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9. საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და
ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 

8. საჯარო დაწესებულების საკადრო
უზრუნველყოფა

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

შესახებ ცნობები

6.  საჯარო დაწესებულების საქმიანობის წესი, 
რომელიც მიზნად ისახავს ფიზიკურ და

იურიდიულ პირთა უფლებების, თავისუფლებებისა
და კანონიერი ინტერესების უზრუნველყოფას

5. სამართლებრივი აქტები და საჯარო
დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი

საქმიანობა

4. ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო
დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები

3. მონაცემები საჯარო დაწესებულების
საინფორმაციო რესურსების შესახებ

2. საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა

1. ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების
შესახებ

ინფორმაციის არსებობა ვებ-გვერდზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის ხარისხი
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-
გვერდზე არ მოიძიება: 

 ზოგადი ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების შესახებ 
 

1. ვებ-გვერდზე არ მოიძება ნოტარიუსთა პალატის ხელმძღვანელობის შესახებ არანაირი სახის 
ინფორმაცია, კერძოდ: 

• არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარის ვრცელი ბიოგრაფიული 
მონაცემები, კომპეტენციის აღწერა და ფაქსის ნომერი. ხოლო მისი ფოტოსურათი, 
ტელეფონის ნომერი და სამუშაო ელექტრონული ფოსტის მისამართი მოცემულია 
მხოლოდ ვებ-გვერდის ნავიგაციაზე არსებულ განყოფილებაში  სათაურად „ცნობარი“ 
განთავსებულ ბმულში „თბილისი“, რაც სირთულეს ქმნის მომხმარებლისათვის 
აღნიშნული ინფორმაციის მოძიების მხრივ: 

 
 

• არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილის ვრცელი 
ბიოგრაფიული მონაცემები, კომპეტენციის აღწერა და ფაქსის ნომერი. ხოლო მისი  
ფოტოსურათი, ტელეფონის ნომერი და სამუშაო ელექტრონული ფოსტის მისამართი 
მოცემულია მხოლოდ ვებ-გვერდის ნავიგაციაზე არსებულ განყოფილებაში  სათაურად 
„ცნობარი“ განთავსებულ ბმულში „თბილისი“, რაც სირთულეს ქმნის მომხმარებლისათვის 
აღნიშნული ინფორმაციის მოძიების მხრივ: 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას (ქვე-)განყოფილებები, სათაურად „გამგეობის თავმჯდომარე“  
„გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე“ და „აღმასრულებელი დირექტორი“ სადაც განთავსდება 
მათ შესახებ ყველა სახის შესაბამისი ინფორმაცია.  

 

2. არ მოიძიება ვებ-გვერდის ოფიციალურობის დამადასტურებელი წერილობითი აღნიშვნა და 
ნოტარიუსთა პალატის ელექტრონული ფოსტის მისამართი. 

 

3. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის სრული სარეკვიზიტო ცნობარი 
(სტრუქტურული ერთეულების სატელეფონო ცნობარი, ელ. ფოსტები და ფაქსის ნომრები). 

 

4. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის ზემდგომი (მაკონტროლებელი) ორგანოს, 
კერძოდ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს  დასახელება: 
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5. ნოტარიუსტა პალატის ისტორიის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია ვებ-გვერდზე არსებულ 
განყოფილებაში სათაურად „ჩვენს შესახებ“: 

 

სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება სათაურად „ისტორია“, 
სადაც განთავსდება ნოტარიუსთა პალატის დაფუძნების თარიღიდან მოყოლებული დეტალური 
საქმიანობის ისტორია.  
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6. ვებ-გვერდზე სასურველია, არსებობდეს ცალკეული (ქვე-)განყოფილება, სადაც წარმოდგენილი 
იქნება შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

• ნოტარისუთა პალატის საერთო კრების კომპეტენციის აღწერა; 

•  და ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის კომპეტენციის აღწერა; 

•  საფინანსო-სარევიზიო კომისიის ფუნქციების აღწერა; 

•  სადისციპლინო კომისიის ფუნქციების აღწერა; 

• ნოტარიუსთა პალატის აპარატის სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენციის, 
ფუნქციებისა და მიზნების აღწერა. 

 

 საჯარო დაწესებულების სისტემა/სტრუქტურა 

 

7. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის აპარატის სტრუქტურის შესახებ შემდეგი 
სახის ინფორმაცია,  კერძოდ: 

• არ მოიძება აპარატის სტრუქტურული ერთეულების კომპეტენციის, ფუნქციებისა და 
მიზნების აღწერა; 
 

• არასრული სახით არის წარმოდგენილი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების 
სახელები და გვარები, ხოლო მათი ფოტოსურათები, ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები 
და საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღების (თანაშემწეების) 
ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები საერთოდ არ არის მოცემული; 
 
ვებ-გვერდის ნავიგაციაზე განთავსებულ განყოფილებაში სათაურად „აპარატის 
სტრუქტურა“ მოცემულია მხოლოდ სასწავლო ცენტრის უფროსისა და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსის სახელები და გვარები: 
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• არ მოძიება სტრუქტურული ერთეულების ელექტრონული ფოსტის მისამართები და 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები. 

ამასთან, სასურველია მოიძიებოდეს სარევიზიო კომისიისა და სადისციპლინო კომისიის 
შემადგენლობის აღწერა, მათი წევრების ვრცელი ბიოგრაფიული მონაცემები, ფოტოსურათები, 
საკონტაქტო რეკვიზიტები: სამუშაო ელ.ფოსტები, მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და 
ფაქსის ნომრები. 

9. ვებ-გვერდზე სასურველია, მოიძიებოდეს ნოტარიუსთა პალატის წევრთა საერთო კრების 
შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

• ნოტარიუსთა პალატის წევრთა საერთო კრების მიერ ქ. თბილისში ჩატარებულ 
თითოეული სხდომის შესახებ ცნობები; 
 

• თითოეულ ჯერზე ნოტარიუსთა პალატის წევრთა საერთო კრების ქ. თბილისის გარდა 
სხვა დასახლებულ პუნქტებში ჩატარების შესახებ ცნობები,  ნოტარიუსთა პალატის 
გამგეობის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოტივირებული გადაწყვეტილებებთან 
ერთად; 
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სასურველია, ვებ-გვერდზე აგრეთვე, მოიძიებოდეს საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის წევრთა 
საერთო კრების ოქმები და გამგეობის სხდომისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ 
შედგენილი ოქმები. ოქმები სასურველია განთავსდეს თარიღების მიხედვით შესაბამის შესაქმნელ 
განყოფილებაში - ,,ოქმები“, ქვე-განყოფილებებში -  ,,საერთო კრების ოქმები“ და ,,გამგეობის 
სხდომის ოქმები“. 

 მონაცემები საჯარო დაწესებულების საინფორმაციო რესურსების შესახებ 

10. ვებ-გვერდზე არ არის მოცემული შემდეგი სახის მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზები: არ 
არსებობს ვაკანსიათა და ტენდერების არქივი (არ არსებობს შესაბამისი (ქვე)-განყოფილებები), 
საერთაშორისო და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები, ნოტარიუსთა პალატის საქმიანობის 
ამსახველი  წლიური და კვარტალური/მიმდინარე ანგარიშები, სტატისტიკური მონაცემები (მათ 
შორის ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის მიერ შემუშავებული ნოტარიუსთა საქმიანობის 
სტატისტიკური ფორმები), პროგრამები და პროექტები, გეგმები და პროგნოზები, ფინანსური 
ხასიათის  მაჩვენებლები, აგრეთვე  ნოტარიუსთა პალატის მიერ გამოცემული ჟურნალის 
”საქართველოს ნოტარიატი“ ელექტრონული ვერსია და ა.შ. 

 ძირითადი კომპეტენციის სფეროში საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ ცნობები  

11. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება  ნოტარიუსთა პალატის ხელმძღვანელ პირთა მიმდინარე 
საქმიანობის შესახებ შემდეგი სახის ცნობები. კერძოდ: 

• არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარის ოფიციალური/სამუშაო ვიზიტების 
შესახებ ცნობები; 
 

• არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარის მოადგილის ოფიციალური/სამუშაო 
ვიზიტების შესახებ ცნობები: 
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12.  ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება სათაურად „წლიური ანგარიში“, სადაც 
განთავსდებოდა ნოტარიუსთა პალატის საქმიანობის წლიური და კვარტალური/მიმდინარე 
ანგარიშები. 

13. ვებ-გვერდზე მართალია არსებობს განყოფილება (ბანერი) „სტატისტიკა“, თუმცა აღნიშნული  
გვვერდი იუწყება, რომ მიმდინარეობს სტატისტიკის გვერდის დამუშავება: 

 

 

სასურველია, აღნიშნულ განყოფილებაში განთავსდეს ნოტარიუსთა პალატის მიერ შეგროვებული 
და დამუშავებული ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია (მათ შორის ნოტარიუსთა 
პალატის გამგეობის მიერ შემუშავებული ნოტარიუსთა საქმიანობის სტატისტიკური ფორმები) 
და მონაცემები იმ ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ, რომლებიც ასახავენ ნოტარიუსთა პალატის 
საქმიანობის ძირითად სფეროებში არსებულ სიტუაციასა და მათ განვითარების დინამიკას. 

14. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება „პროგრამები/პროექტები“, სადაც მოყვანილი 
იქნებოდა იმ პროგრამების/პროექტების ჩამონათვალი და მათ შესრულების შესახებ (წლიური) 
მოხსენებები, რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით მონაწილე 
მხარეს წარმოადგენს ნოტარიუსთა პალატა. აგრეთვე, ცნობები იმ პროგრამების/პროექტების 
ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ, რომელთა რეალიზაციაში მონაწილე მხარეს 
წარმოადგენს ნოტარიუსთა პალატა.  

15. სასურველია, ვებ-გვერდზე არსებობდეს (ქვე-)განყოფილებები ,,საერთაშორისო 
პარტნიორობა“ და „პარტნიორობა საქართველოს ორგანიზაციებთან“, სადაც მოყვანილი იქნება 
პარტნიორობის შესაბამისი ტექსტური ინფორმაციული აღწერა და ნოტარიუსთა პალატის 
პარტნიორ ორგანიზაციათა ვებ-გვერდების ბმულები. 
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 სამართლებრივი აქტები და საჯარო დაწესებულების ნორმაშემოქმედებითი საქმიანობა 
 

16. სასურველია, ვებ-გვერდის ნავიგაციაზე განთავსებულ განყოფილებაში (ბანერი) სათაურად  
„საკანონმდებლო ბაზა“, განთავსდეს აგრეთვე ნოტარიუსთა პალატის საქმიანობის 
(მმართველობის) სფეროსთან დაკავშირებული საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი 
აქტები და სამართლებრივი აქტების პროექტები;  

ამასთან, შემდეგი სამართლებრივი აქტი - ნოტარიუსთა პალატის წესდება სასურველია 
მოიძიებოდეს ცალკეულ ქვე-განყოფილებაში. 

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

17. ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიმართვათა მიმოხილვა. 

18. ვებ-გვერდზე არ არსებობს საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებული განცალკევებული 
განყოფილება. არ მოიძიება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე 
პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის ვინაობის (სახელი და გვარი), თანამდებობისა და 
საკონტაქტო რეკვიზიტების შესახებ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის 
შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებათა გასაჩივრების შესახებ ცნობები და ნოტარიუსთა პალატაში 
შესული საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და გაცემის მოთხოვნაზე უარის თქმის თაობაზე 
მიღებულ გადაწყვეტილებათა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. აგრეთვე, ვებ-გვერდზე არ არის 
წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრისა და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის 
ჩამოსატვირთი ფორმები/ნიმუშები.  

 
 საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ფარგლებში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვების, 

სახელმწიფო ქონების პრივატიზების, ხელშეკრულებების გაფორმების შესახებ ცნობები 
 

19.  ვებ-გვერდზე არ მოიძიება ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებათა ბლოკი/განყოფილება, სადაც 
მოყვანილი იქნებოდა ნოტარიუსთა პალატასა და ფიზიკურ/იურიდიულ პირებს შორის, აგრეთვე, 
ნოტარიუსთა პალატასა და სხვა საჯარო დაწესებულებას შორის გაფორმებულ ადმინისტრაციულ 
(სამოქალაქო/სამართლებრივ) ხელშეკრულებათა ჩამონათვალი და პირობები. 

20. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება, სათაურად „ტენდერები“, სადაც განთავსდება 
ნოტარიუსთა პალატის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული 
ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) და განხორციელებული 
სახელმწიფო ქონების პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი 
მიყიდვის, სხვა გზით) ამომწურავი  ჩამონათვალი (სია) და ასევე, ნოტარისუთა პალატის მიერ 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების 
(ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) შესახებ ინფორმაცია.  
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 საჯარო დაწესებულების საკადრო უზრუნველყოფა 
 

21. ვებ-გვერდზე არ არსებობს (ქვე-)განყოფილება სათაურად „ვაკანსიები“, სადაც განთავსდებოდა 
ვაკანსიათა არქივი, აგრეთვე, საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის შედეგები 
(ნოტარიუსთა პალატის მიერ კანდიდატთა პერსონალური მონაცემების ვებ-გვერდზე 
განთავსების საფუძვლებზე (თანხმობის მიღება) მითითებით, ვაკანტურ თანამდებობაზე 
მისაღები კანდიდატისათვის წაყენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამონათვალი 
(სათანადო ცოდნა და გამოცდილება, ძირითადი უნარ-ჩვევები), საჯარო თანამდებობათა 
დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებისა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების 
წაყენების, მათი ადმინისტრაციული წარმოების გზით გასაჩივრების წესის აღწერა და ა.შ. 

ვაკანსიის ერთადერთი განცხადება განთავსებულია ნოტარიუსთა პალატის საქმიანობის შესახებ 
საინფორმაციო ხასიათის მიმოხილვებში, კერძოდ კი, ვებ-გვერდზე არსებულ განყოფილებაში 
სათაურად „სიახლეები და ღონისძიებები“: 

 

22. სასურველია, ვებ-გვერდზე შეიქმნას (ქვე-)განყოფილება სადაც განთავსდება ნოტარიუსთა 
პალატის გამგეობის მიერ ნოტარიუსთა პროფესიული მომზადების ხარისხის გაუმჯობესების 
მიზნით განხორციელებული სემინარების, კონფერენციების, კოლოქვიუმებისა და სხვა მსგავსი 
სახის ღონისძიებების შესახებ ცნობები. 

 

 საჯარო დაწესებულების დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა (ბიუჯეტი) 
 

23. ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი ნოტარიუსთა პალატის საქმიანობასთან 
დაკავშირებული ფინანსური ხასიათის არანაირი ინფორმაცია, კერძოდ: 

• არ მოიძიება ყოველწლიურ ბიუჯეტში ასახული ნოტარიუსთა პალატის ყოველწლიური 
შემოსავლები და გასავლები;  
 

• არ მოიძება გამგეობის ფონდში ჩარიცხული შემოსავალის შესახებ ინფორმაცია, რომლის 
მიღებაც არ იყო ბიუჯეტით დაგეგმილი.  
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• არ მოიძიება საჯარო სამსახურებრივი უფლებამოსილების განმახორციელებელი 

თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი და საშტატო ერთეულზე გათვალისწინებული 
ფინანსური განაკვეთების შესახებ ინფორმაცია;   
 

• არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის სრული სისტემის თანამშრომლებზე  გაცემული 
ხელფასების, დანამატების და დარიცხული პრემიების წლიური ოდენობების შესახებ 
ინფორმაცია;  
 

• არ მოიძიება ნოტარიუსთა პალატის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ან/და 
საკუთარი ინიციატივით განხორციელებული იმ პროექტებისა და პროგრამების 
(სოციალური, მიზნობრივი, კვლევითი, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, ამა თუ იმ 
სფეროს განვითარებაზე მიმართული და მისთ.) სავარაუდო და ფაქტობრივი 
ხარჯთაღრიცხვა, რომელთა დამკვეთს, შემსრულებელს ან რეალიზაციაში რაიმე სახით 
მონაწილე მხარეს წარმოადგენს ნოტარიუსთა პალატა; 
 

• არ მოიძიება უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,  საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა 
დონის სახელმწიფო ერთეულების  მიერ ნოტარიუსთა პალატისათვის გამოყოფილი 
ფინანსური დახმარების (გრანტები) ხარჯთაღრიცხვა. 

 

აღსანიშნავია, რომ 2010 წელს განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში 
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის გაწეული რეკომენდაციების საფუძველზე, 
პალატის ვებ-გვერდზე განთავსდა შემდეგი სახის ინფორმაცია:  

• ნოტარისუთა პალატის საფოსტო მისამართი (საფოსტო ინდექსზე მითითება); 
• ნოტარიუსთა პალატის შენობის მდებარეობის აღმნიშვნელი შესაბამისი რუკა; 
• ნოტარისუთა პალატის წესდება; 
• საქართველოს კონსტიტუცია. 
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შეფასება ვებ-გვერდის ელექტრონული კომპონენტის მიხედვით: 

 

 

38,60%

61,40%

ტექნიკური პარამეტრების გამართულობა და არსებობა
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

www.notary.ge ელ-
მმართველობის ხარისხი
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0 0,2 0,4 0,6 0,8

13. დამატებითი მნიშვნელოვანი პარამეტრები

12. უსაფრთხოება

11. უნარშეზღუდული მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა

10. ელექტრონული სერვისები

9. ელექტრონული ჩართულობა

8. ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან

7. სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი

6. ადაპტაცია მობილურ კავშირგაბმულობასთან WAP

5. ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა

4. საკონტაქტო ფორმები და წესები

3. მარტივად აღქმის კრიტერიუმები

2. ძიება

1. ნავიგაცია

23,08%

33,33%

0,00%

16,67%

16,67%

14,29%

65,00%

0,00%

33,33%

25,00%

35,29%

80,00%

44,44%

ვებ-გვერდის ელ-მმართველობის ხარისხი ტექნიკური პარამეტრის არსებობა ვებ-
გვერდზე
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 ძიება 

 
ვებ-გვერდს აქვს მოდული, რომელიც თარიღის მიხედვით ფილტრავს ინფორმაციას, თუმცა იგი 
არაკორექტულად მუშაობს, მაგალითად ბმულზე „5“ როდესაც ვაჭერთ, გადავდივართ ცარიელ 
გვერდზე: 
 

 
 
 
 მარტივად აღქმის კრიტერიუმები 

 
კატეგორიაში „აპარატის სტრუქტურა“ ატვირთულია სურათი, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანია: 
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ვებ-გვერდში ტექსტური ინფორმაცია არ უნდა იყოს სურათის სახით, რადგან მისი ძიება და 
მარტივად აღქმა შეუძებელია. იგივე შეიძლება ითქვას, ვებ-გვერდის ბანერებზე, რომლის 
ტექსტებიც აგრეთვე სურათის სახით არის განთავსებული: 
 

 
 
ვებ-გვერდს აქვს ავტორიზაციის კატეგორია, რომელიც არანაირ ინფორმაციულ აღწერას არ 
ატარებს იმის შესახებ, თუ რისთვის არის განთავსებული ვებ-გვერდზე და როგორ უნდა 
გამოიყენო იგი: 
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კატეგორია სიახლეებში, სურათებსა და ტექსტს შორის არ არის მინიმალური დაშორება (2 
პიქსელი): 
 

 
 
 
 ვებ-კონტენტის ხელმისაწვდომობა 

 
ვებ-გვერდის ინგლისურენოვან ვერსიაში გვხვდება ბანერები ქართული ტექსტებით: 
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ვებ-გვერდი აგენერირებს არასწორ ბმულებს: 
 

 
 
მათზე გადასვლის შემდეგ კი გამოდის ცარიელი გვერდი: 
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ასეთი ხარვეზები აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას; 
 
ერთ-ერთ ბანერზე გადასვლის შემდეგ, გამოდის ტექსტური ინფორმაცია, რომელიც სურათის 
სახითაა წარმოდგენილი, აღნიშნული ინფორმაცია განთავსებული უნდა იყოს ტექსტურად ვებ-
გვერდზე: 
 

 
 
 სინტაქსურად გამართული პროგრამული კოდი 

ვებ-გვერდზე გვხვდება სურათები, რომლებიც დაპატარავებულია პროგრამული კოდის 
(HTML/CSS)-ის მეშვეობით: 
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სინამდვილეში ეს სურათები არის საკმაოდ დიდი ზომის (რეზოლუციის), შესაბამისად მათი 
ჩატვირთვა ანელებს ზოგადად ვებ-გვერდის ჩატვირთვასაც: 
 
 

 
ვებ-გვერდი აწყობილია ისეთ ტექნოლოგიაში, რომელიც ხელს უშლის ინფორმაციის გაზიარებასა 
და ინდექსაციას. მაგალითა შეუძლებელია სიახლეების გაზიარება: 
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 ინტეგრაცია სოციალურ ქსელებთან 

ვებ-გვერდი არ არის ინტეგრირებული სოციალურ ქსელებში; 
 
 

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება 

პირველ რიგში ვებ-გვერდს უნდა დაემატოს ონლაინ გადახდების მოდული, ასევე სხვადასხვა 
ელექტრონული სერვისი, ისეთი როგორიც არის მაგ. სიახლეების გამოწერა, RSS არხი და სხვა. 
მიმდინარე ფუნქციები და სერვისები, რაც ამჟამად ვებ-გვერდს გააჩნია დასახვეწია, მათ არ აქვთ 
დასრულებული სახე. ზოგადად ვებ-გვერდზე არ შეიმჩნევა თანამედროვე ტენდენციები, იგი 
ძველი სტანდარტების მიხედვით არის შექმნილი. 

 
 

 


