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საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა

ონლაინ გამჭვირვალობა საჯარო
დაწესებულებებში

IDFI-მ მოამზადა 2013 წლის ოქტომბრიდან 2014
წლის ივლისამდე პერიოდში საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის პრაქტიკის ანალიზი საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირებში, საქვეუწყებო და
სხვა საჯარო დაწესებულებებში.

IDFI-მ
მონაწილეობა
მიიღო
საერთაშორისო
მონიტორინგში სახელმწიფო დაწესებულებების
ღიაობის შესახებ. კვლევაში გამოვლინდა პროექტში
მონაწილე კიდევ სამი ქვეყნის: აშშ-ს,ბელორუსის და
რუსეთის ონლაინ ღიაობის მაჩვენებელი

იხილეთ ბმული

იხილეთ ბმული

ინტერნეტის თავისუფლება
საქართველოში
IDFI-ს მიერ მომზადებულ ანგარიშში,
„ინტერნეტის
თავისუფლება
საქართველოში“ ნაჩვენებია, რომ როგორც
სადენიანი, ისე მობილური ინტერნეტის
შემთხვევაში, შესამჩნევია ბაზარზე ორი
კომპანიის დომინირება. ასევე, საუბარია
სოციალური ქსელების მნიშვნელობაზე,
მის მთავარ გამოწვევებზე და ინტერნეტის
მომხმარებელთა უფლებებზე.

იხილეთ ბმული

სახელმწიფო საწარმოები საქართველოში და მათი ეფექტიანობა სოფლის მეურნეობის დარგის ანალიზი
IDFI-მ და გადასახადის გადამხდელთა კავშირმა (TPU) მოამზადეს სოფლის მეურნეობის დარგის
ერთობლივი კვლევა საქართველოში სახელმწიფო საწარმოების და მათი ეფექტიანობის შესახებ.
იხილეთ ბმული
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გიორგი კლდიაშვილი OGP-ის მაღალი დონის შეხვედრაზე
24 სექტემბერს, IDFI-ს დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის
ფარგლებში გამართული ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მაღალი დონის შეხვედრას
დაესწრო, ხოლო ფორდის ფონდში გამართულ
სამოქალაქო
საზოგადოების
ლიდერების
შეხვედრაზე კი სიტყვით გამოვიდა.
იხილეთ ბმული

ბინადრობის ნებართვების გაცემის
სტატისტიკა
IDFI-მ სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოდან მიღებული სტატისტიკა გამოაქვეყნა
საქართველოში 2003-2005 წლებში უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებზე
ლტოლვილის
სტატუსის,
მოქალაქეობისა და ბინადრობის ნებართვის გაცემის
შესახებ. მიღებული ინფორმაციით, 2005-2013 წლებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის საქართველოს
მოქალაქეობის მინიჭების 53 067 ფაქტი დაფიქსირდა.
იხილეთ ბმული

საჯარო ინფორმაცია საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან
IDFI-მ 2014 წლის 1 ივლისს საქართველოს პროკურატურას მიმართა სხვადასხვა შინაარსის
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით,
რომელიც ამ უკანასკნელმა უპასუხოდ დატოვა,
შესაბამისად ინსტიტუტის მიერ საქართველოს მთავარი პროკურატურის საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირის უმოქმედობის გასაჩივრებას მთავარ პროკურორის
მხრიდან მოჰყვა შესაბამისი რეაგირება საჩივრის
დაკმაყოფილების სახით, თუმცა IDFI-ს მოთხოვნილი
ინფორმაცია მიეწოდა მხოლოდ ნაწილობრივ.
იხილეთ ბმული

თბილისის მერიასა და შპს „სი-ტი
პარკის“ ხელშეკრულების აქამდე
საიდუმლო დეტალები
IDFI-მ წარმოადგინა თბილისის მერიასა და შპს
“სი-ტი პარკს” შორის დადებული ხელშეკრულების
აქამდე გასაიდუმლოებული დეტალების ანალიზი.
იხილეთ ბმული

მაუწყებლებს არაქართულენოვანი კონტენტის გავრცელება
შეეზღუდებათ
IDFI-მ შეაფასა და რეკომენდაციები მოამზადა „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში შესატანი
ცვლილებების შესახებ, რომლის მიხედვითაც მაუწყებლებს არაქართულენოვანი კონტენტის
გავრცელება შეეზღუდებათ.
იხილეთ ბმული

2013 წლის მონაცემები რაჭა - ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთისა და ქვემო
ქართლის რეგიონებიდან
www.opendata.ge -ზე (საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა) უკვე ხელმისაწვდომია სამცხე ჯავახეთის, ქვემო ქართლის, რაჭა - ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთისა რეგიონების ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებიდან IDFI-ისთვის მოწოდებული სხვადასხვა სახის საჯარო
ინფორმაცია.

შსს-ში ტრენინგი ,,ინფორმაციის
თავისუფლება და დემოკრატიული
მმართველობა ” ჩატარდა
DFI-ს დირექტორმა გიორგი კლდიაშვილმა და
ანალიტიკოსმა გოგა თუშურაშვილმა
თემაზე
„ინფორმაციის თავისუფლება და დემოკრატიული
მმართველობა (საქართველო და საერთაშორისო
პრაქტიკა) შინაგან საქმეთა სამინისტროში ორდღიანი ტრენინგი ჩაატარეს.
იხილეთ ბმული

IDFI-ის ტრენინგები ელ-ჩართულობის შესახებ
15-24 სექტემბრის პერიოდში IDFI-მ პროექტ „ახალგაზრდებში მთავრობის გასაკონტროლებლად
საჭირო ელ-უნარების განვითარების“ ფარგლებში 6 ტრენინგი ჩაატარა სემინარებს ესწრებოდა
სხვადასხვა სპეციალობის სამოცამდე სტუდენტი.
სტუდენტებს დაურიგდათ ელექტრონული ჩართულობის
სახელმძღვანელო, რომელიც IDFI-ს ანალიტიკოსმა
სპეციალურად აღნიშნული პროექტისთვის მოამზადა.
სახელმძღვანელოში
მოცემულია
ის
მეთოდები,
რომელთა დახმარებითაც ნებისმიერ დაინტერესებულ
პირს შეეძლება მონიტორინგი და დაკვირვება ჩაუტაროს
სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ განვითარებულ
ელექტრონულ სერვისებს
იხილეთ ბმული

შეხვედრები OGP-ს თემაზე
IDFI-მ OGP-ს შესახებ სექტემბრის თვეში 5 ვორქშოფი გამართა. ორგანიზაციის დირექტორი გიორგი
კლდიაშვილი და თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი შეხვდნენ მედიის წარმომადგენლებს ქალაქ
ბათუმში, ასევე სტუდენტებს, რომელთაც OGP-ს შესახებ ესაუბრნენ.
იხილეთ ბმული

IDFI-ს საინფორმაციო შეხვედრა EBRD-ის წარმომადგენელთან
IDFI-სა და ფინური კომპანია Timi TVConsulting-ის დამფუძნებელს, EBRD-ის წარმომადგენელ
ტაუნო აიალას შორის შედგა შეხვედრა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან ფინური
გამოცდილების გაზიარებასთან დაკავშირებით.
იხილეთ ბმული

IDFI-ს წარმომადგენლებმა ბათუმის მედია კონფერენციაში მიიღეს
მონაწილეობა
IDFI-ს წარმომადგენლებმა ბათუმის მედია კონფერენციაზე საქართველოს ციფრულ საეთერო
მაუწყებლობაზე მიგრაციის პროცესზე ისაუბრეს და არსებული მიღწევები და გამოწვევები
მიმოიხილეს.
იხილეთ ბმული

ევროპული ქვეყნების DSO
გამოცდილება - ციფრული Pay-TVის მდგომარეობა უნგრეთში
ინფორმაცია
ეხება
უნგრეთის
ციფრულ
მაუწყებლობაზე
გადასვლის
გზას,
რომელიც ემყარება უნგრეთის მედიისა და
საინფორმაციო
კომუნიკაციების
ეროვნული
მარეგულირებელი
კომისიის
(NMHH)

მიერ

გამოქვეყნებულ

მონაცემებს.

იხილეთ ბმული

IDFI პროკურატურის განცხადებას გამოეხმაურა
IDFI გამოეხმაურა
საქართველოს პროკურატურის განცხადებას, რომელიც წარმოადგენდა
ორგანიზაციის სტატიაზე პასუხს და სადაც ხაზგასმულია რომ 2014 წლის განმავლობაში
თანამდებობის პირებზე დარიცხული ყოველთვიური პრემია საშუალოდ შეადგენდა 2 842 ლარს.
ხოლო თანამდებობის პირზე დარიცხული ყველაზე მაღალი ერთჯერადი პრემია შეადგენდა 7 530
ლარს.
იხილეთ ბმული
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