საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების
პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში

2014 წელი (სექტემბერი - ოქტომბერი)

წინამდებარე კვლევა შემუშავდა "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის"
(IDFI) მიერ, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის
პროგრამის „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (G-3)“ დაფინანსებული პროექტის
„საჯარო დაწესებულებების პროაქტიული გამოქვეყნების ვალდებულების შესრულების
პრაქტიკის

გაუმჯობესება“

"ინფორმაციის

თავისუფლების

ფარგლებში,

რომელიც

განვითარების

ერთობლივად

ინსტიტუტმა"

(IDFI)

განახორციელეს

და

"საქართველოს

თავისუფლების

განვითარების

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ" (GYLA).

კვლევის

შინაარსზე

პასუხისმგებელია

ინფორმაციის

ინსტიტუტი (IDFI). კვლევაში გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის მხოლოდ ინსტიტუტს
(IDFI) და არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს (USAID) და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.
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შესავალი
2013 წლის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა, საქართველოს მთავრობის 26 აგვისტოს №219
დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და
პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ “.
დადგენილებაში

ასახულია,

IDFI-ის

კოორდინირებით

არასამთავრობო

ორგანიზაციებისა და იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული მნიშვნელოვანი
ინიციატივები. სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციები, საერთაშორისო ექსპერტების
ჩართულობით, ინტენსიურად განიხილებოდა სამუშაო შეხვედრებისა და საჯარო
დისკუსიების ფორმატში. რეკომენდაციების საბოლოო პაკეტი შემუშავებული იქნა
შეერთებული

შტატების

საერთაშორისო

სააგენტოს

USAID-ის

დემოკრატიული

მმართველობა საქართველოში (G-3) პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი კოალიციური
პროექტის

„კანონმდებლობის

გაუმჯობესებისა

და

საზოგადოების

ცნობიერების

ამაღლება ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებში“ ფარგლებში.
აღნიშნული დადგენილების მიხედვით 2013 წლის 31 დეკემბრამდე მთავრობის
მმართველობის სფეროში მოქმედ ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაევალათ „საჯარო
ინფორმაციის“

გვერდის

შექმნა

და

დანართით

გათვალისწინებული

ნუსხით

განსაზღვრული 2013 წლის ინფორმაციის გამოქვეყნება საკუთარ ელექტრონულ
რესურსებზე.
პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

ინფორმაციის

ნუსხა,

ის

მინიმალური

სავალდებულო ინფორმაციაა, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ნებისმიერი
დაინტერესებული პირისთვის და უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ორგანოების
საქმიანობის,

გეგმების,

დაფინანსებისა

და

ხარჯთაღრიცხვის,

სახელმწიფო

შესყიდვებისა და ქონების პრივატიზაციის, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის
პროაქტიულ გამჭვირვალობას. ადმინისტრაციული ორგანო აგრეთვე უფლებამოსილია,
საკუთარი საქმიანობისა და კომპეტენციის ფარგლებში დამატებით, პროაქტიულად
გამოაქვეყნოს საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი სხვა საჯარო ინფორმაცია.
დადგენილების მიხედვით, განისაზღვრა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება.
2013 წლის 1 სექტემბრიდან დადგინდა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად
მოთხოვნის წესი. ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ
ელექტრონული
სისტემის შექმნა.

განცხადებების

რეგისტრაცია

და

ავტომატური

დადასტურების
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2013 წლის 10 ოქტომბერს აჭარის ავტონომიური რეპუბლიკის მთავრობამ მიიღო
იდენტური შინაარსის დადგენილება, რომელიც ვრცელდება მის მმართველობის
სფეროში შემავალ უწყებებზე.
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სტანდარტის გათვალისწინებით, 2013
წლის მიწურულს საკუთარი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი
და ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი დაამტკიცეს ასევე საქართველოს
პარლამენტმა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიღებული სტანდარტი

ვრცელდება

სასამართლო სისტემაში შემავალ

ადმინისტრაციულ ორგანოებზე მათ შორის საქართველოს უზენაეს სასამართლოზე.
წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერიოქტომბერი

პერიოდში,

დაწესებულებებმა

IDFI

შეეცადა

აღნიშნული

გამოერკვია,

რამდენად

უზრუნველყვეს

მათზე

დაკისრებული

დადგენილებით

ვალდებულებების შესრულება. ხსენებული დროის მონაკვეთში, ინსტიტუტის მიერ
შესწავლილი იქნა საქართველოს მთავრობის მმართველობის სფეროში შემავალი 112
უწყების (საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, 16 სამინისტრო, 3 სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი, 92 სსიპ-ი და საქვეუწყებო დაწესებულება),

აჭარის ა/რ-ის

მთავრობის მმართველობის სფეროში შემავალი 19 უწყების (აჭარის ა/რ-ის მთავრობის
ადმინისტრაცია, 4 სამინისტრო, 14 სსიპ და საქვეუწყებო დაწესებულება), საქართველოს
პარლამენტის და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდებზე 2014 წლის
სექტემბრის თვემდე სავალდებულო პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის
განთავსება და მათ მიერ საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის ონლაინ
ფორმების განთავსების პრაქტიკა.
კვლევის ფარგლებში

ჩვენს მიერ დეტალურად იქნება გაანალიზებული შესაბამისი

დადგენილებებით განსაზღვრული თითოეული პუნქტის მიმართებაში ინფორმაციის
განთავსების

საუკეთესო

და

ცუდი

პრაქტიკა

კონკრეტული

დაწესებულებების

მაგალითზე.

იმ პუნქტებთან მიმართებაში, რომლებიც დაწესებულებას

მინიმალური

ინფორმაციის

განთავსების

საშუალებას

წარმოდგენილი

აძლევს
იქნება

რეკომენდაციები, რომ მაქსიმალურად იქნეს უზრუნველყოფილი ადმინისტრაციული
ორგანოების ფინანსური გამჭვირვალობა და სხვა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
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ინფორმაციის პროაქტიული განთავსების შეფასების მეთოდოლოგია
საქართველოს

მთავრობის

დადგენილების

მიხედვით

კვარტალურად

გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალის დასრულებიდან ერთი თვის
ვადაში, ხოლო წლიურად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია წლის დასრულებიდან სამი
თვის ვადაში. შესაბამისად, მონიტორინგის განხორციელების პერიოდში (2014 წლის
სექტემბერი-ოქტომბერი) დაწესებულებებს საკუთარ ვებ-გვერდებზე, სულ მცირე
განთავსებული უნდა ჰქონოდათ :

ყოველწლიური ინფორმაცია - 2013 წლის სრული მონაცემები
კვარტალური ინფორმაცია - 2013 წლის სრული

და 2014 წლის I და II

კვარტლის მონაცემები

ინფორმაცია რომელიც განახლებას ექვემდებარება გარკვეული ცვლილების
შემთხვევაში - უახლესი მონაცემები

ინფორმაციის პროაქტიულად განთავსების სავალდებულო მაჩვენებლები შედგენილია
შესაბამისი
პუნქტის

დადგენილებით
მიხედვით.

განხორციელებისას,

განსაზღვრული

ინსტიტუტის

მიერ

გათვალისწინებულია

განთავსებული

შესაბამისი

დადგენილებით

გაწერილ

ინფორმაცია

ინფორმაციის

ნუსხის

თითოეულ

პუნქტზე

ადმინისტრაციული
რამდენად

ვალდებულებებს,

თითოეული
შეფასების

ორგანოს

სრულყოფილად

როგორც

მიერ

პასუხობს

შინაარსობრივი,

ასევე

მონაცემების ზემოთ ჩამოთვლილი პერიოდულობის თვალსაზრისით.
საჯარო დაწესებულებების მიერ ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესის
სავალდებულო

პუნქტების

მიხედვით

ვებ-გვერდზე

ინფორმაციის

განთავსების

შემთხვევაში მაქსიმალურ შეფასებად ინსტიტუტის მიერ განსაზღვრულია 100 ქულა
(100%). საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებული თითოეული
ქვეპუნქტის მიხედვით მაქსიმალური შეფასებები გამოიყურება შემდეგნაირად:
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შეფასების მეთოდოლოგია მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული
ნუსხის ქვეპუნქტების მიხედვით
1
N

2

ქულა

N

3
ქულა

N

4
ქულა

N

5
ქულა

N

6
ქულა

N

7
ქულა

N

ქულა

1.1

3

2.1

3

3.1

3

4.1

3

5.1

3

6.1

3

7.1

2

1.2

3

2.2

3

3.2

3

4.2

3

5.2

3

6.2

2

7.2

2

1.3

3

2.3

3

3.3

3

4.3

3

5.3

3

1.4

3

2.4

3

4.4

3

5.4

3

1.5

3

2.5

3

5.5

3

1.6

3

5.6

3

5.7

3

5.8

3

5.9

3

5.10

3

5.11

3

5.12
5.13

4

როგორც შეფასების ცხრილიდან ჩანს, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
გათვალისწინებული 35 ქვეპუნქტიდან 30 მათგანის შემთხვევაში თითოეულის
მაქსიმალურმა შეფასებამ შეადგინა 3 ქულა, ხოლო დანარჩენი 5 ქვეპუნქტი სხვადასხვა
გარემოებების

გათვალისწინებით,

ინსტიტუტის

შერჩევით,

განსხვავებული

მაქსიმალური ქულათა რაოდენობით შეფასდა. აღნიშნული ქვეპუნქტები შერჩეული
იქნა შემდეგი გარემოებების გათვალისწინებით:
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1) (5.12 და 5.13- ერთად 4 ქულა) სამართლებრივ
ფონდებიდან

აქტებს

5.13 ქვეპუნქტი, რომელიც ითვალისწინებს

საბიუჯეტო

ადმინისტრაციული

კოდექსით

ორგანოსათვის

გათვალისწინებული

გამოყოფილი

თანხების

შესახებ, სრულად მოიცავს 5.12 ქვეპუნქტში გათვალისწინებულ ინფორმაციას
(5.12

ქვეპუნქტი

ითვალისწინებს

აღნიშნული

ფონდებიდან

გამოყოფილი

თანხების შესახებ ზოგად კვარტალურ ინფორმაციას). შესაბამისად ინსტიტუტის
მიერ

აღნიშნული

პუნქტები

შეფასდა

ერთობლივად.

შეფასების

დროს

ინსტიტუტის მიერ პრიორიტეტად მიჩნეული იქნა აღნიშნული თანხების
გამოყოფის შესახებ სამართლებრივი აქტების განთავსება.
2) (6.2 - 2 ქულა)- აღნიშნული ქვეპუნქტით განსაზღვრულია

ინდივიდუალური

სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით,
საზოგადოებრივი

ინტერესის

შემცველია.

ვინაიდან

ინსტიტუტისათვის

შეუძლებელია განსაზღვროს, რომელ ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტს
მიიჩნევს

კონკრეტული

ადმინისტრაციული

ორგანო

საზოგადოებრივი

ინტერესის შემცვლელად, აღნიშნული ქვეპუნქტის მიხედვით განთავსებული
ინფორმაცია შეფასდა მხოლოდ მაქსიმალური 2 ქულით.
3) (7.1 და 7.2 - თითოეულს 2 ქულა) - აღნიშნული ქვეპუნქტებით განსაზღვრულია
ინფორმაცია სერვისების და იმ მოსაკრებლების ტარიფებისა და საფასურების
შესახებ, რომლებიც დადგენილია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ. ვინაიდან
დაწესებულებების დიდი ნაწილი მომხმარებლებს არ სთავაზობს რაიმე სახის
სერვისს და შესაბამისად არ არის მათ მიერ დადგენილი რაიმე სახის ტარიფები,
მოსაკრებლები და საფასურები (გარდა საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან
დაკავშირებული მოსაკრებლებისა, რომლის შესახებ ინფორმაციის განთავსება
ისედაც სავალდებულოა საჯარო ინფორმაციის გვერდზე)

ინსტიტუტის მიერ

თითოეულის შესახებ ინფორმაციის განთავსება შეფასდა მხოლოდ მაქსიმალური
2 ქულით.
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ინფორმაციის პროაქტიული განთავსების მაჩვენებლები
2014

წლის

სექტემბერი-ოქტომბერში

ინსტიტუტის

მიერ

განხორციელდა

133

ადმინისტრაციული ორგანოს ვებ-გვერდზე საჯარო ინფორმაციის სავალდებულო
გამოქვეყნების მონიტორინგი. როგორც გაირკვა, აღნიშნული უწყებებიდან 21 მათგანს
მონიტორინგის პერიოდისათვის საერთოდ არ ჰქონდა საკუთარი ვებ-გვერდი, 4 მათგანს
არ გააჩნდა საკუთარი ვებ-გვერდი, თუმცა მათ შესახებ საჯარო ინფორმაციის
განყოფილება განთავსებულია მათი ზემდგომი უწყებების ელექტრონულ რესურსებზე,
6 უწყების ვებ-გვერდზე კვლავ არ იყო შექმნილი საჯარო ინფორმაციის განყოფილება, 8
უწყების შემთხვევაში ვებ-გვერდზე შექმნილია საჯარო ინფორმაციის განყოფილება
თუმცა მასში არანაირი სახის ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი, ხოლო დანარჩენი
94 ადმინისტრაციული ორგანოს ვებ-გვერდზე შესაბამისი დადგენილების მიხედვით
შექმნილია საჯარო ინფორმაციის განყოფილება და ვებ-გვერდზე მეტ-ნაკლებად
განთავსებულია სავალდებულო ინფორმაცია.

შექმნილია საჯარო ინფორმაციის
გვერდი და განთავსებულია
გარკვეული ინფორმაცია

4
6

8

შექმნილია საჯარო ინფორმაციის
განყოფილება და ინფორმაცია არ
არის განთავსებული

21
94

არ არის შექმნილი საჯარო
ინფორმაციის განყოფილება

არ აქვს ვებ-გვერდი

საჯარო ინფორმაციის
განყოფილება შექმნილია სხვა
უწყების ვებ-გვერდზე
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ინსტიტუტის მიერ შესწავლილი ყველა უწყება, რომელსაც ამ დრომდე არ გააჩნია
საკუთარი

ვებ-გვერდი,

არ

აქვს

შექმნილი

საკუთარი

საჯარო

ინფორმაციის

განყოფილება ან აღნიშნულ განყოფილებაში არანაირი სახის ინფორმაცია არ აქვს
განთავსებული წარმოადგენენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს ან საქვეუწყებო
დაწესებულებებს.

აღნიშნულ

საგანმანათლებლო

დაწესებულებები,

დაარსებულია

შესაბამისად

და

უწყებებს

შორის

აგრეთვე

სავარაუდოდ

ჭარბობენ

უწყებები,
ვერ

სპეციფიკური

რომლებიც

მოხერხდა

ახალი

მონიტორინგის

პერიოდისათვის ვებ-გვერდის შექმნა და მასზე საჯარო ინფორმაციის განთავსება.
თუმცა, ვხვდებით ისეთ უწყებებსაც, რომლებსაც არსებობის მრავალწლიანი ისტორია
აქვთ

და

მაღალი

სახელმწიფოებრივი

მნიშვნელობიდან

გამომდინარე

მათი

საქმიანობის გამჭვირვალობის შესახებ მოჭარბებული საზოგადოებრივი ინტერესი
არსებობს. მაგალითად:
მონიტორინგის პერიოდისათვის საკუთარი ვებ-გვერდი არ გააჩნდა საქვეუწყებო
დაწესებულება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტს;
საკუთარ ვებ-გვერდზე საჯარო ინფორმაციის განყოფილება არ აქვს შექმნილი
სსიპ - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს;
ვებ-გვერდზე შექმნილია საჯარო ინფორმაციის განყოფილება თუმცა მასში
არანაირი სახის ინფორმაცია არ არის განთავსებული სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური

სამსახურის

პოლიციის ვებ-გვერდებზე.

და

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

სასაზღვრო
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ადმინისტრაციული
განთავსების
უზრუნველყვეს

ორგანოების

მაჩვენებლები,
შესაბამისი

სავალდებულო
რომლებმაც

ინფორმაციის

მონიტორინგის

დადგენილების

მიხედვით

პროაქტიულად
პერიოდისათვის

საჯარო

ინფორმაციის

განყოფილების შექმნა და გარკვეული ინფორმაციის ვებ-გვერდზე განთავსება, ქვემოთ
წარმოდგენილი იქნება დაწესებულებების სახეების მიხედვით.
საქართველოს

მთავრობის

ადმინისტრაციის

სავალდებულო

ინფორმაციის

პროაქტიული განთავსების მაჩვენებელმა შეადგინა 100%.
საქართველოს სამინისტროებსა და სახელმწიფო მინისტრის აპარატებს

შორის

სავალდებულო ინფორმაციის პროაქტიული განთავსების ყველაზე მაღალი შეფასებები
მიიღეს

საქართველოს

განათლებისა

და

მეცნიერების

სამინისტრომ

-

100%,

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ - 100% და საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრომ - 98%.
აღნიშნულ უწყებებს შორის ყველაზე დაბალი შეფასება 34% მიიღო საქართველოს
სოფლის

მეურნეობის

სამინისტრომ.

როგორც

აღნიშნულ

უწყებაში

განმარტეს,

სამინისტროს ვებ-გვერდზე განხორციელდა კიბერ შეტევა, რის შედეგადაც ვებგვერდიდან წაიშალა მათ მიერ განთავსებული ინფორმაციის უდიდესი ნაწილი და ამ
ეტაპზე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შემდგომ, ინფორმაციის განთავსების ყველაზე
დაბალი მაჩვენებლები მიიღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ (57%) და
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ (58%).
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მთავრობის ადმინისტრაციის და სამინისტროების ინფორმაციის
პროაქტიულად განთავსების მაჩვენებლები
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

• 100%

ენერგეტიკის სამინისტრო

• 100%

მთავრობის ადმინისტრაცია

• 100%

იუსტიციის სამინისტრო

• 98%

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

• 96%

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

• 94%

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

• 93%

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

• 93%

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

• 92%

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

• 90%

ფინანსთა სამინისტრო

• 86%

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

• 86%

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

• 84%

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი

• 72%

თავდაცვის სამინისტრო

• 70%

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

• 65%

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

• 63%

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

• 58%

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

• 57%

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

• 34%
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საქართველოს სამინისტროებს დაქვემდებარებულ უწყებებს შორის, ინფორმაციის
განთავსების
საქართველოს

მაღალი

მაჩვენებლების

ფინანსთა

თვალსაზრისით,

სამინისტროს

და

გამორჩეულები

იუსტიციის

არიან

სამინისტროს

დაქვემდებარებული სსიპ-ები და საქვეუწყებო დაწესებულებები. 10 ყველაზე მაღალი
შეფასების მქონე უწყებას შორის 4 დაწესებულება წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს, ხოლო სამი დაწესებულება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს.
აღსანიშნავია, აგრეთვე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი,
რომლის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელმა შეადგინა 94%.

ინფორმაციის განთავსების ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები
სამინისტროების დაქვემდებარებაში მყოფ უწყებებში
ფინანსთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახური

99%

ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

97%

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

94%

აღსრულების ეროვნული ბიურო

91%

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

91%

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

90%

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

90%

დანაშაულის პრევენციის ცენტრი

89%

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

87%

საკანონმდებლო მაცნე

87%
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საქართველოს

სამინისტროებს

დაქვემდებარებულ

უწყებებს

შორის,

რომლებსაც

საკუთარ ვებ-გვერდზე მონიტორინგის პერიოდისათვის განთავსებული ჰქონდათ
გარკვეული ინფორმაცია, ყველაზე დაბალი შეფასებები მიიღეს შსს მომსახურების
სააგენტომ (21%) და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა (21%).

ინფორმაციის განთავსების ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები
სამინისტროებს დავემდებარებაში მყოფ უწყებებში

შსს მომსახურების სააგენტო

21%

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

21%

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

26%

სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

31%

ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

33%

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 33%
ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი

35%

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

42%

ქართული სპორტის მუზეუმი

43%

სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა

46%

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ოთხი უწყების შესახებ საჯარო ინფორმაცია, მიუხედავად
იმ ფაქტისა, რომ მათ არ გააჩნიათ საკუთარი ვებ-გვერდი, განთავსებულია იმ
სამინისტროების ვებ-გვერდებზე ვის დაქვემდებარებაშიც იმყოფებიან. მათ შორის
ინფორმაციის განთავსების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიიღო სსიპ სმართ ლოჯიქმა
- 87%. სამედიცინო მედიაციის სამსახურის მაჩვენებელმა შეადგინა - 36%. რაც შეეხება
შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურს (16%) და სახელმწიფო მატერიალური
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რეზერვების

დეპარტამენტს

(15%),

მათ შესახებ ძალზედ

მწირი

ინფორმაციაა

განთავსებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე.

უწყებები რომლებსაც საკუთარი ვებ-გვერდი არ გააჩნია, თუმცა მათ
შესახებ გარკვეული საჯარო ინფორმაცია განთავსებულია ზემდგომი
ორგანოს ვებ-გვერდზე
სმართ ლოჯიქი

87%
სამედიცინო მედიაციის სამსახური

36%
შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
16%
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი
15%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, სამინისტროების და უშუალოდ
მთავრობას

დაქვემდებარებული

სხვა

უწყებების

შესახებ

საჯარო

ინფორმაცია

განთავსებულია აჭარის ა/რ-ის მთავრობის ერთიან პორტალზე. როგორც მოგეხსენებათ,
აჭარის მთავრობის ერთიანი პორტალი შეიქმნა 2014 წელს. შესაბამისად, აღნიშნულ
პორტალში გაწევრიანებულ უწყებებს მოუწიათ 2013 წელს საკუთარ ვებ-გვერდზე
განთავსებული მთელი რიგი საჯარო ინფორმაციის ერთიან პორტალზე თავიდან
განთავსება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებს შორის, ერთიან

პორტალზე ინფორმაციის განთავსების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიიღო აჭარის
ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ - 80%. რაც შეეხება აჭარის მთავრობის აპარატს
მისი მაჩვენებელი მხოლოდ 48 %-ს შეადგენს.
აჭარის ა/რ-ის სსიპ-ებსა და საქვეუწყებო დაწესებულებებს შორის, რომლებიც
გაწევრიანებულნი არიან ერთიან პორტალზე ან საკუთარ ვებ-გვერდზე გააჩნიათ
საჯარო ინფორმაციის გვერდი, ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო მთავრობის
საქვეუწყებო დაწესებულებამ - საარქივო სამმართველომ - 78%.
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აჭარის ა/რ -ის მთავრობის აპარატი და სამინისტროები
აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

80%

აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

76%

აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

74%

აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

67%

აჭარის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი

48%

აჭარის ა/რ -ის მთავრობას და სამინისტროებს დაქვემდებარებული უწყებები
საარქივო სამმართველო

78%

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

75%

ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი

55%

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

45%

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

42%

დასაქმების სააგენტო

33%

სამშენებლო და ტექნიკური ლაბორატორია

25%

საქართველოს პარლამენტის აპარატის და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდების

მონიტორინგი

განხორციელდა

აღნიშნული

უწყებებისათვის

დამტკიცებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ნუსხის
მიხედვით. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საჯარო ინფორმაციის ვებ-გვერდზე
განთავსების მაჩვენებელმა შეადგინა 96%, ხოლო საქართველოს პარლამენტის- 84%.
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ინფორმაციის პროაქტიული განთავსების პრაქტიკა და ინსტიტუტის
რეკომენდაციები
ადმინისტრაციული

ორგანოების

ვებ-გვერდებზე

შესწავლისას ინსტიტუტი შეეცადა გამოერკვია,

განთავსებული

ინფორმაციის

დადგენილებით განსაზღვრული ის

ქვეპუნქტები, რომლებიც ყველაზე პრობლემატური აღმოჩნდა ადმინისტრაციული
ორგანოებისათვის ვებ-გვერდზე განთავსების თვალსაზრისით. როგორც გაირკვა, იმ
დაწესებულებებმა, რომლებსაც შექმნილი აქვთ საჯარო ინფორმაციის გვერდი და
განთავსებული აქვთ გარკვეული ინფორმაცია, ყველაზე დაბალი საერთო მაჩვენებელი
(28,4%) აჩვენეს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ
ინფორმაციის განთავსების თვალსაზრისით. მხოლოდ 32,3% შეადგინა რეკლამის
განთავსებაზე

გაწეული

ხარჯების

შესახებ

ინფორმაციის

განთავსების

საერთო

მაჩვენებელმა, 34,8% - საბიუჯეტო ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის
გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაციის განთავსების საერთო მაჩვენებელმა,
ხოლო 39,7% - სახელმწიფო ქონების გასხვისების შესახებ ინფორმაციის განთავსების
საერთო მაჩვენებელმა.

ინფორმაციის განთავსების ყველაზე დაბალი
საერთო მაჩვენებლები
39,70%
32,30%

34,80%

28.4%

ადმინისტრაციული
ორგანოს მიერ
გაცემული გრანტები

რეკლამის
განთავსებაზე გაწეული
ხარჯები

საბიუჯეტო
ფონდებიდან
გამოყოფილი თანხები

სახელმწიფო ქონების
გასხვისება
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საქართველოს მთავრობის დადგენილების ნუსხით განსაზღვრული მთელი რიგი
პუნქტების

მიმართებაში

(მათ

შორის

ფინანსური

ხასიათის

მონაცემების)

დაწესებულებების მხრიდან ნაჩვენებია საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები (მაგალითად
ავტოპარკის შესახებ ინფორმაცია 75,5%, შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია
67,7%), რაც ძირითადად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ აღნიშნული ნუსხით
განსაზღვრული

მთელი

რიგი

პუნქტები

დაწესებულებებს

დეტალური ინფორმაციის გასაჯაროებას. დაწესებულებები

არ

ავალდებულებს

უმეტესწილად

ვებ-

გვერდებზე ათავსებენ მხოლოდ იმ მინიმალურ კონკრეტულ ინფორმაციას, რომელიც
აკმაყოფილებს

მთავრობის

დადგენილების

მოთხოვნებს.

ქვემოთ

ჩვენს

მიერ

დეტალურად იქნება გაანალიზებული მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული
თითოეული პუნქტის მიმართებაში ინფორმაციის განთავსების საუკეთესო და ცუდი
პრაქტიკა კონკრეტული დაწესებულებების მაგალითზე. იმ პუნქტების მიმართებაში,
რომლებიც

დაწესებულებას

აძლევს

მინიმალური

ინფორმაციის

განთავსების

საშუალებას წარმოდგენილი იქნება რეკომენდაციები, რომ მაქსიმალურად იქნეს
უზრუნველყოფილი ადმინისტრაციული ორგანოების ფინანსური გამჭვირვალობისა და
საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი სხვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
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ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ
1.1 სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა
1.2 დებულება/წესდება, შინაგანაწესი
1.3 საქმიანობის წლიური ანგარიში
1.4 სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები
1.5 ხელმძღვანელის და მისი მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია
1.6 საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს

საჯარო

დაწესებულებებისათვის,

მონიტორინგიც განხორციელდა კვლევის პერიოდში,

რომელთა

ვებ-გვერდის

ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებად

პრობლემატურ ინფორმაციას, საკუთარ ვებ-გვერდზე განთავსების თვალსაზრისით,
წარმოადგენს

პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

ინფორმაციის

ნუსხის

პირველ

ნაწილში (ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ) თავმოყრილი
პუნქტები. აღნიშნულ პუნქტებს შორის ადმინისტრაციულ ორგანოებს ყელაზე დაბალი
საერთო მაჩვენებელი (65,2%) აქვთ სტრატეგიების, კონცეფციების და სამოქმედო
გეგმების შესახებ ინფორმაციის განთავსების თავლსაზრისით, ხოლო ყველაზე მაღალი
საერთო მაჩვენებელი (97,8%) მათი საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი
აქტების განთავსებაზე.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დადგენილების ნუსხით განსაზღვრული მთელი რიგი
პუნქტები

დაწესებულებებს

არ

ავალდებულებს

დეტალური

ინფორმაციის

გასაჯაროებას. ინსტიტუტის პარამეტრების მიხედვით ადმინისტრაციული ორგანოს
სტრუქტურის და ფუნქციების აღწერის მიმართებაში, საჯარო დაწესებულებამ,
მომხმარებლისთვის

კარგი

თვალსაჩინოებისათვის,

უნდა

უზრუნველყოს

დაწესებულების სტრუქტურის გრაფიკული გამოსახვა (სტრუქტურული ხე)

და

თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციების აღწერა.
აღნიშნულის კარგ მაგალითს წარმოადგენს საქართველო ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული სტრუქტურული ხე, სადაც
კონკრეტულ სტრუქტურულ ერთეულზე მაუსის კურსორის მიტანით, შესაძლებელია
მისი ფუნქციების ხილვა.
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შესაბამისი დადგენილების მიხედვით საჯარო დაწესებულებები ვალდებულნი არიან
ადმინისტრაციული

ორგანოს

სტრუქტურა

და

ფუნქციების

აღწერა

განაახლონ

გარკვეული ცვლილების შესაბამისად. კვლევის პერიოდში ვხვდებით შემთხვევებს,
როდესაც საჯარო დაწესებულების ვებ-გვერდზე განთავსებულია ძველი მონაცემები.
მაგალითად,

საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

იძულებით

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე
განთავსებულ სტრუქტურაში მინისტრის პოზიციაზე კვლავ მითითებული იყო დავით
დარახველიძე, მაშინ როდესაც აღნიშნული პირი თანამდებობიდან განთავისუფლდა
მონიტორინგის განხორციელებიდან დაახლოებით ორი თვით ადრე.

ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურისა და ფუნქციების განახლების შემთხვევაში,
სასურველია, ვებ-გვერდზე არქივში დარჩეს სახეცვლილი ვერსიაც. მაგალითისთვის,
იხილეთ

საქართველოს

შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური

სამინისტროს ვებ-გვერდზე აღნიშნული ინფორმაციის განთავსების პრაქტიკა.

დაცვის
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IDFI-ის პარამეტრების მიხედვით, სტრატეგიების, კონცეფციების და სამოქმედო
გეგმების

ნაწილში

ვებ-გვერდზე

უნდა

განთავსდეს

დეტალური

ინფორმაცია

სტრატეგიული მიზნების, დაგეგმილი აქტივობების, მოსალოდნელი შედეგების,
რისკების, შესაბამისი აქტივობების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირებისა და
შესრულების ვადების შესახებ. სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
წარმოადგენს ერთ-ერთ იშვიათ გამონაკლისს, რომელსაც საკუთარ ვებ-გვერდზე
განთავსებული

აქვს დეტალური

ინფორმაცია.

უწყებების

უმრავლესობის

მიერ

სტრატეგიების, კონცეფციების და სამოქმედო გეგმების შესახებ განთავსებულია
მხოლოდ მინიმალური ზოგადი ინფორმაცია.
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განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური ინფორმაცია

პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

ინფორმაციის

ნუსხის

პირველ

ნაწილში

თავმოყრილი სხვა პუნქტები დადგენილებაში იმგვარადაა ფორმულირებული, რომ
საჯარო დაწესებულებას დეტალურად ავალდებულებს კონკრეტული საკითხის შესახებ
ინფორმაციის განთავსებას. მიუხედავად აღნიშნულისა, ვხვდებით შემთხვევებს,
როდესაც არ ხდება ხსენებული პუნქტებით მოთხოვნილი ინფორმაციის სრულყოფილი
სახით განთავსება.
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მაგალითად, სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს ხელმძღვანელის შესახებ წარმოდგენილია მხოლოდ მისი სახელი და გვარი.
რაც შეეხება ფოტოსურათს და ბიოგრაფიული მონაცემებს ვებ-გვერდზე მონიტორინგის
პერიოდისათვის ეს ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი.

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროს

ვებ-გვერდზე განთავსებულ

ინფორმაციაში ვერ-ვხვდებით ელექტრონული ფოსტის მისამართს

საკონტაქტო
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საჯარო ინფორმაციის გვერდი
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირის

რეკვიზიტები
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული
სამართლებრივი აქტები
2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა და გასაჩივრების წესი
2.4 ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიში
2.5 ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი
სტატისტიკა

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის მეორე ნაწილში (საჯარო
ინფორმაციის

გვერდი)

თავმოყრილია

პუნქტები,

რომელიც

უშუალოდ

დაკავშირებულია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან. აღნიშნულ პუნქტებს
შორის ადმინისტრაციულ ორგანოებს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი (52,8%) აქვთ
ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების
ზოგადი სტატისტიკის შესახებ ინფორმაციის განთავსების თავლსაზრისით, ხოლო
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (88,3%) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელი პირის რეკვიზიტების განთავსებაზე. მიუხედავად აღნიშნულისა,
ვხვდებით შემთხვევებს, როდესაც დაწესებულებები ვებ-გვერდზე არ ათავსებენ იმ
დეტალურ ინფორმაციას საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი
პირის შესახებ, რომელიც შესაბამისი დადგენილებით არის განსაზღვრული.

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ვებ-გვერდზე არ არის მითითებული საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელი პირის ელ-ფოსტის მისამართი.
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საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური ინფორმაცია
საჯარო ინფორმაციი გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ. მათ შორის ფოტოსურათი

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხაში არ არის დაკონკრეტებული
რომელი სამართლებრივი აქტები უნდა იქნას საჯარო დაწესებულებების მიერ
გამოქვეყნებული

საჯარო

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობასთან

დაკავშირებით.

დაწესებულებების მხრიდან ხშირ შემთხვევაში არ ხდება ყველა იმ სამართლებრივი
აქტის გამოქვეყნება, რომელიც, ინსტიტუტის შეფასებით, უკავშირდება საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
IDFI-ის პარამეტრებით

საჯარო დაწესებულებებს ვებ-გვერდზე განთავსებული უნდა

ჰქონდეთ შემდეგი სამართლებრივი აქტები:

2013 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის N219 დადგენილება;

შესაბამისი უფლებამოსილი პირის ბრძანება კონკრეტულ უწყებაში ინფორმაციის
პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ;

შესაბამისი უფლებამოსილი პირის ბრძანება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული
ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირების
განსაზღვრის შესახებ;
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შესაბამისი უფლებამოსილი პირის ბრძანება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე
პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ;

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ;

შესაბამისი უფლებამოსილი პირის ბრძანება მოსაკრებლის გადახდის გარეშე
გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ;

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი;

საქართველოს კონსტიტუცია (24-ე და 41-ე მუხლები).

მიუხედავად

იმ

ფაქტისა,

რომ

ადმინისტრაციულ

ორგანოებს

შესაბამისი

დადგენილების მიხედვით, ევალებათ მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებთან
დაკავშირებით
სტატისტიკის

დაწესებულებაში
განთავსება,

დაწესებულებების

მხრიდან

შესული

როგორც

ზემოთ

აღნიშნული

განცხადებების

შესახებ

ზოგადი

აღვნიშნეთ,

შეინიშნება

საჯარო

განთავსების

დაბალი

ინფორმაციის

მაჩვენებელი.
ინსტიტუტის პარამეტრების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებებმა საკუთარ ვებგვერდზე გარდა ზოგადი სტატისტიკისა, უნდა უზრუნველყონ საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნებით შემოსული წერილების რეესტრის განთავსება მოთხოვნის თარიღის,
გამომგზავნის, ადრესატის, შინაარსის და განხილვის შედეგების მითითებით.
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ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ვებ-გვერდზე განთავსებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების რეესტრი

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებულ რეესტრში წარმოდგენილია მხოლოდ შემოსული
და გასული წერილის ნომრები.
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საკადრო უზრუნველყოფა
3.1 ვაკანსიები, კონკურსის შედეგები, გასაჩივრების წესი და პროცედურა
3.2 ნორმატიული აქტები კონკურსის ჩატარების წესების შესახებ
3.3დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით და გენდერულ ჭრილში

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის მესამე ნაწილში თავმოყრილია
პუნქტები,

რომელიც

დაკავშირებულია

ადმინისტრაციული

ორგანოს

საკადრო

უზრუნველყოფასთან. აღნიშნული პუნქტებიდან ყველაზე დაბალი განთავსების
მაჩვენებელი 70,6 % მოდის გამოცხადებული ვაკანსიებისა და კონკურსის შედეგების
შესახებ ინფორმაციის განთავსებაზე. აღნიშნული პუნქტის მიხედვით დაწესებულება
ვალდებულია ვებ-გვერდზე განათავსოს როგორც მიმდინარე ვაკანსიები, აგრეთვე უკვე
განხორციელებულ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია. აღნიშნული
პუნქტის მიმართებაში განთავსებული ინფორმაციის თვალსაზრისით გამორჩეულია
სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა, რომელსაც კონკურსში გამარჯვებულ
პირების სახელისა და გვარის გარდა ვებ-გვერდზე განთავსებული აქვს მათი
ფოტოსურათები.
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ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია დასაქმებულ პირთა ოდენობის შესახებ
ინფორმაცია, ვებ-გვერდზე განათავსოს, როგორც კატეგორიების მითითებით ასევე
გენდერულ ჭრილში. ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაწესებულებები

გენდერულ

ჭრილში ინფორმაციას ათავსებენ ჯამური სახით, დასაქმებულთა სრულ ოდენობაში
ქალთა და მამაკაცთა რაოდენობის მიხედვით. ინსტიტუტის პარამეტრებით, ვებგვერდზე უნდა განთავსდეს კონკრეტული კატეგორიის პოზიციებზე დასაქმებულ
თანამშრომელთა გენდერული ბალანსი.
მაგალითისათვის იხილეთ სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია.
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სახელმწიფო შესყიდვები და ქონების პრივატიზება

4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
4.2 განხორციელებული შესყიდვები
4.3 სახელმწიფო ქონების გასხვისება
4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

ინფორმაციის

ნუსხის

მეოთხე

ნაწილში

თავმოყრილია პუნქტები, რომელიც დაკავშირებულია ადმინისტრაციული ორგანოს
მიერ განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებსა და ქონების პრივატიზებასთან.
დადგენილების მიხედვით, დაწესებულებებისათვის სავალდებულოა სახელმწიფო
შესყიდვების გეგმისა და განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაციის
დეტალური
საშუალების,

გამოქვეყნება

(მიმწოდებლის,

ხელშეკრულების

შესყიდვის

ღირებულებისა

და

ობიექტის,

გადარიცხული

შესყიდვის
თანხების

მითითებით).
როგორც კვლევამ აჩვენა, საჯარო დაწესებულებებისათვის სახელმწიფო შესყიდვების
გეგმის, ასევე განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაციის განთავსება
ნაკლებად პრობლემატურია. განსხვავებული მდგომარეობაა სახელმწიფო ქონების
გასხვისებისა და რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციის
განთავსების თვალსაზრისით. მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ აღნიშნული პუნქტების
მიმართებაში

შესაბამისი

დადგენილება

დაწესებულებებს

არ

ავალდებულებს

დეტალური ინფორმაციის გამოქვეყნებას, საჯარო დაწესებულებების მიერ ქონების
გასხვისების შესახებ ინფორმაციის განთავსების საერთო მაჩვენებელმა შეადგინა
მხოლოდ - 39,7%, ხოლო რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
ინფორმაციის განთავსების საერთო მაჩვენებელმა- 32,3%.
ინსტიტუტის პარამეტრების მიხედვით, სახელმწიფო ქონების გასხვისების შესახებ
უნდა განთავსდეს შემდეგი ინფორმაცია: ქონების მიმღები, გადაცემული ქონების
ჩამონათვალი და მისი საბალანსო ღირებულება.
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განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე განტავსებული დეტალურია ინფორმაცია
სახელმწიფო ქონების გასხვისების შესახებ

ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის
რეფორმის ცენტრის მიერ არ არის წარმოდგენილი ქონების დასახელება რომელიც იქნა გასხვისებული
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ინსტიტუტის პარამეტრების მიხედვით რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებით
უნდა განთავსდეს შემდეგი ინფორმაცია:

სად განთავსდა რეკლამა, რა სახის იყო

რეკლამა და რამდენი იქნა დახარჯული.
ადმინისტრაციულ ორგანოებს, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
უმეტესწილად

განთავსებული

აქვთ

ის

მინიმალური

ინფორმაცია,

რომელიც

აკმაყოფილებს დადგენილების მოთხოვნებს.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია სარეკლამო ხარჯების შესახებ.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებულია მხოლოდ 2013 წელს რეკლამის
განთავსებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა.
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დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა
5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი
5.2 ბიუჯეტის შესრულება
5.3 სარგო, დანამატი, პრემია
5.4 სამივლინებო ხარჯები
5.5 ავტომობილები
5.6 საწვავის ხარჯი
5.7ტექნიკური მომსახურების ხარჯი
5.8 უძრავი ქონება
5.9 სატელეკომუნიკაციო ხარჯები
5.10 მიღებული გრანტები, კრედიტები
5.11.გაცემული გრანტები
5.12 /5.13 საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები

პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

ინფორმაციის

ნუსხის

მეხუთე

ნაწილში

(დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა) 13 პუნქტად მოცემულია ინფორმაცია, რომელიც
უკავშირდება ადმინისტრაციული ორგანოს ფინანსებს.

საჯარო დაწესებულებების

მიერ აღნიშნული 13 პუნქტის მიმართებაში ინფორმაციის განთავსების თვალსაზრით
საერთო მაჩვენებლები 28%-დან 77%-მდე მერყეობს. ყველაზე დაბალი განთავსების
საერთო მაჩვენებელით გამორჩეულია ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ
გაცემული გრანტების შესახებ - 28,4%, ხოლო ყველაზე მაღალი განთავსების საერთო
მაჩვენებელი

(77,3%)

მიიღო

ინფორმაციამ

დამტკიცებული

და

დაზუსტებული

ბიუჯეტების შესახებ.
დაწესებულებების მიერ ფინანსური ინფორმაციის განთავსების
მაჩვენებელები
77,3%

68,8% 67,7% 64,5%

75,5% 73,4% 71,9%

64,2% 68,1%

46,8%

43,3%
28,4%
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 ბიუჯეტი

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის,
ასევე მისი შესრულების შესახებ ინფორმაცია თავისთავად გულისხმობს აღნიშნული
ინფორმაციის ვებ-გვერდზე განთავსებას საბიუჯეტო ხარჯებისა და შემოსულობების
კლასიფიკაციის მიხედვით. მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა დაწესებულებების მიერ
ვებ-გვერდზე

განთავსებულია

მხოლოდ

დამტკიცებული,

დაზუსტებული

და

ათვისებული მთლიანი თანხის ოდენობა.

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის
აპარატის განთავსებული ინფორმაცია

საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდზე
განთავსებული ინფორმაცია
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 შრომის ანაზღაურება
ინფორმაციის

პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

ნუსხის

მიხედვით

გაცემული

სარგოების, დანამატების და პრემიების შესახებ ინფორმაცია ვებ-გვერდზე უნდა
განთავსდეს

კვარტალურად

თანამშრომლებზე

ჯამურად.

რეკომენდაციაა, რომ

თანამდებობის
აღნიშნული

პირებზე

პუნქტის

ჯამურად

მიმართებაში

და

სხვა

ინსტიტუტის

თანამდებობრივი სარგოების, სახელფასო დანამატების

და

პრემიების შესახებ ინფორმაცია ვებ–გვერდებზე წარმოდგენილი იქნას თანამდებობის
პირებზე ცალ–ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით, ხოლო სხვა თანამშრომლებზე
ჯამური სახით.
კვლევამ

აჩვენა,

რომ

თანამშრომლების

ადმინისტრაციულ ორგანოებს
რომელიც

აკმაყოფილებს

შრომის

ანაზღაურების

შესახებ

განთავსებული აქვთ ის მინიმალური ინფორმაცია,

შესაბამისი

დადგენილების

მოთხოვნებს.

მათ

შორის

ვხვდებით შემთხვევებს, როდესაც ინფორმაცია საერთოდ არ არის ჩაშლილი შრომის
ანაზღაურების

სახეების

მიხედვით (სარგო, დანამატი, პრემია)

და მთლიანად

დაჯამებული სახითაა წარმოდგენილი.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია
გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ.
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მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ ზოგიერთმა უწყებამ გაითვალისწინა ინსტიტუტის
რეკომენდაცია და საკუთარ ვებ-გვერდზე წარმოადგინა დეტალური ინფორმაცია
თანამდებობის პირებზე გაცემული შრომის ანაზღაურების შესახებ.

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური ინფორმაცია
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 სამივლინებო ხარჯები
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ
ინფორმაცია,

თანამშრომლების

შრომის

ანაზღაურების

მსგავსად,

ინფორმაციის

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ნუსხის მიხედვით, ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს
თანამდებობის პირებზე ჯამურად და სხვა თანამშრომლებზე ჯამურად.
აღნიშნული პუნქტის მიმართებაში ინსტიტუტის რეკომენდაციაა, რომ სამივლინებო
ხარჯების შესახებ ინფორმაცია განთავსდეს თანამდებობის პირებზე ცალ-ცალკე
ჩაშლილად(სასტუმრო, მგზავრობა, დღიური და სხვა ხარჯვითი კატეგორიების
მიხედვით)

მივლინების თარიღის, მივლინების მიზნისა და ქვეყნის მითითებით,

ხოლო სხვა თანამშრომლების შემთხვევაში მხოლოდ გაწეული ხარჯები დაჯამებული
სახით.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური ინფორმაცია სამივლინებო
ხარჯების შესახებ.
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 ავტოპარკი, საწვავის და ტექნიკური მომსახურების ხარჯი
ინფორმაციის

პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

ნუსხის

მიხედვით

ბალანსზე

რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ ინფორმაცია უნდა განთავსდეს
მხოლოდ

მოდელის

მითითებით.

რაც

შეეხება

საწვავის

მოხმარებაზე

და

ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეულ ხარჯებს, ადმინისტრაციული
ორგანო ვალდებულია ვებ-გვერდზე განათავსოს წლის განმავლობაში გაწეული
აღნიშნული ხარჯების შესახებ ჯამური ინფორმაცია.
ინსტიტუტის პარამეტრების მიხედვით, ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების

შესახებ

ინფორმაცია

ვებ-გვერდზე

სასურველია

ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის,

განთავსდეს

შესყიდვის თარიღის,

შესყიდვის ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის
თანამდებობა,

რომელსაც

გადაცემული

აქვს

მფლობელობაში

შესაბამისი

ავტოსატრანსპორტო საშუალება.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებულია მოდელის, გამოშვების
წელის და იმ პირის მითითებით, რომელსაც ავტომობილი მფლობელობაში აქვს გადაცემული
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ინსტიტუტის პარამეტრების მიხედვით ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საწვავის
მოხმარებაზე და ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე

ინფორმაცია ვებ-

გვერდზე უნდა განთავსდეს თანამდებობის პირების და სხვა თანამშრომლების მიერ
გაწეული ხარჯების მითითებით. ამასთან სასურველია თანამდებობის პირების
მფლობელობაში

გადაცემულ

ავტომობილებზე

აღნიშნული

ხარჯების

შესახებ

ინფორმაცია წარმოდგენილი იყოს თითოეული თანამდებობის პირის მიხედვით.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური ინფორმაცია
საწვავისა და ტექნიკური მომსახურების ხარჯების შესახებ.
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დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ განთავსებული ინფორმაცია თანამდებობის
პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე ცალ-ცალკე.

 ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ნუსხის მიხედვით დაწესებულება
ვალდებულია ვებ-გვერდზე განათავსოს მხოლოდ ბალანსზე რიცხული ქონების
ჩამონათვალი. აღნიშნული პუნქტის მიმართებაში ინსტიტუტის რეკომენდაციაა, რომ
უძრავი ქონების ჩამონათვალი ვებ-გვერდზე განთავსდეს საბალანსო და ნარჩენი
ღირებულების მითითებით. მაგალითისათვის, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური
ინფორმაცია ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ.
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 სატელეკომუნიკაციო ხარჯები

საჯარო

დაწესებულებებისათვის

დადგენილი

ვალდებულებების

მიხედვით

სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული
სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს
ყოველწლიურად ჯამური სახით. ინსტიტუტის რეკომენდაციით აღნიშნული ხარჯების
შესახებ ინფორმაცია ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი უნდა იქნას თანამდებობის პირებზე
და

სხვა

თანამშრომლებზე

წარმოდგენილი იქნას

ცალ-ცალკე.

ამასთან

სასურველია

დამატებით

თანამდებობის პირებზე დაწესებული სატელეკომუნიკაციო

ხარჯების ლიმიტების შესახებ ინფორმაცია.
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 გრანტის მიღება/გრანტის გაცემა
პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

ინფორმაციის

ნუსხის

მიხედვით,

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ინფორმაცია ვებგვერდზე სავალდებულოა განთავსდეს გრანტის მიმღების, მიზნობრიობის, გრანტის
მოცულობის და გადარიცხული თანხის ოდენობის მითითებით, ხოლო უცხო
სახელმწიფოთა

მთავრობების

ადმინისტრაციული

და

ორგანოებისათვის

საერთაშორისო
გამოყოფილი

ორგანიზაციების
ფინანსური

მიერ

დახმარებების

(გრანტები, კრედიტები) შესახებ არ არის დაკონკრეტება რა სახის ინფორმაცია უნდა
იქნას გამოქვეყნებული.
ინსტიტუტის
ფინანსური

პარამეტრების
დახმარების

მიხედვით,

შესახებ

როგორც

ინფორმაცია

გაცემული,

ვებ-გვერდზე

ასევე
უნდა

მიღებული
განთავსდეს

მიზნობრიობის მითითებით. ამასთან მიღებული ფინანსური დახმარებების შესახებ
ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას კრედიტებისა და გრანტების გამოყოფით ცალცალკე.

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია
მიღებული კრედიტებისა და გრანტების შესახებ ცალ-ცალკე.

ენერგეტიკის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური ინფომრაცია მიღებული გრანტების შესახებ
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იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ

იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშო პერიოდში ადმინისტრაციულ ორგანოს გრანტი არ
გაუცია ან

არანაირი სახის ფინანსური დახმარება არ მიუღია,

ვებ-გვერდზე უნდა

გაკეთდეს შესაბამისი ჩანაწერი, რომელიც აღნიშნულის შესახებ ამცნობს ვებ-გვერდის
ვიზიტორს.

საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია გაცემული გრანტების
შესახებ
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 საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები
პროაქტიულად
(დაფინანსება
საქართველოს

გამოსაქვეყნებელი
და

ხარჯთაღრიცხვა)

საბიუჯეტო

ინფორმაციის
5.12

კოდექსით

და

5.13

ნუსხის

მეხუთე

პუნქტები

გათვალისწინებული

ნაწილის

ითვალისწინებს
ფონდებიდან

ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაციის
და შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ვებ-გვერდზე განთავსებას.
მიუხედავ იმ ფაქტისა, რომ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების
მიხედვით, საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია ვებგვერდზე უნდა განთავსდეს კვარტალურად, ხოლო შესაბამისი სამართლებრივი აქტები
ძალაში შესვლიდან 10 დღის ვადაში, კვლევამ აჩვენა, რომ დაწესებულებების
უმრავლესობას, რომელსაც წარმოდგენილი აქვს აღნიშნული ინფორმაცია, მონაცემები
მოცემულია მხოლოდ 2013 წლის მდგომარეობით.
იმ შემთხვევაში, თუ საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან
ადმინისტრაციულ ორგანოსათვის საანგარიშო პერიოდში თანხები არ გამოყოფილა,
ვებ-გვერდზე უნდა გაკეთდეს შესაბამისი ჩანაწერი, რომელიც ამცნობს აღნიშნულის
შესახებ მომხმარებელს.

ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერდზე, რომელიც ამცნობს მომხმარებელს რომ 2013 წელს
საბიუჯეტო ფონდებიდან თანხები არ არის გამოყოფილი. 2014 წლის I და II კვარტლების შესახებ ინფორმაცია არ
არის განთავსებული.

46 |I D F I

სამართლებრივი აქტები
6.1. ნორმატიული აქტები
6.2 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი

(სამართლებრივი

აქტები)

ინფორმაციის

ითვალისწინებს

ნუსხის

მეექვსე

ადმინისტრაციული

ნაწილი
ორგანოს

საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული და მათი შეფასებით საზოგადოებრივი
ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ვებ-გვერდზე
განთავსებას.

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მათი საქმიანობის შესახებ

ნორმატიული აქტების განთავსების საერთო მაჩვენებელმა შეადგინა 92,9%, ხოლო
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების - 69,7%.
როგორც

კვლევამ

აჩვენა,

ადმინისტრაციული

ორგანოების

მიერ

ვებ-გვერდზე

წარმოდგენილია ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების ძალზედ მწირი ოდენობა.
ამასთან

სასურველია

გადანაწილდეს

ვებ-გვერდზე

თემატურად

აქტების

განთავსებული
სახეების

სამართლებრივი

მიხედვით,

რაც

აქტები

გაუადვილებს

დაინტერესებულ პირს მისთვის სასურველი დოკუმენტების მოძიებას.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული სამართლებრივი აქტები დახარისხებულია
თემატურად

47 |I D F I

საქართველოს

პარლამენტის

აპარატისათვის

დადგენილი

საჯარო

ინფორმაციის

პროაქტიული გამოქვეყნების წესის მიხედვით, დაკონკრეტებულია ის სამართლებრივი
აქტები რომლის ვებ-გვერდზე განთავსებაც სავალდებულოა აღნიშნული უწყებისათვის.

სხვა საჯარო ინფორმაცია
1.1 სერვისები
7.2 მოსაკრებლები, ტარიფები, საფასურები

პროაქტიულად
საჯარო

გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის მეშვიდე ნაწილი (სხვა

ინფორმაცია)

შემოთავაზებული
საფასურების

ითვალისწინებს

სერვისების,

შესახებ

აგრეთვე

ინფორმაციას,

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ.

ადმინისტრაციული

ორგანოს

იმ

ტარიფების

მოსაკრებლების,

რომელთა

გადახდევინება

მიერ
და

ხდება

საჯარო დაწესებულებების მიერ აღნიშნული

ინფორმაციის განთავსების საერთო მაჩვენებელმა შეადგინა 64,9%.
მომხმარებლებისათვის

რაიმე

სახის

სერვისების

შეთავაზებას

და

შესაბამისი

მოსაკრებლებისა და ტარიფების დადგენას ძირითად შემთხვევაში ახორციელებენ
სამინისტროების დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები
და საქვეუწყებო დაწესებულებები. რაც შეეხება იმ უწყებებს, რომლებიც მომხმარებელს
არ სთავაზობენ არანაირი სახის სერვისებს ინსტიტუტის პარამეტრებით ვებ-გვერდზე
უნდა

გააკეთონ შესაბამისი ჩანაწერი

ან/და უკეთეს შემთხვევაში ვებ-გვერდზე
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განათავსონ დაწესებულების ქვემდებარეობაში არსებული სსიპ–ებისა და საქვეუწყებო
დაწესებულებების მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ ბმულები.
ამასთან ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ

შესაბამის განყოფილებაში შესაძლებელია

განთავსდეს საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლების შესახებ ცნობები.
მისასალმებელია

ის

ფაქტი,

რომ

დაწესებულებების

გარკვეულმა

ნაწილმა

გაითვალისწინა IDFI–ის რეკომენდაციები აღნიშნული პუნქტების შესახებ ინფორმაციის
განთავსების მიმართებაში.

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია

იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული მის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებების მიერ
შეთავაზებული სერვისების შესახებ ინფორმაცია
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დაწესებულების ინიციატივით განთავსებული დამატებითი ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების დადგენილი სტანდარტების
მიხედვით, ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია, საკუთარი საქმიანობისა და
კომპეტენციის ფარგლებში დამატებით, პროაქტიულად გამოაქვეყნოს საზოგადოებრივი
ინტერესის

შემცველი

სხვა

საჯარო

ინფორმაცია.

ინსტიტუტის

შეფასებით

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს ყველა ის
ფინანსური თუ სხვა საჯარო დოკუმენტი, რომელზეც მაღალი საზოგადოებრივი
ინტერესი არსებობს. საჯარო უწყების მიერ საზოგადოებრივი ინტერესის განსაზღვრის
ინდიკატორად შესაძლებელია მიჩნეული იქნას წლის განმავლობაში დაწესებულებიდან
ყველა ხშირად გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია.
ერთ-ერთ იშვიათ გამონაკლის საჯარო დაწესებულებას, რომელმაც

ვებ-გვერდზე

განათავსა მათ მიერ გაწეული იმგვარი ხარჯების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ნუსხით არ არის გათვალისწინებული, წარმოადგენს
სამოქალაქო

ავიაციის

სააგენტო.

აღნიშნული

უწყების

ვებ-გვერდზე

საჯარო

ინფორმაციის განყოფილებაში ვხვდებით მათ მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი
ხარჯების შესახებ ინფორმაციას. ამასთან, ვებ-გვერდზე დამატებით განთავსებულია
სააგენტოში განხორციელებული აუდიტორული შემოწმებების აქტები.
აღსანიშნავია, ის ფაქტი, რომ ინსტიტუტი წლის განმავლობაში, ყველა საჯარო
დაწესებულებიდან, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან, აქტიურად
ითხოვდა

როგორც

წარმომადგენლობითი

ხარჯების,

აგრეთვე

აუდიტორული

შემოწმებების შესახებ ინფორმაციას. შესაბამისად, შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ
სააგენტოს მიერ აღნიშნული ინფორმაციის ვებ-გვერდზე განთავსება დაკავშირებულია
აღნიშნულ მონაცემებზე არსებულ საზოგადოებრივ ინტერესთან.
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სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებული დეტალური ინფორმაცია წარმომადგენლობითი
ხარჯების შესახებ

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებული აუდიტორული შემოწმების აქტები
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საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული
სხვა საკითხები
ინფორმაციის თემატური განთავსება

საქართველოს

მთავრობის

დადგენილებაში

არსებული

ჩანაწერის

მიხედვით,

დაწესებულება საჯარო ინფორმაციის გვერდზე ვალდებულია განათავსოს მხოლოდ
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხის მე–2 ნაწილში თავმოყრილი
პუნქტები,

რომლებიც

ხელმისაწვდომობასთან.

დაკავშირებულია
რაც

შეეხება

დაწესებულებას საშუალებას აძლევს
ვებ–გვერდზე,

რაც

მომხმარებელს

სხვა

უშუალოდ
სახის

საჯარო

ინფორმაციის

ინფორმაციას,

დადგენილება

საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაანაწილოს
ურთულებს

კონკრეტული

საკითხისადმი

ინფორმაციის მოძიებას.
როგორც

კვლევამ

მონიტორინგის

აჩვენა,

98

საჯარო

პერიოდისათვის

დაწესებულებიდან
განთავსებული

74-ის

შემთხვევაში,

ინფორმაცია,

წარმოდგენილი იყო საჯარო ინფორმაციის გვერდზე.

ნუსხით განსაზღვრული ინფორმაციის საჯარო
ინფორმაციის გვერდზე განთავსება

24%

სრულად

76%
ნაწილობრივ

სრულად
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ფინანსთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია დადგენილებით
განსაზღვრული პუნქტების მიხედვით.
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ინფორმაციის განთავსების დათარიღება

საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით, დაწესებულება ვალდებულია
პროაქტიულად

გამოქვეყნებულ

განთავსების თარიღი.

ინფორმაციას

მიუთითოს

ვებ–გვერდზე

მისი

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში ინსტიტუტი შეეცადა

გამოერკვია, რამდენად ხდება მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული აღნიშნული
ვალდებულების შესრულება.

როგორც

ირკვევა,

შესწავლილი

დაწესებულებების

მხოლოდ 40% - ის (35 ადმინისტრაციული ორგანო) შემთხვევაში იქნა მითითებული
საკუთარ ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განთავსების თარიღები.
თარიღები მითითებულია
თარიღები არ არის მითითებული

40%

60%

54 |I D F I

ფინანსური ინფორმაციის განთავსების ფორმატი

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, ინსტიტუტის მიერ შესწავლილი იქნა აგრეთვე რა
ფორმატში ხდება საჯარო დაწესებულებების მიერ ფინანსური ინფორმაციის

ვებ–

გვერდებზე განთავსება. ხსენებული დაწესებულებების 63%–ის შემთხვევაში ფინანსური
დოკუმენტაცია წარმოდგენილია მხოლოდ PDF ფორმატში, 27%–ის შემთხვევაში
EXCEL–ის ფორმატში, ხოლო 10%

იყენებს როგორც PDF ასევე EXCEL–ის ფორმატს.

EXCEL-ის ფორმატში ფინანსური მონაცემების განთავსება მომხმარებელს უმარტივებს
კონკრეტული მონაცემების დამუშავებას.

ფინანსური დოკუმენტაციის ფორმატი

10%

PDF

27%

EXCEL
PDF/EXCEL

63%

სსიპ „112“ - ის ვებ-გვერდზე ფინანსური ინფორმაცია წარმოდგენილი PDF ფორმატში
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საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე ფინანსური ინფორმაცია წარმოდგენილია EXCEL-ის
ფორმატში
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ინფორმაციის ვიზუალიზაცია

ვებ–გვერდზე განთავსებული მონაცემების მეტი თვალსაჩინოებისათვის სასურველია
აგრეთვე გამოყენებული იქნას ვიზუალიზაციის გარკვეული საშუალებები (მონაცემთა
გრაფიკული, დიაგრამული და სხვა გამოსახვა). ინსტიტუტის მიერ შესწავლილი 98
საჯარო დაწესებულებიდან, მხოლოდ 19 მათგანის შემთხვევაში ვხვდებით საჯარო
ინფორმაციის განთავსებისას ვიზუალიზაციის გარკვეულ საშუალებების გამოყენების
შემთხვევებს.

ინფორმაციის ვიზუალიზაცია
69

19

გამოყენებულია
ვიზუალიზაციის
საშუალება

არ არის გამოყენებული
ვიზუალიზაციის
საშუალება

იუსტიციის სახლის ვებ-გვერდზე დასაქმებულ თანამშრომელთა შესახებ
გენდერული ინფორმაციის ვიზუალიზაცია
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იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ფინანსური
ინფორმაციის გრაფიკული გამოსახვა.
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საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის საშუალებები

საქართველოს მთავრობის 26 აგვისტოს №219 დადგენილების მიხედვით, 2013 წლის 1
სექტემბრიდან დადგინდა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის წესი.
ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ ელექტრონული
განცხადებების რეგისტრაცია და ავტომატური დადასტურების სისტემის შექმნა.
საჯარო დაწესებულებებთან. დღეის მდგომარეობით, ელექტრონული კომუნიკაციების
საშუალებებს

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნის

თვალსაზრისით

წარმოადგენს

სამოქალაქო პორტალი MY.GOV.GE დაწესებულების ვებ–გვერდზე შექმნილი საჯარო
ინფორმაციის მოთხოვნის ელექტრონული საშუალება და საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის ან/და დაწესებულების ელექტრონული ფოსტა.

მოქალაქის

პორტალი

MY.GOV.GE წარმოადგენს

ონლაინ რესურსს,

რომელშიც

თავმოყრილია სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების ელექტრონული რესურსები.
პორტალით სარგებლობისათვის არსებობს ორი გზა:
1) ელექტრონული ID ბარათი და ბარათის წამკითხველი მოწყობილობა
2) ვიზიტი იუსტიციის სახლში სარეგისტრაციო სახელისა და უნიკალური კოდის
მისაღებად
პორტალზე განთავსებულ სხვადასხვა სერვისებს შორის წარმოდგენილია საჯარო
ორგანიზაციებთან ელ. კომუნიკაციის განყოფილება, საიდანაც მოქალაქეს შეუძლია
მისთვის

სასურველ

საჯარო

დაწესებულებას,

რომელიც

გაერთიანებულია

ელექტრონულ პორტალზე, მიმართოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით.
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IDFI-ის რეკომენდაციით პორტალზე არსებული მიმართვის ფორმას დაემატა ველი
გამგზავნი ორგანიზაცია, რომელიც საშუალებას აძლევს არამარტო მოქალაქეებს არამედ
ორგანიზაციებსაც ისარგებლონ აღნიშნული სერვისით.
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აღნიშნული სერვისით დაწესებულებაში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის გაგზავნის
შემდგომ, მომხმარებელს საკუთარ პორტალზე მისდის დასტური დაწესებულებაში
მოთხოვნის შესვლის შესახებ, წერილის რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის სერვისები

მთავრობის დადგენილების ძალაში შესვლის შემდგომ საჯარო დაწესებულებების
ნაწილმა

საკუთარ ვებ–გვერდზე შექმნა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული

მოთხოვნის სერვისები. აღნიშნულ საშუალებებს გააჩნია სპეციალური ველები, სადაც
ხდება მომხმარებლის რეკვიზიტებისა
სხვადასხვა

დაწესებულებები

და

ინფორმაციის

სასურველი მოთხოვნის
დაცულობის

შევსება.

თვალსაზრისით

მომხმარებელს სავალდებულო ველების შევსების სახით განსხვავებულ მოთხოვნებს
უყენებს.
ელექტრონული

საშუალებით

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნის

მოქალაქემ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე დაწესებულებიდან

შემთხვევაში
უნდა მიიღოს

დასტური დაწესებულებაში მოთხოვნის შესვლის შესახებ და წერილის რეგისტრაციის
ნომერი. რეგისტრაციიდან მეორე დღეს დაიწყება ვადის ათვლა.
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ელექტრონული ფოსტა
საჯარო

დაწესებულებიდან

საშუალებას

საჯარო

შესაძლებელია

ინფორმაციის

წარმოადგენდეს

ელექტრონული

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნის
გაცემაზე

პასუხისმგებელი პირის ან/და უშუალოდ დაწესებულების ელექტრონული ფოსტა.
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში,
მოქალაქის მიერ უნდა გადაიგზავნოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილის
სკანირებული ვერსია შესაბამის მისამართზე.
ელექტრონული

საშუალებით

ელექტრონულ ფოსტაზე

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნის

მსგავსად

მოთხოვნის შემთხვევაშიც მოქალაქემ დაწესებულებიდან
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უნდა მიიღოს დასტური დაწესებულებაში მოთხოვნის შესვლის შესახებ და წერილის
რეგისტრაციის ნომერი. რეგისტრაციიდან მეორე დღეს დაიწყება ვადების ათვლა.

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის პრაქტიკა
საქართველოს

დაწესებულებებს

შორის

საჯარო

ინფორმაციის

ელექტრონული

მოთხოვნის განსხვავებული პრაქტიკა არსებობს. წინამდებარე კვლევის ფარგლებში
IDFI შეეცადა

გამოერკვა შესწავლილი საჯარო დაწესებულებები საკუთარ ვებ–

გვერდებზე რომელი კონკრეტული საშუალების გამოყენებას სთავაზობს მოქალაქეებს
მათი დაწესებულებიდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოსათხოვნად.
როგორც ირკვევა, ხსენებული დაწესებულებებიდან 21% მოქალაქეებს სთავაზობს
მხოლოდ MY.GOV.GE – ის მომსახურებას,
სპეციალურ ელექტრონულ საშუალებას,

30% -მხოლოდ ვებ–გვერდზე შექმნილ
11%- მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის

გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის ელექტრონულ ფოსტას, 4% – მომხმარებელს
სთავაზობს არჩევანს ზემოთ ჩამოთვლილი ორი ან სამივე საშუალებიდან, ხოლო 34 %
შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობს მათ ვებ–გვერდზე მითითება, რომ რომელიმე
კონკრეტული

ელექტრონული

ფოსტის

ელექტრონულად მოთხოვნის საშუალება.

მისამართი

არის

საჯარო

ინფორმაციის
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21%

my.gov.ge

34%
ელ. ფოსტა

11%
4%

ელექტრონული საშუალება

ორი და მეტი საშუალება

30%

არ არის მითითება

ზემოთ ჩამოთვლილი დაწესებულებების ვებ–გვერდებზე განთავსებული ინფორმაციის
მოთხოვნის ელექტრონული სერვისები განსხვავებული ხასიათისაა. მაგალითად,
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შექმნილი საჯარო
ინფორმაციის მოთხოვნის ელექტრონული სერვისით შესაძლებელია, ინფორმაციის
მოთხოვნა, როგორც მოქალაქის ასევე ორგანიზაციის სახელით. ამასთან ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომხმარებელს საშუალებას აძლევს აირჩიოს
ინფორმაციის მიღების მისთვის სასურველი ფორმა – ელექტრონული, მატერიალური
თუ მონაცემების ადგილზე გაცნობა.
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში აღნიშნული
ელექტრონული

სერვისით

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნის

შემთხვევაში,

მომხმარებელს მითითებულ ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე ავტომატურად
ეგზავნება დასტური, რომ მისი წერილი დარეგისტრირდა წერილის გაგზავნის
თარიღით.
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საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სერვისს სასურველია
აგრეთვე გააჩნდეს ფუნქცია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს მის მიერ
გაგზავნილი მოთხოვნის სტატუსის შემოწმებას. აღნიშნული სახის მომსახურების
დანერგვა მიმდინარეობს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე.
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როგორც

ზემოთ

მომხმარებელს

აღვნიშნეთ,

სთავაზობს

ჩვენს

არჩევანს

მერ

შესწავლილი

საჯარო

დაწესებულებების

ინფორმაცია

4%

ელექტრონულად

მოითხოვოს მისთვის სასურველი გზით. ასე, მაგალითად, დაცვის პოლიციის ვებგვერდზე საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული სახით მოთხოვნას მოქალაქეებს
შეუძლიათ, როგორც my.gov.ge - ის გამოყენებით, ასევე ელექტრონული სერვისის და
მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გაგზავნილი ელექტრონული
წერილის მეშვეობით.
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კვლევის მიხედვით, დაწესებულებების 34%-ის შემთხვევაში ვებ-გვერდზე საერთოდ არ
აქვს მითითება თუ რა გზით არის შესაძლებელი მათი უწყებიდან ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული უწყებების ვებგვერდზე ვერ
სერვისების

ხერხდება

დანერგვა,

ინფორმაციის

ვებ-გვერდზე

მოთხოვნის

უნდა

გაკეთდეს

შესაბამი
მითითება

ელექტრონული
თუ

რომელი

ელექტრონული ფოსტის მისამართზე შეუძლია მომხმარებელს, რომ დაწესებულებას
მიმართოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით ელექტრონულად. ამასთან, ვებ-გვერდზე
სასურველია განთავსდეს ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის განცხადების
ფორმა.

საქართველოს პარლამენტის აპარატიდან ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის ფორმა
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დასკვნა
საქართველოს

მთავრობის

26

აგვისტოს

№219

დადგენილებით

საქართველოში

დამკვიდრდა სახელმწიფო ორგანოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების
სრულიად ახალი, პროაქტიული გამჭვირვალობის სტანდარტი, რომელიც ამავე დროს
აღჭურვავს საზოგადოებას ხელისუფლების კონტროლის დამატებითი მექანიზმებით.
წინამდებარე

კვლევამ,

რომელიც

133

საჯარო

დაწესებულების

ვებ-გვერდების

ანალიზის საფუძველზე შეიქმნა, ნათლად აჩვენა, რომ შეინიშნება პროაქტიულად
საჯარო

ინფორმაციის

განთავსების

განსხვავებული

პრაქტიკა.

აღნიშნულზე

მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ 98 უწყების (რომლებსაც განთავსებული აქვთ საკუთარ
ვებ-გვერდზე

გარკვეული

ინფორმაცია)

სავალდებულო

პროაქტიულად

გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის განთავსების მაჩვენებელი მერყეობს 15%-დან 100%მდე. ამასთან, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ინსტიტუტის მრავალმხრივი მოწოდებების
მიუხედავად, დაწესებულებები უმეტესწილად ვებ-გვერდებზე ათავსებენ მხოლოდ იმ
მინიმალურ

კონკრეტულ

ინფორმაციას,

რომელიც

აკმაყოფილებს

მთავრობის

დადგენილების მოთხოვნებს.
IDFI მიესალმება იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე ადმინისტრაციულმა ორგანომ (მათ შორის
აღსანიშნავია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ენერგეტიკის სამინისტრო,
გარემოსა

და

ბუნებრივი

რესურსების

სამინისტრო)

საჯარო

ინფორმაციის

განთავსებისას, გაითვალისწინეს ინსტიტუტის რეკომენდაციები და საზოგადოებას
წარმოუდგინეს დეტალური ინფორმაცია კონკრეტული პუნქტების მიმართებაში.
IDFI-ი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო
ინფორმაცია ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს იმგვარად,

რომ მაქსიმალურად იქნეს

უზრუნველყოფილი ადმინისტრაციული ორგანოების ფინანსური გამჭვირვალობისა და
საზოგადოებისთვის
საქართველოს

მნიშვნელოვანი

მთავრობის

გამოსაქვეყნებელი

სხვა

ინფორმაციის

დადგენილებებით

სავალდებულო

ხელმისაწვდომობა.

განსაზღვრული

ინფორმაციის

გარდა,

პროაქტიულად

ინსტიტუტის

აზრით,

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ, ვებ-გვერდზე უნდა განთავსდეს ყველა ის
ფინანსური თუ სხვა საჯარო დოკუმენტი, რომელზეც
არსებობს.
ერთადერთ

კვლევის
იშვიათ

მიხედვით,

სამოქალაქო

გამონაკლისს,

რომელმაც

საზოგადოებრივი ინტერესი

ავიაციის
საჯარო

სააგენტო

წარმოადგენს

ინფორმაციის

გვერდზე
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დამატებით

განათავსა

იმგვარი

ფინანსური

ინფორმაცია,

რომელიც

არ

იყო

განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის #219 დადგენილებით.
რაც შეეხება უწყებებს, რომლებსაც მონიტორინგის პერიოდისათვის არ ჰქონდათ
შექმნილი საჯარო ინფორმაციის გვერდი ან აღნიშნულ გვერდზე არ ჰქონდათ
წარმოდგენილი არანაირი სახის ინფორმაცია, IDFI მოუწოდებს უახლოეს მომავალში
უზრუნველყონ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით მათზე დაკისრებული
ვალდებულებების შესრულება.

ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულებას არ

გააჩნია საკუთარი ვებ-გვერდი, შესაძლებელია, მათ შესახებ საჯარო ინფორმაცია
განთავსდეს მათი ზემდგომი უწყების ელექტრონულ რესურსზე. აღნიშნული პრაქტიკა
უკვე არსებობს ოთხი უწყების შემთხვევაში. მაგალითად, სსიპ „სმართ ლოჯიქს“ არ
გააჩნია

საკუთარი

ვებ-გვერდი,

თუმცა

მის

შესახებ

საჯარო

ინფორმაცია

განთავსებულია იუსტიციის სამინისტროს ელექტრონულ რესურსზე.
კვლევის მიხედვით საჯარო დაწესებულებებს შორის განსხვავებული პრაქტიკა
შეინიშნება აგრეთვე საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნასთან
დაკავშირებით.

აღსანიშნავია

ის

ფაქტი,

რომ

ჩვენს

მიერ

შესწავლილი

დაწესებულებების 34%-ის შემთხვევაში, ვებ-გვერდზე საერთოდ ვერ-ვხდებით ჩანაწერს
თუ რა გზით ან დაწესებულების რომელი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
შეუძლია

მომხმარებელს

აღნიშნული

უწყებიდან

ინფორმაციის

ელექტრონული

ფორმით მოთხოვნა.
IDFI გამოთქვამს იმედს, რომ დაწესებულებების მხრიდან გათვალისწინებული იქნება
ინსტიტუტის მიერ კვლევაში წარმოდგენილი რეკომენდაციები, რომელიც უკავშირდება
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ინფორმაციის მთელ რიგ
პუნქტებს და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის პრაქტიკის
დანერგვას.
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საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების მაჩვენებლები
2014 (სექტემბერი-ოქტომბერი)
1

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

100%

2

ენერგეტიკის სამინისტრო

100%

3

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

100%

4

საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

99%

5

იუსტიციის სამინისტრო

98%

6

ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

97%

7

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

96%

8

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

96%

9

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

94%

10

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

94%

11

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

93%

12

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

93%

13

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

92%

14

აღსრულების ეროვნული ბიურო

91%

15

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

91%

16

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

90%

17

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

90%

18

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

90%

19

დანაშაულის პრევენციის ცენტრი

89%

20

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

87%

21

სმართ ლოჯიქი

87%

22

საკანონმდებლო მაცნე

87%

23

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

86%

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

24

ფინანსთა სამინისტრო

86%

25

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

85%

26

დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

85%

27

საქართველოს პარლამენტი

84%

28

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

84%

29

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

83%

30

დაცვის პოლიცია

83%

31

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

82%
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32

შემოსავლების სამსახური

82%

33

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

81%

34

შსს აკადემია

81%

35

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

81%

36

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

80%

37

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული

80%

ცენტრი

38

ნოტარიუსთა პალატა

80%

39

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

80%

40

აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

80%

41

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

78%

42

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

78%

43

ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის

78%

ცენტრი

44

აჭარის ა/რ -ის საარქივო სამმართველო

78%

45

საქართველოს ეროვნული არქივი

77%

46

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

76%

47

აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

76%

48

ეროვნული მუზეუმი

75%

49

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

75%

50

აჭარის ა/რ-ის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

75%

51

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

74%

52

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

74%

53

აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

74%

54

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

73%

55

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო

72%

56

საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

72%

57

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის

72%

აპარატი

58

თავდაცვის სამინისტრო

70%

59

იუსტიციის სახლი

70%

60

სოციალური მომსახურების სააგენტო

68%

61

სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო

67%

62

ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი

67%

63

აჭარის ა/რ - ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

67%

64

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

65%

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
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65

სურსათის ეროვნული სააგენტო

63%

66

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

63%

67

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა

62%

და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

68

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

61%

69

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

60%

70

გარემოს ეროვნული სააგენტო

60%

71

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი

58%

72

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

58%

73

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური

57%

74

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

57%

75

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

55%

76

აჭარის ა/რ-ის ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი

55%

77

სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

54%

78

სსიპ - 112

48%

79

აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი

48%

80

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

47%

81

სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა

46%

82

აჭარის ა/რ-ის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

45%

83

ქართული სპორტის მუზეუმი

43%

84

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

42%

85

აჭარის ა/რ-ის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი

42%

86

სამედიცინო მედიაციის სამსახური

36%

87

ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების

35%

მართვის ცენტრი

88

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

34%

89

საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო

33%

90

ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

33%

91

აჭარის ა/რ-ის დასაქმების სააგენტო

33%

92

სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

31%

93

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

26%

94

აჭარის ა/რ-ის სამშენებლო და ტექნიკური ლაბორატორია

25%

95

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

21%

96

შსს მომსახურების სააგენტო

21%

97

შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

16%

98

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

15%

