაცია ზოგიერთ საჯარო
უწყებას თავმოყრილი აქვს ბაზის სახით. ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს
შეუძლია ამ მონაცემის გაცნობა სხვადასხვა ფორმატში (PDF და CSV). მიბმული აქვს
საძიებო სისტემაც, რაც ნავიგაციას და სასურველი ინფორმაციის მოძიებას კიდევ
უფრო მარტივსა და მოსახერხებელს ხდის.
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ინფორმაცია საჯარო მოხელეების შესახებ
იტალიის

სახელმწიფო

დაწესებულებებს,

ქვე-სტრუქტურების

მიხედვით

გამოქვეყნებული აქვთ თანამდებობის პირების/მაღალი რანგის მოხელეების ვინაობა,
პოზიცია, კომპეტენცია, მიბმულია მათი ბიოგრაფიები, ხელმისაწვდომია, ასევე, მათი
ხელფასების (მოცემულია როგორც წლიური, ასევე, ყოველთვიური
შესახებ ინფორმაცია.

ანაზღაურება)
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აღსანიშნავია, რომ თანამდებობის პირების ანაზღაურება ჩაშლილია სახეობების
მიხედვით:
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იმ საჯარო მოხელეების შემთხვევაში, რომელთა იდენტიფიკაციაც კანონით არ
შეიძლება, 18

ვებ-გვერდზე

თითოეული

პოზიციის

შემთხვევაში

მოცემულია

(მოხელეთა სახელი და თანამდებობა პირობითად არის მითითებული):
•

ანაზღაურების ჯამური ოდენობა;

•

მუშაობის დაწყებისა და დასრულების პერიოდი.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იდენტიფიკაციას არ-დაქვემდებარებული მოხელეების
შემთხვევაში მაინც ქვეყნდება მათზე გაწეული სხვადასხვა ტიპის დანახარჯები, ცალცალკე, პირობითი სახელების მითითებით, თვეების მიხედვით.

18

განსაკუთრებით, ძალოვან სტრუქტურებში - ქვემოთ მოყვანილი მაგალითები იტალიის თავდაცვის
სამინისტროდან არის მოყვანილი.

132 |I D F I

ცალკეული მოხელეების სახელფასო შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის გარდა,
მოცემულია საშტატო ნუსხა: გაწერილია ცალკეული თანამდებობის ფუნქცია და
ხელფასების რანჟირება დროის გარკვეული პერიოდისთვის.
ამავდროულად,

ცალკეული

დეპარტამენტების

მიხედვით,

თანამშრომლების შემადგენლობა ყოველი თვისთვის ცალ-ცალკე.

მოცემულია
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ასევე,

პროაქტიულად

ქვეყნდება

ცალკეული

საჯარო

უწყების

დანახარჯები

პერსონალზე, მათი სახეობების (ხელფასი, საოჯახო დახმარება და ა.შ) მიხედვით,
როგორც წლიურად, ასევე, ცალკეული პერიოდის მანძილზე:

ინფორმაცია შესყიდვებისა და კონკურსების შესახებ
სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციასთან ერთად, საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდებზე

გამოქვეყნებულია

დეტალური

ინფორმაცია

უწყების

მიერ

განხორციელებული ტენდერების შესახებ. ამ განყოფილებაში შეხვდებით შემდეგი
ტიპის ინფორმაციას:
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•

ინფორმაცია მიმდინარე წლის ტენდერების შესახებ - მოცემულია ტენდერის
ობიექტი, შესაბამისი დოკუმენტაცია, ტენდერის ვადები, უწყების მიერ
დაწესებული

მოთხოვნები/კრიტერიუმები,

სახელმწიფო

შესყიდვების

პორტალზე განაცხადის გამოქვეყნების თარიღი.

დაგეგმილი

ან

განხორციელებული

მიმდინარე

ტენდერების

ტენდერების

შესახებ

გარდა,

არსებული

გამოქვეყნებულია

ცნობები:

მოცემულია

შესაბამისი ბრძანება, პასუხისმგებელი დეპარტამენტი, ჩატარებული ღონისძიებების
მცირე მიმოხილვა, ტენდერის ობიექტი, შესაბამისი დოკუმენტაცია, დოკუმენტების
ჩაბარების

თარიღი,

ტენდერის

მოთხოვნები/კრიტერიუმები,

ვადები,

ტენდერის

უწყების
ჩასატარებლად

მიერ

დაწესებული

უწყების

მიერ

დაქირავებული მოხელეების ოდენობა, ტენდერზე გაწეული ხარჯები, სახელმწიფო
შესყიდვების პორტალზე განაცხადის გამოქვეყნების თარიღი.
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ტენდერების შესახებ არსებული ცნობების გარდა, ამავე განყოფილებაში საჯარო
დაწესებულებები აქვეყნებენ ინფორმაციას ვაკანსიებისა და კონკურსების შედეგების
შესახებ. უფრო კონკრეტულად, მოცემულია ვაკანსიების განცხადებები და ძირითადი
მოთხოვნები. გარდა ამისა, ჩატარებულ კონკურსებთან დაკავშრებით ნაჩვენებია
როგორ მიმდინარეობდა შერჩევის პროცესი და ვინ რა შეფასებებს იღებდა. შედეგად,
ვებ-გვერდზე პროაქტიულად ქვეყნდება კონკურსის თითოეულ ეტაპზე გასული
კანდიდატების

სია.

წარუმატებელი

კონკურსის

მონაწილეების

ვინაობის

მითითებასთან ერთად, მოცემულია თუ რა მიზეზით ან რომელი კრიტერიუმის
გათვალისწინებით იქნა დაწუნებული ცალკეული კანდიდატი.

გამოქვეყნებულია

გამარჯვებული

კანდიდატების

შესახებ

ცნობები

დანიშვნის/შერჩევის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტები.

და

მათი
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ინფორმაცია საქმიანობის ანგარიშების შესახებ
საჯარო დაწესებულებების საქმიანობის შეფასების ერთ-ერთი საშუალება დასახული
გეგმების შესრულების ანგარიშია. ამიტომაც, მნიშვნელოვანია ამ დოკუმენტის ვებგვერდზე განთავსება. იტალიის საჯარო დაწესებულებები მათ პროაქტიულად
აქვეყნებენ. ამ ტიპის ანგარიშში წარმოდგენილია სახელმწიფო ორგანიზაციის
ძირითადი მიზნები და ამოცანები კონკრეტული წლისთვის, მათ მისაღწევად
განხორციელებული პროგრამები, მიღებული შედეგები და მათი ეფექტურობის
ხარისხი.

გარდა ზოგადი მიმოხილვისა და მიღწეული შედეგების ნარატიული აღწერისა,
მოცემულია თითოეულ პროგრამაზე დახარჯული თანხების ჩაშლილი ბიუჯეტი. ასე
რომ, შესაძლებელია ცალკეული წლისთვის საჯარო უწყების მიერ ფინანსების
განკარგვის შესახებ სრულყოფილი წარმოდგენის შექმნა.
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თითოეული პროგრამის შესახებ სრულყოფილი ფინანსური ინფორმაციის გარდა,
მოცემულია ინფორმაცია ცალკეული მიზნის მისაღწევად რა ტიპის გადარიცხვები და
დანახარჯები განხორციელდა. ამგვარი ინფორმაცია იმითაა საინტერესო, რომ
დანახარჯები განხილულია ზოგადი სტრატეგიის, ამოცანებისა და ცალკეული
ინიციატივების ჭრილში.

უწყების საქმიანობის შეფასების ყოვლისმომცველი ანგარიშის გარდა, მოცემულია
საჯარო დაწესებულების ეფექტური მუშაობისთვის გაცემული ჯილდოების შესახებ
ინფორმაცია. კერძოდ, მოცემულია ცალკეულ წელს რა ოდენობის პრემიები გაიცა
დაწესებულებაში.
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პრემიებისა

და

ჯილდოების

ოდენობის

შესახებ

ინფორმაციასთან

ერთად,

დაკონკრეტებულია რამდენ თანამშრომელზე რა კრიტერიუმებით (მათი წარმატება
და მიღწეული შედეგები ქულებითა და კონკრეტული კრიტერიუმებით არის
შეფასებული) იქნა გაცემული ჯილდოები და ბონუსები 19.

ამავე განყოფილების ქვეშ შეხვდებით ისეთ ანგარიშებსა და დოკუმენტებს,
როგორიცაა:
•

საჯარო უწყების საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები;

•

მიმართულებებისა და პროგრამების შეფასების ანგარიშები;

•

უწყების გამჭვირვალობის, შიდა კონტროლისა და წარმოების შეფასების
ანგარიშები.

19

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=18023
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ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების დაქვემდებარებაში მყოფი
ორგანიზაციების/ინსტიტუტების შესახებ
თითოეული სამთავრობო დაწესებულების ოფიციალურ ელექტრონულ რესურსზე
განთავსებულია მათზე დაქვემდებარებული ორგანიზაციებისა და ინსტიტუტების
ჩამონათვალი, მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე. თითოეული მათგანის
სახელზე

მიბმულია

მათი

ოფიციალური

ვებ-გვერდის

ბმული

და

მომხმარებლისთვის ადვილია მათზე გადასვლა და სასურველი მონაცემების გაცნობა.
ზოგიერთ

შემთხვევაში,

მოცემულია

დაქვემდებარებული

ორგანიზაციების

მონაცემთა ბაზა, სადაც ვებ-გვერდების ბმულების გარდა, განთავსებულია ამ
ორგანიზაციების აღწერილობა, საქმიანობის მიმოხილვა, ბიუჯეტიდან მათზე
გამოყოფილი დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია.
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ინფორმაცია პროცედურებისა და საქმიანობის შესახებ
სპეციალური განყოფილება არსებობს ცალკეული საჯარო დაწესებულებების შიგნით
არსებული

პროცედურებისა

და

ფორმებისთვის,

რაც

მომხმარებლისთვის

ხელმისაწვდომს ხდის უწყებასთან კომუნიკაციისთვის საჭირო დოკუმენტებს.
მაგალითისთვის, აქ განთავსებულია ინფორმაცია სხვადასხვა ადმინისტრაციული
პროცედურების, მათი თავისებურებებისა და დროის ჩარჩოების შესახებ.

ინფორმაცია სხვადასხვა პროცედურებთან დაკავშირებული
რეგულაციებისა და აქტების შესახებ
ადმინისტრაციული საქმისწარმოების ძირითადი ეტაპებისა და თავისებურებების
გაცნობასთან ერთად, სამთავრობო ვებ-გვერდებზე გამოქვეყნებულია ყველა ის
ბრძანება ან რეგულაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა ცალკეული მიმართულებით
საჯარო უწყების აქტივობებისთვის სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნას და მათი
ეფექტურობის შეფასების უზრუნველყოფას.
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ინფორმაცია გაცემული გრანტებისა და დახმარებების შესახებ
ფინანსური ტიპის ინფორმაციიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გრანტებისა და
დახმარებების შესახებ ზუსტი დეტალების ხელმისაწვდომობაა. იტალიაში საჯარო
უწყებებს

ევალებათ

შემთხვევაში

მსგავსი

ოფიციალურ

ტიპის

ინფორმაცია

ვებ-გვერდებზე

გამოაქვეყნონ

შემდეგი

ონლაინ.

ინფორმაციის

ამ

ნახვაა

შესაძლებელი:
•

გრანტის/დახმარების მიმღები/ბენეფიციარი;

•

პერიოდი;

•

სპეციალური ნომერი;

•

თანხის ოდენობა;

•

გრანტის/დახმარების გამცემი კონკრეტული დეპარტამენტი.

ამავე განყოფილებაში მოცემულია ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპის გადარიცხვების
შესახებ. თითოეული მათგანის შესახებაც წარმოდგენილია შემდეგი დეტალები:
•

თანხის მიმღები;

•

სპეციალური კოდი;

•

გადარიცხვის დანიშნულება;

•

ვადები (ცალკეული მომსახურების გაწევის);

•

თანხის გადახდის თარიღი;

•

თანხის ოდენობა.

144 |I D F I

145 |I D F I

ინფორმაცია ბიუჯეტისა და ფინანსური ანგარიშების შესახებ
ცალკეულ საჯარო დაწესებულებას იტალიაში გამოქვეყნებული აქვს საკუთარი
ბიუჯეტის განკარგვის ძირითადი დოკუმენტი. მასში წარმოდგენილია უწყების
შემოსავლები, დანახარჯები, აქტივები და პასივები, მოცემულია, ასევე, კონკრეტული
წლისთვის

დაგეგმილი

განსახორციელებლად

საქმიანობები,

საჭირო

რესურსები,

მათი
მათზე

მიმართულებები
გამოყოფილი

და

თანხების

მითითებით. აღნიშნული მონაცემები მოცემულია შემდეგი რამდენიმე წლისთვის და
შედარების კარგ შესაძლებლობას უზრუნველყოფს.

სტატისტიკური მაჩვენებლების გარდა, ბიუჯეტში ნარატიული ანგარიშის სახით,
განმარტებულია ყველა მოცემული მაჩვენებელი და წარმოდგენილია მათი შესაძლო
ეკონომიკური შედეგები.
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დაგეგმილი ბიუჯეტის გარდა, მოცემულია წინა წლის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიში, სადაც წარმოჩენილია თუ რა თანხა დაიხარჯა მანამდე დასახული
მიზნების მისაღწევად. ამ შემთხვევაშიც, დასახული ამოცანები განხილულია
ცალკეული პროგრამების კონტექსტში, ცალკეული დანახარჯების მითითებით.

ჩამოყალიბებული კრიტერიუმებით შეფასებულია საჯარო დაწესებულების მიერ
განხორციელებული პროგრამა.
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ინფორმაცია საკუთრებისა და აქტივების მენეჯმენტის შესახებ
იტალიის პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკიდან უნდა გამოიყოს საჯარო
დაწესებულებების

საკუთრებაში

არსებული

ქონების

შესახებ

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობა. თითოეული სამთავრობო ინსტიტუტი ვალდებულია საკუთარ
ინტერნეტ გვერდზე განათავსოს მონაცემები უძრავი ქონების შესახებ. კერძოდ,
გასაჯაროებული უნდა იყოს:
•

უძრავი ქონების მდებარეობა;

•

ზუსტი მისამართი;

•

გამოყენების სტატუსი.

საკუთრებაში მყოფი უძრავი ქონების გარდა, ვებ-გვერდებზე შესაძლებელია საჯარო
უწყებების მიერ იჯარით აღებული ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიება. ამ
შემთხვევაში გამოქვეყნებულია ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა:
•

ადგილის/შენობის ადგილმდებარეობა;

•

ზუსტი მისამართი;

•

გამოყენების სტატუსი (იჯარა, უსასყიდლო სარგებლობა და ა.შ.);

•

იჯარის ოდენობა.
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ზოგიერთ

შემთხვევაში

დანიშნულება/საფუძველი.

დაკონკრეტებულია

ბენეფიციარი

და

იჯარის
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ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ
იტალიის

საჯარო

უწყებების

მხრიდან

გაწეული

მომსახურებების

მიმართ

გამოჩენილი დიდი ყურადღების მაჩვენებელია სერვისების შესახებ სრულყოფილი
ანგარიშების მომზადება. ეს დოკუმენტი მომსახურების შესახებ ზოგადი დეტალების
გაცნობასთან ერთად, წარმოაჩენს მათი ხარისხის შეფასების კრიტერიუმებს და მათზე
დაფუძნებით გაკეთებულ შეჯამებას. საკითხების სპეციფიკიდან გამომდინარე,
ზოგიერთ სერვისს მიწერილი აქვს მისი უზრუნველყოფის ოპტიმალური დრო
(საათი, დღე და ა.შ.) ან შეფასებულია რამდენი პროცენტით იქნა დაკმაყოფილებული
მოთხოვნა.
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ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების გადარიცხვების შესახებ
საჯარო დაწესებულებების მიერ გადარიცხული თანხების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველსაყოფად
მონაცემებს

იტალიაში

აქვეყნებენ.

საჯარო

პირველ

დაწესებულებები

რიგში

სხვადასხვა

მოცემულია

წლის

ტიპის

მანძილზე

განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ ზოგადი მონაცემები:

ამავე განყოფილებაში მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია ცალკეული საჯარო
დაწესებულების დეპარტამენტების ვალების შესახებ. კერძოდ, დაკონკრეტებულია
•

მოვალე უწყება/ქვე-უწყება;

•

ვალის ოდენობა.
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მიმდინარე ვალების შესახებ არსებული ინფორმაციის გარდა, გამოქვეყნებულია
გადახდილი

ვალების/განხორციელებული

შემთხვევაში ვებ-გვერდებზე განთავსებულია:
•

ინვოისის ნომერი;

•

ინვოისის თარიღი;

•

თანხის ოდენობა;

•

გადახდის თარიღი.

გადარიცხვების

დეტალებიც.

ამ
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სხვა დამატებითი ინფორმაცია
აღნიშნული განყოფილება საჯარო დაწესებულებებს საშუალებას აძლევს საკუთარი
შეხედულებით, გამოაქვეყნოს მისი საქმიანობის შესახებ დამატებითი დოკუმენტები,
ანგარიშები, სტატისტიკური მონაცემები და

საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი

ნებისმიერი ინფორმაცია. მაგალითისთვის, იტალიის სამთავრობო დაწესებულებების
მონიტორინგმა აჩვენა, რომ აქ ანთავსებენ სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და გამჭვირვალობაზე, კორუფციაზე, მიღებულ
სახელმძღვანელო პრინციპებს, აღებული ვალდებულებების ჩარჩოს;

ასევე, აქვე შევხვდებით სტატისტიკურ მონაცემებს:
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ზოგიერთი უწყების შემთხვევაში გამოქვეყნებულია საჩუქრების რეესტრი, სადაც
თითოეულის შემთხვევაში წარმოდგენილია:
•

საჩუქრის აღწერა;

•

საჩუქრის ავტორის ვინაობა და პოზიცია;

•

საჩუქრის ავტორის წარმომავლობა (ქვეყანა);

•

თარიღი;

•

საჩუქრის გადაცემის მოტივი;

•

საჩუქრის მთავარი ადრესატი;

•

საჩუქრის სავარაუდო ღირებულება.
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იტალიის საჯარო დაწესებულებების ოფიციალური ვებ-გვერდების მონიტორინგმა
წარმოაჩინა, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი მონაცემები, როგორიცაა თანამდებობის
პირების ხელფასები, დანამატები, პრემიები და საჩუქრები, ასევე, ცალკეული
მომსახურებისთვის გადახდილი თანხები, სხვადასხვა მხარესთან გაფორმებული
ხელშეკრულებები უნდა ქვეყნდებოდეს ონლაინ გარკვეული პერიოდულობით.
საკვანძოა თითოეული საჯარო დაწესებულების მიერ ბიუჯეტის განკარგვისა და
სხვადასხვა

პროგრამებზე

ხელმისაწვდომობაც.

გაწეული

ხარჯების

შესახებ

ინფორმაციის
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რეკომენდაციები
კანადის, ავსტრალიისა და იტალიის საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების
მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების
კუთხით საქართველოში მაღალი სტანდარტის დასანერგად საჭიროა, ერთი მხრივ,
უკვე არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესება და მეორე მხრივ, მთავრობის მიერ
დამტკიცებული პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის განვრცობა
და დეტალიზაცია.
ქვემოთ

წარმოდგენილია

ჩვენს

მიერ

ჩატარებული

კვლევის

საფუძველზე

შემუშავებული ის რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვნად
წაადგება

საჯარო

სექტორის

ანგარიშვალდებულების

გაზრდას

და

ონლაინ

გამჭვირვალობის მაღალი დონის მიღწევას საქართველოში.

არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესება
•

სასურველია ინფორმაცია თანამდებობის პირების შესახებ წარმოდგენილი
იყოს მაქსიმალურად დეტალურად- თითოეული საჯარო დაწესებულების
შემთხვევაში, თანამდებობის პირების შესახებ ბიოგრაფიული ცნობების გარდა,
სასურველია, მოცემული იყოს ისეთი დეტალები, როგორიცაა მათი დანიშვნის
ბრძანება, უფლება მოვალეობების აღწერა, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა,
ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია (ხელფასი, დანამატი, პრემია ცალ-ცალკე),
საკომუნიკაციო
თანამდებობის

და

სხვა

პირებზე

ტიპის

ხარჯებზე

დეტალური

დეტალური

ინფორმაციის

მონაცემები.

გამოსაქვეყნებლად

შესაძლებელია ერთიანი ბაზის გაკეთება, სადაც მარტივი იქნება ინფორმაციის
განახლება და შესაბამისი ინფორმაციის მიბმა ბმულის სახით.
•

სასურველია

საზოგადოებისთვის

ხელმისაწვდომო

იყოს

დეტალური

ინფორმაცია საჯარო კონკურსების შედეგების შესახებ - საერთაშორისო
პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ხშირ შემთხვევაში ხელმისაწვდომია თითოეულ ეტაპზე
გასული კანდიდატების სია შესაბამისი ქულების მითითებით (იტალია). კარგი
იქნება ამ პრაქტიკის გადმოტანა და ქართულ რეალობასთან შესაბამისობაში
მოყვანა

-

პერსონალური

მონაცემების

დაცვის

მიზნით,

სახელების

გამოქვეყნების ნაცვლად შესაძლოა კანდიდატთა საკონკურსო ნომრების
გამოქვეყნება და თითოეული მათგანის შემთხვევაში, ნაჩვენები იყოს მათ მიერ
აღებული ქულები.
•

რეკლამაზე გაწეული ხარჯების შემთხვევაში, დაჯამებული თანხის გარდა,
მოცემული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია თითოეული სარეკლამო
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კამპანიის შესახებ. კერძოდ, შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაციის
ნახვა: კამპანიის აღწერა, ხანგრძლივობა, დანახარჯი, მიზანი, გამოყენებული
მედიის სახეობა და მომსახურების მიმწოდებლის დასახელება.
•

საჯარო დაწესებულების მიერ გაცემული გრანტებისა და დახმარებების
შემთხვევაში,

სასურველია

წარმოდგენილი

იყოს

ისეთი

დეტალები,

როგორიცაა გრანტის/დახმარების მიმღების დასახელება, ადგილი, თარიღი,
ფასი, ტიპი, მიზანი და მცირე აღწერა;
•

მივლინებებისა

და

წარმომადგენლობითი

ხარჯების

შემთხვევაში,

დაჯამებული თანხის გარდა, სასურველია ეს ხარჯები წარმოდგენილი იყოს
თითოეული თანამდებობის პირისა და მათი თითოეული ვიზიტის მიხედვით.
ამ შემთხვევაში დაკონკრეტებული უნდა იყოს მივლინების მიზანი, თარიღი
და დანიშნულება, ასევე, ტრანსპორტის ტიპი, დანახარჯები საკვებისა და
საცხოვრებლისთვის;
•

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ანგარიშები - სასურველია ეს
ანგარიში მოიცავდეს ისეთ დეტალებს, როგორიცაა მიღებული და გაცემული
ინფორმაციის ოდენობა, გაცემული პასუხების სტატუსი რაოდენობების
მითითებით, ინფორმაციის მოსაძიებლად ჩატარებული კონსულტაციები და
განხორციელებული კომუნიკაცია სხვა ორგანოებთან და ინსტიტუტებთან;

•

წლიური

ან/და

კვარტალური

ანგარიშები

-

აღნიშნულ

დოკუმენტში

ჩატარებული ღონისძიებებისა და განხორციელებული პროექტების ზოგადი
მიმოხილვის გარდა, მოცემული უნდა იყოს თითოეულ მათგანზე დახარჯული
თანხა, ეფექტურობისა და მიღწეული შედეგების შეფასება. ფინანსური ტიპის
ანგარიშებში წარმოდგენილი უნდა იყოს დაწესებულების დანახარჯები (მათ
შორის, კონკრეტული წლისთვის საჯარო დაწესებულების მიერ სხვადასხვა
მომსახურებაზე, ოპერაციებსა თუ რესურსებზე გაწეული ხარჯები, ასევე,
დანახარჯები კატეგორიების მიხედვით, შემოსავლები წყაროების მიხედვით),
ზოგადი ფინანსური მაჩვენებლები (მათ შორის აქტივები და პასივები,
ბალანსი, ფინანსური აქტივობები, გადარიცხვები, გრანტები და დახმარებები
და ა.შ.) საშტატო ნუსხა და თანამშრომლებზე გაცემული ანაზღაურების
ოდენობა (გაცემული ხელფასები და პრემიები ცალკეული პოზიციების
მიხედვით);
•

მნიშვნელოვანია გამოქვეყნებული ინფორმაციის ფორმატიც. სასურველია
ყველა მონაცემი და ცნობა გამოქვეყნდეს HTML ფორმატში, PDF ფორმატთან
ერთად.
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ახალი ინიციატივები პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნების
პრაქტიკის დასახვეწად
საერთაშორისო

კვლევამ

გამოამჟღავნა

საჯარო

ინფორმაციის

პროაქტიული

გამოქვეყნების საინტერესო მაგალითები, რომელთა დანერგვა მნიშვნელოვნად
გააუმჯობესებს

საქართველოს

გათვალისწინებით

საჯარო

შესაძლებელი

სექტორის

გახდება

გამჭვირვალობას.

პროაქტიულად

მათი

გამოსაქვეყნებელი

ინფორმაციის ნუსხის სრულყოფა.
•

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს სპეციალურ განყოფილება “Disclosure Log“
(„საჯარო ინფორმაციის რეესტრი“), სადაც შესაძლებელია გამოქვეყნდეს
საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნის

შესახებ

დეტალური

ინფორმაცია:

თითოეული მოთხოვნის ნომერი, თარიღი, მოთხოვნის შინაარსი, გაცემული
ინფორმაციის სტატუსი და თარიღი. სასურველია, გაცემული ინფორმაცია
მიბმული იყოს ონლაინ და სხვა მომხმარებლებსაც შეეძლოთ მათი ნახვა;
•

საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია ცალკეულ
პროგრამებთან და ჩატარებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით თანამდებობის
პირების ელექტრონული ფოსტის მიმოწერების გამოქვეყნება, პერსონალური
ინფორმაციის პრინციპების დაცვით.

•

სასურველია ხელმისაწვდომი იყოს მაღალი თანამდებობის პირების მიერ
მიღებული საჩუქრების შესახებ ინფორმაცია, სადაც დაკონკრეტებული იქნება
მიღების თარიღი, ადგილი, მჩუქებლის ვინაობა.

•

რეკომენდირებულია საჯარო დაწესებულებისთვის გაწეულ მომსახურებებთან
დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულებების გამოქვეყნება და მათი
პირობების ხელმისაწვდომობა. ამისთვის, უნდა ქვეყნდებოდეს შემდეგი
დეტალები: სერვისის მიმწოდებლის სახელი, კონტრაქტის ნომერი, ვადა, ფასი
და გაწეული მომსახურების მოკლე აღწერა;

•

ზოგადი

ხელშეკრულებების

გამომდინარე,

აუცილებელია

გარდა,
სხვადასხვა

საერთაშორისო
საკითხებზე

პრაქტიკიდან

კონსულტაციების

მიღების მიზნით გაწეული ხარჯების გასაჯაროება. ამ შემთხვევაში, მოცემული
უნდა იყოს კონსულტანტის სახელი, პოზიცია, ბიოგრაფია, ჩატარებული
კონსულტაციის

თარიღი

და

მომსახურებისთვის

გადახდილი

თანხის

ოდენობა;
•

საჯარო სექტორის ეფექტური ფუნქციონირების შესაფასებლად, სასურველია
ონლაინ ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია აღმოჩენილი გადაცდომების /
დარღვევების (wrongdoing) შესახებ, შიდა ან გარე აუდიტის დასკვნები.

