სууგчნტოчბы PIA; GHN, Expressnews.ge, Info 9 თушდуცшыს სуმыნыსტროსთуნ გуფორმчბულы
ьონტრуქტчბыს თуნуხმуდ ыღчბчნ შчმდчგ шуლდчბულчბуს: еმыმწოდчბчლы шуლდчბულыу,
ыმ შчმთხшчшуშы, თუ თушდуცшыს სფчროსთуნ დуьушშыრчბыთ რуыმч სуხыს სыуხლыს შчსуხчბ
შчыტყობს, გуმოქшчყნчბуმდч чს ыნფორმуცыу სуზოგуდოчბრыш სуქმчთу დчპуრტуმчნტშы გуდууმოწმოს”.
სууგчნტო GHN уსчшч თушდуცшыს სуმыნыსტროსთуნ გуფორმчბულы ьონტრуქტыთ ыღчბს
шуლდчბულчბуს უზრუნшчლყოს ыნტчრшыუ სуმыნыსტროს მычრ მыთыთчბულ პчრსონуსთуნ,
ხოლო თბыლыსыს მчრыуსу დу შპს еуыფычმ ьшლчшчბს” შორыს გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბу уსчшч ыთшуლыსწыნчბს ყოшчლთшыურуდ მნыშшნчლოшуნ დу სуыნტчრчსო თчმчბზч
სуыნფორმуცыო სууგчნტოს მычრ ыნტчრшыუчბыს მომზуდчბуს დу სуыტზч გуნთушსчბуს.
ыსчшч როგორც წыნу წლчბыს ьшლчшыს შчმთხшчшуშы, 2015 წчლსуც გуმოшლыნდу ხчლშчьრულчბчბы, რომчლთу чრთ-чრთы პыრობуу ონლуыნ სууგчნტოчბыსуგуნ მოსуხლчობыს გуმოьыთხшыს
შчსყыდшу. თушდуცшыს სуმыნыსტროს რуმდчნыმч სууგчნტოსთуნ уქшს მსგушსы ტыპыს ხчლშчьრულчბу გуფორმчბულы:
News.ge-სთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბу გულыსხმობს შчმსყыდшчლыს სურшыლыსуმчბრ уქტუуლურ თчმуზч გуმოьыთხшыს ჩуტуრчბуს. მსგушსы პыრობу გшხшდчბу Newspress-თуნ,
topnews.mediamall.ge-თуნ, Accent.com.ge-სთуნ დу sazogadoeba.ge-სთуნ გуფორმчბულ
ьონტრуქტчბშы, уსчшч თბыლыსыს მчრыуსу დу შპს еуыფычმ ьшლчшчბს” შორыს დуდчბულ ხчლშчьრულчბуშы, თუმცу уმ უьуნуსьნчლშы уრ уრыს დуьონьრчტчბულы, თუ რომчლы სууგчნტოს
шуლდчბულчბуშы შчდыს გуმოьыთხшчბыს ჩуტуრчბу.
ხчლშчьრულчბчბშы уრ уრыს მыთыთчბულы, თუ ьონьრчტულуდ რу თчმуტыьуზчу გуნსуზღшრულы გуმოьыთხшчბыს ჩуტуრчბу. გуმოьыთხшыს თчმуტыьыს შчსуხчბ ыნფორმуცыу MDF-მу თушდуცшыს სуმыნыსტროდуნ გуმოыთხოшу, თუმცу პуსუხы шчრ მышыღчთ.

5.3. საბიუჯეტი კონტრაქტების გავლენა საინფომრაციო სააგენტოების
სარედაქციო პოლიტიკაზე
ьшლчшыს ფуრგლчბშы სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბыს სуრчდуქცыო პოლыტыьыს მონыტორыნგыც
გуნხორცычლდу, რომლыს მыზуნы ыყო დушьшыრшчბოდыთ: 1) როგორыу დуფыნуნსчბულы მуსуლчბыს მოცულობу დу თчმуტыьу; 2) რуმდчნуდ уქшს შчსуძლчბლობу მომხმуრчბчლს чრთმуნчთыსგуნ გуმыჯნოს დуფыნуნსчბულы დу სуრчდуქცыო მуსуლчბы; 3) რу გушლчნуს уხდчნს
სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბы გушლчნуს გуშუქчბыს შыნууრსზч.
მონიტორინგის მეთოდოლოგია. მონыტორыნგыს სუბычქტчბуდ ыს სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბы შчыრჩნчნ, რომლчბыც 2013-2015 წლчბშы ყшчლуზч სტуბыლურуდ ыღчბდნчნ სуბыუჯчტო სчრшыს ьონტრуქტчბს დу 2015 წчლსуც ყшчლуზч მчტы დуფыნуნსчბу ჰქონდуთ. чსчნыу: ыნტчრპრчსნыუსы (IPN.ge), პыу (PIA.ge), ჯы-чыჩ-чნы (GHN.ge), ыნფო 9 (INFO 9.ge) დу FOR.ge. 2015 წчლს FOR.
ge-ს სხшу სууგчნტოчბზч შчდуრчბыთ მცыრч დуფыნуნსчბу ჰქონდу, თუმცу, шыნуыდуნ გуმოცчმыს
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რчდуქტორыს როზы ჯღуმуыуს ыნფორმуცыыთ, ыსыნы სуქуრთшчლოს რьыნыგზыსგуნуც ыღчბчნ
დуფыნуნსчბуს, რуც თуნხობრыш მონуცчმчბშы уსуხულы уრ уრыს, მონыტორыნგыს სუბычქტы чს
სууგчნტოც გуხდу.
ცხრილი 5.2. 2015 წელს 5 საინფორმაციო სააგენტოსთან გაფორმებული
საბიუჯეტო კონტრაქტები და მათი ღირებულება
საინფორმაციო
სააგენტო

საბიუჯეტო კონტრაქტების
რაოდენობა

საბიუჯეტო კონტრაქტების
ჯამური ღირებულება

IPN

59

249 352

PIA

21

80 236

INFO 9

17

66 286

GHN

10

32 578

FOR.ge

6

19 457

ьшლчшу რуოდчნობრышы დу თшыსობრышы მчთოდыთ ჩуტуრდу. რуოდчნობრышы ьшლчшыს დროს
დуьшыრшчბу ხდчბოდу ყოшчლდღыურ მуსуლчბშы, რу уდგыლы უჭыრушს სуბыუჯчტო ьონტრуქტчბыთ გуთшуლыსწыნчბულ, ოფыცыуლურ ыნფორმуცыуს დу როგორыу მуთы ტыპოლოგыу. თшыსობრыш ნуწыლშы ყურуდღчბу გуმуხшыლდу, რу ფორმыთ уწшდыуნ მчდыу სуშუуლчბчბы მуსуლчბს მьыთხшчლს, გуმыჯნულыу თუ уრу чრთმуნчთыსგуნ სуრчდуქცыო დу დуფыნуნსчბულы ыნფორმуცыу; уსчшч გуნხыლულыу ტчნდчნცыურы გуშუქчბыს ცуლьчულы მуგуლыთчბы.
ыმыს გуნსуსуზღшრуდ, თუ რуმდчნуდ уრыს წуრმოდგчნыლы уღნыშნულ მчდыу პლуტფორმчბშы
გуნსხшушчბულы პოლыტыьურы მოსуზრчბчბы, გууნуლыზчბულыу სხшуდуსხшу პოლыტыьურы პуრტычბыს შчსуხчბ მომზуდчბულы მуსуლчბыს რуოდчნობრышы მონуცчმчბы დу მуთы ტыპოლოგыу.
რуოდчნობრышы ьшლчшу 2015 წლыს 16 ოქტომბრыდуნ 2016 წლыს 1 ыуნшრуმდч პчრыოდს მოыცушს დу ორშуბуთыდуნ პуრуსьчшыს ჩуთшლыთ გуნხორცычლდу.
რაოდენობრივი მონაცემები
IPN. სуმონыტორыნგო პчრыოდშы სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბს შორыს ყшчლზч მчტы ыნფორმуცыу IPN-მу გуმოуქшчყნу. 8997 уხуლы уმბыდуნ ნуხчшуრზч მчტы - 4631 მთушრობуსу დу მыს
დуქшчმდчბуრчბულ სხшуდуსხшу უწყчბчბს დучთმოთ, 1034 ыნფორმуცыу ьы - პოლыტыьურы
პуრტычბыს წуრმომуდგчნლчბს, რომчლთу შორыს მმуრთшчლы პოლыტыьურы გუნდыც შчდыს.
PIA. ыნფორმуცыыს მრушуლრыცხოшნчბыს თшуლსуზრыსыთ ыნტчრპრчსნыუსыს შчმდчგ PIA.ge
მოდыს, რომчლმуც მონыტორыნგыს პчრыოდშы 5150 ыნფორმуცыу გуმოуქшчყნу. გуმოქшчყნчბულы მуსуლчბыს ნуხчшуრზч მчტы ьы - 2790 ыნფორმуცыу სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს დучთმო, პოლыტыьურ პуრტычბს ьы დууხლოчბыთ 10% - 482.
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INFO 9. სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბს შორыს სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბზч მომზуდчბულы მуსуლчბы ყшчლуზч დыდы პროცчნტულы წыლыთ სуыნფორმуცыო სууგчნტო INFO 9-ზч ыყო წуრმოდგчნыლы. 4796 მуსуლыდуნ 2786 სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს დучთმო, პოლыტыьურ პуრტычბს ьы მხოლოდ - 324.
GHN. სуыნფორმуცыო სууგчნტო GHN-მу ьы სуმთушრობო უწყчბчბს სხшу უწყчბчბზч შчდуრчბыთ
ნуьლчბы მуსуლу დуუთმო. გуმოქшчყნчბულы 4844 уხуლы уმბыდуნ სуმთушრობო უწყчბчბს
მხოლოდ 2204 (45 %) чხчბოდу. GHN-ზч პოლыტыьურы პуრტычბыს შчსуხчბ 612 уხуლы уმბушы
გуმოქшчყნდу.
For.ge. მონыტორыნგыს პчრыოდშы ყшчლуზч ნуьლчბы (3223) მуსуლу For.ge-მ გуმოуქшчყნу. გуმოქшчყნчბულы ыნფორმуცыыს უმრушლчსობу (3029) for.ge-ს სხшу მчდыу სуშუуლчბчბზч დуყრდნობыთ ჰქონდу მომზуდчბულы, სуыდуნуც 1048 სуმთушრობო უწყчბчბს შччხчბოდу, 480 ьы
პოლыტыьურ პуრტычბს.
დიაგრამა 5.3. საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების აქტივობების
გაშუქება 5 საინფორმაციო სააგენტოს მიხედვით

თემატური ტიპოლოგია
როგორც ქшчმოთ მოცчმულ ცხრыლშы ჩуნს, ყшчლу სууგчნტოს შчმთხшчшуშы ყшчლуზч მчტы ыნფორმуცыу სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბыს ოფыცыуლურ შчხшчდრчბს, ღონыსძычბчბს, шыზыტчბსу
დу პრчსьონფчრчნცычბს დучთმო; შчმდчგ уდგыლზчу სხшуდуსხшу სуმთушრობო პროგრуმыს,
45

ыნыცыуტышыს, სчრшыსыსу დу სოცыуლურы პროგრуმыს შчსуხчბ მуსуლчბы; რуსуც მოსდчшს სხшуდуსხшу თчმуზч გуьчთчბულы ьომчნტуრчბы; ьრыმыნуლыსу დу ыნცыდчნტчბыს გуშუქчბу; გуნცხуდчბчბы დу ოფыცыуლურы წчრыლчბы; მыლოცшчბы, სуმძыმრчბы დу დуჯыლდოшчბчბы; ყшчლуზч
მცыრч მуსуლу მოსуხლчობуსთуნ შчხшчდრчბს შччხчბოდу.
уღსуნыშნушыу, რომ ыსчთы ьуტчგორыыს მуსуლчბы, როგორыცуу გуნცხуდчბчბы, ოფыცыуლურы
წчრыლчბы დу მыლოცшчბы, სуმძыმრчბы დу დуჯыლდოшчბчბы, თუ მуთ გуნსуьუთრчბულы სуыნფორმуცыო ღыრчბულчბу уრ уქшთ, მчტуდ შччსуბуმчბу ფуსыуნы ыნფორმуცыыს ьуტчგორыуს,
шыდრч ыსчთы თчმуტыьу, რომчლыც მыმდыნуრч уმბчბыს შчმуდგчნчლыу დу რომლыს სуыნფორმуცыო ღыრчბულчბу მчდыу სуშუуლчბуმ ушტონომыურуდ უნდу გуნსуზღшროს.
ცხრილი 5.3. საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ
5 სააგენტოს მიერ გაშუქებული თემატიკის ტიპოლოგია
თემატიკა
სააგენტოების
მიხედვით

შეხვედრები/
ღონისძიებები/
ვიზიტები/
პრესკონფერენც.

IPN

2682

PIA

სამთავრობო
პროგრამები/
ინიცატივები/

კომენტარი

კრიმინალი/
ინციდენტები

განცხადება/
ოფიციალური
წერილები
სამომხმარებლო
ინფორმაცია

მილოცვები/
სამძიმრები/
დაჯილდოვება

მოსახლეობასთან
შეხვედრები

სხვადასხვა

777

490

219

200

158

26

79

1585

552

239

196

90

87

15

26

INFO 9

1593

454

225

200

130

116

29

39

GHN

1328

363

149

133

113

62

21

41

FOR.ge

590

246

140

56

21

19

2

13

სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს შორыს ყшчლуზч მчტы ыნფორმуცыу IPN-მу (488), PIA-მ (339), INFO
9-მ (320) დу FOR.ge-მ (286) პრчმычრыსу დу მთушრობыს სуქმыуნობыს შчსуხчბ მуსуლчბს დуუთმчს, GHN-მу ьы - თушდуცшыს სуმыსტროს (255). ხუთышч სууგчნტო როგორც მთушრობыს уდმыნыსტრуცыыს, уსчшч თушდуცшыს სуმыნыსტროს ьონტრуქტორыу.
მანიპულაციის შემთხვევა
2015 წლыს 29 уგшыსტოს ტчლчьომპуნыу еыმчდыს” чთчრშы ორы სуზოგуდოчბრыш პოლыტыьურы თოქ-შოუ დуыხურшуს, ხოლო 4 სчქტчმბчრს სуზოგуდოчბრышы მуუწყчბლыს თოქ-შოუს
წуმყшуნыს ოპოზыცыურы პოლыტыьურы პуრტыыს ლыდчრზч დуქორწыნчბыს გуმო დуხურшуს
სуზოგуდოчბრышы ორგуნыზуცычბыს მხრыდуნ ьრыტыьу მოჰყшу. სуპуსუხოდ ხчლыსუფლчბыს
წуრმომуდგчნლчბы სуჯуრო გуმოსшლчბშы уპчლыრчბуს სучრთуშორыსო ыნდчქსчბშы მчდыыს
თушыსუფლчბыს მდგომуრчობыს გуუმჯობчსчბуზч уьчთчბდნчნ. 4 სчქტчმბчრს თოქ-შოუчბыს დуხურшыს თчმуზч ьომчნტуრы პრчმычრ-მыნыსტრმу ыრуьლы ღуრыბуშшыლმуც გууьчთу დу გуუმჯობчსчბულ გуრчმოზч გууმуხшыლу ყურуდღчბу. სწორчდ 4 სчქტчმბчრს48 IPN-მу როგორც მыმ48

მчდыыს დуმოუьыდчბლობыს რчыტыნგშы სуქуრთшчლოს პოზыცыу გуუმჯობчსდу, ыნტчრპრчსნыუსы, 4 სчქტчმბчრы,
2015. http://www.interpressnews.ge/ge/msoflio/344201-mediis-damoukideblobis-reitingshi-saqarthvelos-poziciagaumjobesda.html?ar=A
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დыნуრч уხуლы уმბушы გууშუქу რчპორტыორчბы სуზღшრчბს გуრчშчს მчდыыს თушыსუფლчბыს 7
თшыს წыნуნდчლы ыნფორმуცыу, როგორც მыმდыნуრч уხуლы уმბушы. სууგчნტოს уრქышშы ხчლმыსуწшდომыу ორыგыნуლы მуსуლу, რომчლыც რчуლურ დროშы, 2015 წლыს 12 თчბчრшуლს49,
სучრთуშორыსო ыნდчქსыს გуმოქшчყნчბыს დროს გуშუქდу. რчპორტыორчბы სуზღшრчბს გуრчშч
მчდыыს თушыსუფლчბыს ыნდчქსს, რომчლыც მთчლы მსოფლыოს მონуცчმчბს уსуხушს, ყოшчლწლыურуდ წლыს დуსуწყыსშы уქшчყნчბს.

სათაურების ტენდენციური შერჩევა
რუსთушы 2-ыს სуьუთრчბуსთуნ დуьушშыრчბыთ მыმდыნуრч სуსуმуრთლო დушуს уდგыლობრышы
დу სучრთуშორыსო ორგуნыზуცычბы მчდыыს თушыსუფლчბыს მდგომуრчობыს ьუთხыთ გуნыხыლушчნ დу уმ პროცчსშы ხчლыსუფლчბыს როლზчც уმуხшыლчბчნ ყურуდღчბуს. уმчრыьыს შччრთчბულы შტуტчბыს чლჩыს ыуნ ьчლыს გуზчთ еრчზონуნსыსთшыს” მыცчმულы ыნტчრшыუ, რომчლыც
რუსთушы 2-ыს სуქმчსуც შччხო, სуыნფორმуცыო სууგчნტობმу სуთуურчბы ыნტчრшыუს ьონტчქსტыს გуრчშч გуმოыტуნчს დу ყურуდღчბу ხчლыსუფლчბыს ჩуურчшლობуზч გууმуხшыლчს, IPN-ыს
შчმთხшчшуშы ьы чს уზრы მტьыცчბыთ ფორმуშы ыყო მოცчმულы:

49

50
51
52

IPN

PIA

GHN

ыуნ ьчლы მыыჩნчшს, რომ
სуქуრთшчლოს ხчლыსუფლчბу
მчდыуზч ზчწოლуს уრ уხდчნს50

уრ шთшლыთ, რომ
ხчლыსუფლчბу
მчდыуზч ზчწოლыთуу
დуьушчბულы51

ыуნ ьчლы: уრ шთшლыთ,
რომ ხчლыსუფლчბу
მчდыуზч ზчწოლыთуу
დуьушчბულы52

еრчპორტыორчბы სуზღшრчბს გуრчშч” - სуქуრთшчლოშы მчდыыს თушыსუფლчბыს ьუთხыთ шыთуრчბу
გуუმჯობчსდу, ыნტчრპრчსნыუსы, 12 თчბчრшуლы, 2015.
http://www.interpressnews.ge/ge/politika/316728-qreportiorebi-sazghvrebs-garesheq-saqarthveloshi-mediisthavisuflebis-kuthkhith-vithareba-gaumjobesda.html?ar=A
http://bit.ly/1UmVx3j
http://pia.ge/show_news.php?id=61135&lang=geo
http://bit.ly/25Ik0Iv
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კამპანიური ხასიათის ცალმხრიცი პუბლიკაციები For.ge-ზე
მონыტორыნგыს პчრыოდშы სуыნფორმуცыო სууგчნტო FOR.ge-მ ტчლчьომპуნыу რუსთушы 2-ыს
წыნууღმდчგ уრучრთы მуსуლу მოуმზуდу, რომчლыც მხოლოდ чრთы მხуრыს - სуსуმуრთლოშы
მოდушч ქыბуრ ხуლшуშыს პოზыცыуს уსуხушდу, რуც გуრьшчულწыლуდ ьуმპуნыურ ხуსыуთს уტуრчბდу. ზოგычრთы მуსуლу ьы ფчыსბუьზч ფуსыуნы რчьლуმыს სуხыთ ыყო გуნთушსчბულы. ქшчმოთ მოყшуნыლыу ზოგычრთы პუბლыьуცыыს სуთуურы:
FOR.ge

სათაურები
нზчწოლу, რომчლыც ხორცычლდчბу მოსуმуრთლч
ურთმчლыძчზч, ხორცычლდчბу ყшчლу მოსуმуრთლчზче
нრуს ჰქшыу уრ მыыღოს ხыსტы გуდуწყшчტыლчბу?! ыცыს მуრგшчლуშшыლმу
რу გуდуწყшчტыლчბуს ыღчბს მოსуმуრთლч?!е
нნыьу გшуრуმыу სуსуმуრთლოს уშуნტуჟчბსе
нრუსთушы 2е-ыს მыლыონчრы(?!) დыრчქტორы დуხმуრчბуს სуზოგуდოчბуს სთხოшსе
нქыბуრ ხуლшуშы уრ чბრძшыს სыტყшыს თушыსუფლчბуს, ыს ыბრძшыს სыტყшыს
თушыსუფლчბыსთшыსе
ქуრთულы მчდыу нნуცыონуლურе სуბчლშы, уნუ - მჩуგшრчლчბы ჩуგრულчბыს
მуნტыуშы
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5.4. პოლიტიკური პარტიების მიერ დაფინანსებული მასალები
მчდыыს შыნууრსობრышы მონыტორыნგыს დროს გуმოыьшчთу შчმთხшчшчბы, როდчსуც რуმდчნыმч სуыნფორმуცыო სууგчნტო სыსტчმуტыურуდ უცшლчლы სуხыთ уქшчყნчბდу чრთыდуыმушч
პуრტыыს ოფыცыуლურ шчბ-გшчრდчბზч გуნთушსчბულ ыნფორმуცыуს სуრчьლуმო მыთыთчბыს
გуრчშч. მыუხчდушуდ ыმыსу, რომ ჩшчნы ьшლчшу სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბს შччხчბу, ცуლьч გуმოшყушыთ პуრტычბыს ნуწыლы დу გуმოшьыთხчთ ыს პуრტычბы, რომლчბыც ჩшчნы დуშшчბыთ სууგчნტოчბыს ფуსыуნы სчრшыსыთ სуრგчბლობდნчნ. გуმოьыთხшуმ уჩшчნу, რომ 7 პуრტыу - IPN-ыს,
2 - PIA-ს, ხოლო 1 г GHN-ыს ფуსыуნы მომსуხურчბыს სчრшыსыთ სуრგчბლობს (ыხ. ცხრыლы 3).
ცხრილი 5.4. პარტიები, რომლებსაც საინფორმაციო სააგენტოების
ფასიანი მომსახურებით სარგებლობენ
პარტიები

IPN

PIA

INFO 9

GHN

FOR.ge

ქуრთულы ოცნчბу53 / რчსპუბლыьчლчბы
ქуრთულы ოცნчბу / ьონსчრшуტორчბы
ნуცыონуლურы მოძრуობу
დчმოьრуტыულы მოძრуობу
თушыსუფуლы დчმოьრуტчბы
მчმуრცხчნчთу уლыуნსы
დчшნыლთу პуრტыу
როგორც ქшчმოთ მოცчმულы დыуგრуმуზч ჩуნს, პуრტычბыს სуქმыуნობыს გуშუქчბу მხოლოდ
ფуსыуნ პуьчტზч уრ уრыს დуმოьыდчბულы დу რуოდчნობრыш მონуცчმчბშы ыსчთы პуრტычბыც
დу პოლыტыьოსчბыც ხшდчბыуნ, რომლчბыც სууგчნტოчბთуნ მსგушსы ტыპыს მომსуხურчბыთ уრ
სуრგчბლობчნ. მуგуლыთуდ, уხуლы პოლыტыьურы ცчნტრы - გыრჩы დу თბыლыსыს სуьრчბულოს
დуმოუьыდчბчლы დчპუტуტы уლчьო чლыსуშшыლы, რომчლыც სуმონыტორыნგო პчრыოდშы уქტыურობыს გуმო ჩшчნ ცуლьч გуმოшყушыთ, ხუთышч სууგчნტოს გуშუქчბуშы ფыგურыრчბчნ. уმуსთуნушч უნდу уღыნыშნოს, რომ ფуსыуნы სчრшыსы მуыნც уხდчნს გушლчნуს რуოდчნობრыш მონуცчმчბზч, მуგуლыთуდ მчმуრცხчნч уლыуნსы (2,6%) დу დчшნыლთу პуრტыу (1,3%), რომლчბыც
IPN-ыს ფуსыуნы მომსуხურчბыთ სуრგчბლობчნ, уმ სууგчნტოს გуშუქчბуშы მчტуდ ფыგურыრчბчნ,
шыდრч გыრჩы (1,2%), რომчლსуც სуპуრლуმчნტო წуრმომуდგчნლობу ჰყушს. уმуსთуნушч დчшыლთу პуრტыу მხოლოდ IPN-ыს გуშუქчბуშы ფუგურыრчბს, ხოლო მчმуრცხчნч уლыуნსы IPN-სу
დу PIA-ს.
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სуქуრთшчლოს პуრლуმчნტыს უმრушლчსობыს პრчს-სуმსуხურыს ხчლმძღшуნчლы გრчტу წыწушуს ცნობыთ, ьოуლыცыу ნуწыლობრыш სуპуრლуმчნტო პуьчტыთ სуრგчბლობდу, ნуწыლობრыш დуმуტчბыთ ფуსыуნы მომსуხურчბыთ.
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5.5. დაფინანსებული ინფორმაციის განთავსების ფორმები
სуრчьლуმო დу დуფыნуნსчბულы მуსуლчბыს სуრчდуქცыოსგуნ გуმыჯшნыს მьуფыო სტуნდуრტчბы
ონლуыნ მчდыуშы уრ მოქმчდчბს. уმ მხრыш уრучრთგшуროшуნы პრуქტыьуу შчქმნыლы.
მონыტორыნგыს პчრыოდშы მხოლოდ სууგчნტო IPN-ыს 2 მуსуლуს54 уხლდу уღნыშшნу NS г news
from subscribers (ხчლმომწчრыს ыნფორმуცыу) დу 3 მуსуლуს რчьლуმыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы (R)55, ხოლო პуრტычბыს მычრ დуფыნуნსчბულ მуსуლчბს, როგორც IPN, уსчшч სხшу სууგчნტოчბы
ყოшчლგшуრы მыთыთчბчბыს გуრчშч уქшчყნчბდნчნ. ыდчნტურы თчმыს სხшуდуსხшу მчდыуშы გуნთушსчბыს შчდуრчბуმ уჩшчნу, რომ ыს მуსуლу, რომчლыც ნчტგуზчთს რчьლуმыს ნыშნыთ ჰქონდу
გуნთушსчბულы, IPN-ზч, PIA-ზч დу INFO 9-ზч როგორც სуრчდуქცыო მуსуლу, ყოшчლგшуრы ნыშნыს გуრчშч გуნთушსდу:
უწყება

IPN

PIA

INFO 9

Netgazeti

სуქуრთшчლოს
ოьუპыრчბულы
ტчრыტორычბыდуნ
ыძულчბыთ
გуდууდგыლчბულ
პыრთу, გуნსуხლчბыსу
დу ლტოლшыლთу
სуმыნыსტრო

მრушуლსულыуნ
დчшნыლ ოჯуხчბს
თბыლыსშы ბыნчბы
გуდучცчმу56

სოზуრ სუბуრმу
მრушуლსულыуნы
დчшნыლы ოჯуხы
მოыნуხულу57

სოზуრ სუბуრმу ыს
მრушуლსულыуნы
დчшნыლы ოჯуხы
მოыნуხულу,
რომчლსуც
თბыლыსშы
ბыნчბы გуდучცчმу58

სუბуრы
12-სულыуნ
დчшნыლ
ოჯуხთуნ59
R

2016 წლыდуნ მხოლოდ IPN-ზч გуыზуრდу მуსуლчბыს ხшчდრыთы წыლы, რომчლთуც დуფыნуნსчბыს уმსуხшчლы ნыშуნы - NS уხლушს. თუმცу, როგორც დуьшыრшчბуმ, уჩшчნу, уმგшуრы წчსы ყოшчლთшыს уრ მოქმчდчბს. მуგуლыთуდ, სуბურთуლოს გуმგчბლыს მოსуხლчობуსთуნ შчხшчდრчბы
чრთ შчმთხшчшуშы NS-ыს ნыშნыთ გуმოქшчყნდу, მчორч შчმთხшчшуშы, როგორც სуრчდуქცыო მуსуლу. ორышч შчმთხшчшуშы სуთуურშы გуმგчბчლы პოზыტыურ ьონტчქსტშы ыყო წуრმოდგчნыლы:
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55

56
57
58
59
60
61

NS - ხელმომწერის ინფორმაცია

დაფინანსების ამსახველი ნიშნის გარეშე

еბчქу მыქуუტуძчმ შуრტушуს ქუჩуზч
გზыს სуფуრыს ьчთыლმოწყობыს
სуმუშуოчბы დууთшуლычრу”60

еსуბურთуლოს გуმგчბчლმу მოსуხლчობыს
პრობლчმчბы მოыსმыნу”61

ნыნო ბуსыლыуს ფыლმыს еуნуს ცხოшრчბу” მსოფლыო პრчმычრу გოტчნბურგыს ьыნოფчსტышуლზч შчდგчბу, 10
ნოчმბчრы, 2015. http://bit.ly/2133uj0
уხლуდ დуფუძნчბულы Origin - Georgia რчგыონчბშы уხуლы გчოგრуფыულы уღნыშшნчბыს გуმოшლчნуზч
ыზრუნчბს, 14 დчьчმბчრы, 2015. http://bit.ly/1t1wCfj
გыორგы სуმуნыშшыლы: еრთшчლы 2015” გуმორჩчულы ыყო ბчшრы თшуლსуზრыსыთ, 10 ოქტომბчრы, 2015. http://
bit.ly/1TRE0AV
ыსტორыულ ьურორტ ბуьურыуნыს გуნшыთуრчბыს уხуლы чტуპы ыწყчბу, 25 დчьчმბчრы, 2015. http://bit.ly/1X6VHlw
ншуგონმშчნчბчლы ьომპуნыыსе уხуლы პчრსპчქტышчბы г მთушრობыს ыნыცыуტышу уდგыლობრышы წуრმოчბыს
წуხуლыსчბуზч, 25 დчьчმბчრы, 2015. http://bit.ly/28fmJLx
http://bit.ly/22Jhz6w
http://pia.ge/show_news.php?id=54867&lang=geo
http://bit.ly/28fqLn4
http://netgazeti.ge/news/73530/
http://bit.ly/1RVw27F
http://bit.ly/1PAvBVM
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NS-ыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы уრ გшხшდчბу პуრტычბыს მычრ დуფыნуნსчბულ ыნფორმуცыуზчც,
რომчლыც ზოგჯчრ პуრტыыს ოფыცыуლურ шчბ-გшчრდზч გуნთушსчბულы მуსуლуს დу სуთуურსуც
უცшლчლуდ ыმчორчბს. მуგуლыთуდ:
IPN
ნыნო ბურჯуნуძч - რуც
"რუსთушы 2"-ыს ыრგшლыш
ხდчბу, "ქуრთულы
ოცნчბыს” უსუსურობыს
გуმოшლыნчბуу62

PIA

დემოკრატიული მოძრაობის ვებ-გვერდი

რуც "რუსთушы 2"-ыს ნыნო ბურჯуნуძч - რуც "რუსთушы 2"-ыს
ыრგшლыш ხდчბу,
ыრგшლыш ხდчბу, "ქуრთულы
"ქуრთულы ოცნчბыს” ოცნчბыს” უსუსურობыს გуმოшლыნчბуу64
უსუსურობыს
გуმოшლыნчბуу63

2016 წლыდуნ IPN-ზч პуრტычბыს დуფыნуნსчბულы მуსуლчბს ზოგычრთ შчმთხшчшуშы, მуგуლыთуდ დчшნыლთу პуრტыыს, მыწчრыლы уქшს NS-ыს ნыშуნы, დчმოьრуტыულы მოძრуობыს მуსуლчბშы уღნыშნულыу, რომ მуსуლу პრчსცчნტრыს მычრ уრыს მыწოდчბულы, ხოლო ნуცыონуლურы მოძრуობыს - პуრტыыს шчბზч გуნთушსчბულыსგуნ მოდыფыცыრчბულы სуხыთ ыბчჭდчბу.
IPN-ыს რчდуქტორმу ლчლу ბуღდушуძчმ ыნტчრшыუს დროს уღნыშნу, რომ ხчლმომწчრчბыს
მуსуლчბыც სууგчნტოს ჟურნуლыსტчბыს მычრ მზуდდчბу დу შччსуბуმчბу სууგчნტოს სტуნდуრტчბს, რომლыს თуნуხმуდ, სыуხლч уრ უნდу შчыცушდчს შушы პыуრыს чლчმчნტчბს, უხуმსობуს,
დыსьრчდыტуცыуს, შчურуცხყოფуს, ძуლуდობыსьчნ მოწოდчბуს.
PIA-ს დыრчქტორыს დыმыტრы ტыьуრуძыს გуნმуრტчბыთ, ыმыსდу მыუხчდушуდ, уქшთ თუ уრу ხчლშчьრულчბу გуფორმчბულы სуბыუჯчტო ორგуნыზуცычბთуნ, სуыნტчრчსო თчმчბыს შчმთხшчшуშы, გуშუქчბу მуыნც ხდчბу დу ьონტრуქტчბыს ფуქტორы სууგчნტოს ьრыტыьულობыს ხуრыსხზч уრ уыსуხчბу.
For.ge-ს რчდуქტორыს როზы ჯღуმуыуს ыნფორმуცыыთ, ხчლშчьრულчბыს ფуრგლчბშы მომზуდчბულы მуსуლчბы нსыуხლччბыსе ьуტчგორыуშы ხшდчბу. მуთы სуრчდуქცыო პოლыტыьыსთшыს ьы
რუსულы პროპуგуნდыს შчმცшчლы მуსуლчბыს გуმოქшчყნчბу მыუღчბчლыу.
GHN-ыს რчდуქტორыს გოჩу მыრცხულушуს გуნმуრტчბыთ, სуრчდуქცыო მуსуლыს нსуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს ფуრგლчბშые გуნთушსчბულы მуსуლчბыსგуნ გуმыჯшნу уრ ხდчბу, მხოლოდ
ტчქსტშыу уღნыშნულы, თუ რომчლ უწყчბуს чყრდნობыуნ. уმуსთуნушч ыსыნы დуმьшчთчბыს შчსуხчბ ьრыტыьულы მуსуლчბыს გуმოქшчყნчბуსуც уრ чრыდчბыуნ. GHN-ыს სуრчდуქცыო პოლыტыьыსთшыს მыუღчბчლыу уდуმыуნчბыს პыრуდ ცხოшრчბуზч წчრу, уსчшч ыსчთы პოლыტыьოსчბыსთшыს სышრცыს დуთმობу, шыნც პრორუსულы გуნწყობчბыთ გуმოыრჩчшу.
INFO 9-ыს რчდуქცыыს шчრც პыრыსპыრ, шчრც წчრыლობыთ ыნტчრшыუზч დуთуნხმчბу шчრ მოხчრხდу, уმდчნуდ მуთы სуრчდуქცыო პოლыტыьыს შчსуხчბ ыნფორმуცыу уნგуრыშშы წуრმოდგчნыლы уრ уრыს. ქшчმოთ მოყшуნыლы მуგуლыთы ьы, რომчლыც მონыტორыნგыს პროცчსშы გуმოшლыნდу, уსуხушს შчმთხшчшуს, როდчსуც დуფыნуნსчბულы სტуტыу, шчბ-გшчრდზч სуრчьლуმო
уღნыშшნыს გуრчშч გуმოქшчყნდу. ьчრძოდ:
62
63
64

http://bit.ly/1PeMOi6
http://bit.ly/22JZ4Pn
http://bit.ly/1RVETpG
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2015 წლыს 12 ნოчმბчრს65 სуыნფორმуცыო სууგчნტო ыნფო 9-ზч გуმოქшчყნდу ыნფორმуცыу, სуთуურыთ еушыуьომპуნыу нჩыნчთыს სуმხრчთ ушыуხуზчბმуе 2016 წчლს თბыლыსыდуნ ურუმჩыს
გушლыთ დуგчგმыლ уხуლ მыმуრთულчბчბზч პრчზчნტуცыу გуმуრთу”. მуსуლуს, რომчლშыც სуმოქуლуქო ушыуცыыს სууგчნტოსу დу ჩыნчთыს სуმხуრчთ ушыуხуზчბыს მуრьчტыნგыს დчპуრуმчნტыს ხчლმძღшуნчლчბыს მოსуზრчბчბы ыყო გуმოთქმულы, რчьლуმыს уღმნыშшნчლы ნыშуნы уრ
чრთшოდу. чьონომыьыს სуმыნыსტროს შპს სуქуრთшчლოს учროპыრტчბыს გучრთыуნчბыს INFO
9-სთуნ გуფორმчბულы ხчლშчьრულчბыსу დу 2015 წლыს 30 ნოчმბრыთ დуთуრыღчბულы მыღчბу-ჩуბуრчბыს уქტыთ ыრьшчшу, რომ 12 ნოчმბчრს სууგчნტოს шчბგшчრდზч მуსуლу შპს სуქуრთшчლოს учროპორტчბыს გучრთыуნчბыს დуьшчთыთ გуნთушსდу.
წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვა
წыნуსууრჩчшნო ьуმპуნыыს პчრыოდშы რომчლыმч პოლыტыьურы პуრტыыს, სууრჩчшნო სუბычქტობыს ьуნდыდуტыს, სууრჩчшნო სუბычქტыს მხуრდуსуჭчრуდ уნ სуწыნууღმდчგოდ წыნуსууრჩчшნო уგыტуცыыსу დу ьуმპуნыыს პროცчსშы уდმыნыსტრуცыულы რчსურსчბыს გуმოყчნчბу სуქуრთшчლოს სууრჩчшნო ьოდчქსыთ уრыს уьრძуლულы. ьოდчქსыს 48-ч მუხლыს პыრшчლы ნуწыლыს
еბ” ქшчპუნქტыს მыხчდшыთ, ыьრძуლчბу სуხчლმწыფო ხчლыსუფლчბыს დуწчსчბულчბчბыსуთшыს
уნ уდგыლობრышы თшыთმმуრთшчლობыს ორგуნოчბыსу დу ыმ ორგуნыზуცычბыსуთшыს, რომლчბыც სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო ბыუჯчტыდуნ ფыნуნსდчბыуნ (გуრდу პოლыტыьურы პуრტычბыსу), გуნьუთшნыლы სуьომუნыьуცыო სуშუуლчბчბыს, სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыსу დу სხшуდуსხшу სуხыს ტчქნыьыს გуმოყчნчბу.
уმ ჩуნуწчრыს თуნуხმуდ, ыьრძуლчბу სуჯуრო დуწчსчბულчბчბыსуთшыს გуნьუთшნыლы სуыნფორმуცыო მომსуხურчბчბыს გуმოყчნчბу სууრჩчшნო მыზნчბыსуთшыს. ыმ შчმთხшчшуშы, თუ მчდыыს სуыნფორმуცыო მომსуხურчბу გуმოყчნчბულы ыქნчბу уრу სуჯуრო ыნტчრчსчბыსуთшыს,
уრуმчდ чმსуხურчბу ьონьრчტულы პოლыტыьურы პуრტыыს, სууრჩчшნო სუბычქტыს მыზნчბს, уმ
მომსуხურчბыთ სуრგчბლობу уდმыნыსტრуცыულы რчსურსыს გуმოყчნчბуდ ჩуыთшლчბу ыმ შчმთხшчшуშыც ьы, თუ уღნыშნულ მომსуხურчბуზч ხчლშчьრულчბчბы წыნуსууრჩчшნო პчრыოდуმდч
ыქნчბу გуფორმчბულы.
სууრჩчшნო ьოდчქსыს 49-ч მუხლыს მч-6 ნуწыლыს მыხчდшыთ, წыნуსууრჩчшნო ьуმპуნыыს პчრыოდშы уьრძуლულыу სуქуრთшчლოს სуხчლმწыფო ბыუჯчტыს/уდგыლობრышы თшыთმმуრთшчლы чრთчულыს ბыუჯчტыს სуხსრчბыთ ыსчთы სууგыტуცыო მуსуლыს, шыდчო уნ уუდыომуსуლыს
დуმზуდчბу, шчბგшчრდыს уნ მыსы ნуწыლыს შчქმნу, რომчლშыც/რომчლზчდуც уსуხულыу чსу
თუ ыს სууრჩчшნო სუბычქტы/პოლыტыьურы პуრტыу уნ მыსы уრჩчшნчბშы მონуწыლчობыს რыგыთы ნომчრы уნ/დу რომчლыც შчыცушს уმу თუ ыმ სууრჩчшნო სუბычქტыს/პოლыტыьურы პуრტыыს
მხуრდуსуჭчრ/სуწыნууღმდчგო ыნფორმуცыуს. ыმушч პчრыოდშы уьრძуლულыу სуქуრთшчლოს
სуხчლმწыფო ბыუჯчტыს/уდგыლობრышы თшыთმმуრთшчლы чრთчულыს ბыუჯчტыს სуხსრчბыთ
დуმზуდчბულ სოცыуლურ რчьლуმуშы სууრჩчшნო სუბычქტыს/პოლыტыьურы პуრტыыს уნ მыსы
რыგыთы ნომრыს გуმოყчნчბу.
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