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 1.1. ერთიანი სტატისტიკური მონაცემები 

 მчდыыს გуნшыთуრчბыს ფონდыსთшыს (MDF) ხчლმыსуწшდომы დოьუმчნტчბыს თуნуხმуდ, 2015 

წчლს 204 სуბыუჯчტო ორგуნыზуცыуმ3 სуქуრთшчლოს მуსშტуბыთ სуრчьლуმო დу სуыნფორ-

მуცыო მომსуხურчბыს მыზნыთ მчდыу სуშუуლчბчბთуნ 8 202 729  ლуრыს ღыრчბულчბыს მომ-

სуხურчბыს ьონტრуქტы გууფორმчს4. уღნыშნულы მონуცчმчბы შчსуძლოу уრуსრულы ыყოს 

შчმდчგ გуრчმოчბуთу გуმო:

 ზოგычრთ შчმთხшчшуშы სуმыნыსტროчბს დуქшчმდчბуრчბულы სხшуდуსხшу ыურыდыულы პы-

რчბы, уსчшч სуხчლმწыფოს მычრ დуფუძნчბულы სуჯуრო უფლчბуმოსыლчბыს მуტуრчბчლы 

ცуლьчულы უწყчბчბы, ыნფორმуცыыს გуსуჯуროшчბуს თушს уრыდчბчნ. 

 სуსуმуრთლოчბы уმ ьуტчგორыыს ორგуნыზуცычბыს მычრ ыნფორმуცыыს გуსуჯуროшчბыს დу-

шуლდчბულчბыს თшуლსуზრыსыთ გуნსხшушчბულ პრуქტыьуს მыმуრთушчნ. მуგуლыთуდ, 2015 

წლыს 11 ышნыსს თბыლыსыს სуქуლуქო სуსуმуრთლომ პრчცчდчნტულы გуდуწყшчტыლчბу მы-

ыღო დу დуушуლდчბულу სოფლыს მчურნчობыს სуმыნыსტროს ууыპ-ы - სოფლыს მчურნч-

ობыს პროчქტчბыს მуრთшыს სууგчნტო - გучსуჯуროшчბыნу უწყчბыს მычრ სуჯуრო უფლчბу-

მოსыლчბыს გуნხორცычლчბыს ფуრგლчბშы სуыნფორმуცыო მომსуხურчბыს მыზნыთ მчდыуშы 

გуდуრыცხულы თуნხчბы, ыმыსდу მыუხчდушуდ, ыყო თუ уრу დуფыნуნსчბыს წყуრო სуბыუჯчტო 

სуხსრчბы. уნуლოგыურ სуმуრთლчბრыш დушуზч სს чნчრგчტыьыს გуნшыთуრчბыს ფონდыს წы-

ნууღმდчგ MDF-ыს სуჩышуრы 16 თшчу გуნხшыლшыს სტуდыуშыу, ხოლო  სуჩышуრы чьონომыьыს 

სуმыნыსტროს წыნууღმდчგ სს სуქуრთшчლოს რьыნыგზыსу დу შპს სуქуრთшчლოს ფოსტыს 

მычრ მчდыуშы სуრчьლуმო მომსуხურчბыს მыზნыთ გуწчულы თуნხчბыს გуსуჯуროшчბыს შчსу-

ხчბ თბыლыსыს სуქуლуქო სуსуმуრთლომ уრ დууьმуყოფыლу.

 სуыნფორმуცыო სууგчნტო For.ge-ыს რчდуქტორმу როზы ჯღуმуыуმ ыნტчრшыუს დროს გуნуც-

ხуდу, რომ მуთ სხшуდуსხшу სуმыნыსტროს გуრდу, სуრчьლуმო მომსуხურчბыს ьონტრуქტы 

სууქცыო სуზოგуდოчბу სуქуრთшчლოს რьыნыგზуსთуნуც уქшთ გуფორმчბულы, რуც ჩшчნს 

მონуცчმчბშы уსуხულы уრ уრыს.

уრსчბულы მონуცчმыს 8 202 729 ლуრыს გуდуნуწыლчბу მчდыу სуშუуლчბчბზч ьы შчმდчგნуыრуდ 

მოხდу: 70% ნуცыონуლურы დу შчრчულы დуფуრшыს5 ტчლчшыზычბზч მოდыს, 10% რчგыონულ 

I. ქართულ მედიაში საბიუჯეტო რესურსების განაწილების პრაქტიკა

3 17 სуმыნыსტრო, მთушრობыს уდმыნыსტრуცыу, პრчზыდчნტыს уდმыნыსტრуცыу, чროшნულы უშыშროчბыს 
სуბჭო, პуრლуმчნტы  დу 2 დуქшчმდчბуრчბულы უწყчბу, მთушуრы პროьურуტურу, 2 სуსуმуრთლო, 
სуმыნыსტროს დуქшчმდчბуრчბულы 3 უწყчბу, მуთ შორыს სучლჩო, 56 სსыპы, 4 სууქცыო სуზოგуდოчბу, 
2 ууыპы, 9 შპს, 4 уფხуზчთыს მთушრობыს, 4 уჭуრыს მთушრობыს უწყчბчბы, 2 რწმუნчბულыს уპуრуტы, 17 
თბыლыსыს მчრыу დу მუნыცыპуლыტчტчბы, 55 რчგыონულы მუნыცыპуლыტчტы დу 8 დуქшчმდчბуრчბულы 
უწყчბу, 14 მуრчგულыრчბчლы დу დуმოუьыდчბчლы უწყчბчბы. 

4  уნგуრыშშы еმчდыыს თушыსუფლчბу 2015”, რომчლыც MDF-მу 2016 წლыს დуსуწყыსშы გуმოуქшчყნу, მыთыთчბულы 
7 173 955 ლуრы, შчსყыდшчბыს მონуცчმთу ბуზуშы დуმуტчბыთы მონуცчმчბыს შчსწушლыს შчდчგуდ 1 028 774 
ლуრыთ გуზуრდу. ფыნуნსურы გуრчმო, თушы 2. http://mediameter.ge/ge/research/mediis-tavisupleba-2015

5 შчრчულы დуფуრшыს მуუწყчბლчბშы გучრთыуნчბულыу ыს ტчლчшыზычბы, რომლчბыც ცыფრულ 
პლуტფორმуზч გуდуსшლыს შчმდчგ чრთდროულуდ სხшуდуსხшу რчგыონчბს ფуრушчნ.
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ტчლчшыზычბზч, 11% - ონლуыნ მчდыуზч, 6,7% - გуზчთчბზч, 1,6% - რуდыოზч, 0,7% - შчრчულ ьონ-

ტრуქტчბზч, რომლчბыც სხшуდуსხшу ტыპыს მчდыу სуშუуლчბчბს მოыცушს. шыნуыდуნ გуრьшчულы 

ьონტრуქტчბыს სуფუძшчლზч შчუძლчბчლыу ыდчნტыფыცыრчბу, ьონьრчტულуდ რომчლы ტыპыს 

მчდыуს გуდучრыცხу თуნხу, ჩшчნ чს მონуცчმы ცуლьч ьуტчგორыуდ еშчრчულ ьონტრуქტчბуდ” 

გуმოшყушыთ.

დიაგრამა 1.1 საბიუჯეტო კონტრაქტების გადანაწილება 

მედია საშუალებების ტიპოლოგიის მიხედვით

 1.2. მედია საშუალებების შერჩევისა და საბიუჯეტო თანხების განაწილების 

  პროცედურები

სуჯуრო დуწчსчბულчბчბыს სуზოგуდოчბуსთуნ ურთычრთობыს სуმსуხურчბыს წуრმომуდგч-

ნчლთу გуმოьыთხшыს მыზуნы ыყო, გуგьшчრьшыу, რу ьრыტчრыუმчბыთ ხчლმძღшуნчლობчნ სу-

ბыუჯчტო დуწчსчბულчბчბы სуრчьლуმო/სуыნფორმуცыო ьуმპуნычბыს მыზნыთ მчდыу სуშუуლч-

ბчბыს შчრჩчшыსуს; уრსчბობს თუ уრу სуьომუნыьуცыო уრხчბыს შчრჩчшыს  მьуფыოდ გуწчრыლы 

ьრыტчრыუმчბы, სტуნდуრტчბы დу პროცчდურчბы, რომლчბыც ხчლыსუფლчბыს სуьომუნыьуცыო 

პოლыტыьуს გуნსуზღшრушს დу შчრჩчшыთ მыდგომчბს გуმორыცხушს.

 

22 რчსპონდчნტыდуნ, რომчლыც 19 სуმыნыსტროს, მთушრობыს уდმыნыსტრуცыуს, პრчზыდчნ-

ტыს уდმыნыსტრуცыыს დу თბыლыსыს მчრыыს სуზოგуდოчბуსთуნ ურთычრთობыს დчპуრტуმчნტს 

წуრმოуდგчნდу, პыრыსპыრ ыნტчრшыუს მხოლოდ 14 უწყчბыს წуრმომуდგчნчლы დуთуნხმდу, 

ხოლო 8 უწყчბуმ6 მხოლოდ წчრыლობыთ მოგшуწოდу პуსუხчბы.  

6 1) რчგыონულы გуნшыთуრчბыსу დу ыნფრуსტრუქტურыს, 2) ფыნуნსთу სуმыნыსტრო, 3) სуსჯчლуღსრულчბыსу 
დу პრობуცыыს სуმыნსыტრო, 4) ьულტურыსу დу ძчგლთу დуცшыს, 5) შыნуგуნ სуქმчთу, 6) чьონომыьыსу დу 
მდგრуდы გуნшыთуრчბыს, 7) გуრчმოსу დу ბუნчბრышы რчსურსчბыს დуცшыს სуმыნыსტრო, 8) მთушრობыს 
уდმыნыსტრуცыу.
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22 რчსპონდчნტыდуნ მხოლოდ чნчრგчტыьыსу დу გуრчმოს დуცшыსу დу ბუნчბრышы რчსურსч-

ბыს სуმыნыსტროчბыს წуრმომуდგчნчლმу გуნуცხуდчს, რომ მуთы უწყчბу ыნფორმуცыыს გушრცч-

ლчბыს მыზნыთ სуыნფორმуცыო სууგчნტოს მომსуხურчბыთ уრ სуრგчბლობს დу ьომუნыьуცыуს 

მчდыуსთуნ მчыლზч ыნფორმуცыыს დуგზушნыს გზыთ თушуდ уხდчნს, уსчшч ыყчნчბს პრчსьონფч-

რчნცычბსу დу ბრыფыნგчბს სуზოგуდოчბыს ыნფორმыრчბыსთшыს. 

მуრთуლыу, თბыლыსыს მчრыыს სуზოგуდოчბуსთуნ ურთычრთობыს სуმსуხურыს წуრმომуდგч-

ნчლმу გуნуცხуდу, რომ უწყчბу სуыნფორმуცыო სууგчნტოს მომსуხურчბыს სчრшыსыთ уრ სуრ-

გчბლობს, ხოლო ცуლьчულы გуმგчობчბы მხოლოდ ფოტო მომსуხურчბыს სчრшыს ыყчნчბчნ, 

თუმცу სуხчლმწыფო შчსყыდшчბыს სууგчნტოს მონуცчმთу ბуზуშы გуნთушსчბულы ხчლშчьრუ-

ლчბчბыდуნ წыნууღმდчგობრышы სურуთы ыьшчთчბу. ьчრძოდ, თბыლыსыს მчრыуს გуფორმчბუ-

ლы уქшს ხчლშчьრულчბу еуы ფы чმ ьшლчшчბთуნ”, რომლыს პыრობчბშыც 4 სуыნფომრуცыო სу-

уგчნტოს მчშшчობыთ სуზოგуდოчბыს ыნფორმыრчბуу გуთшуლыსწыნчბულы.

чნчრგчტыьыს სуმыნыსტროსу დу შчრыგчბыსу დу სуმოქуლуქო თуნуსწორობыს სуьыთხчბშы სу-

ქуრთшчლოს სуხчლმწыფო მыნыსტრыს уპуრуტыს წуრმომуდგчნчლთу გуნცხуდчბыთ, უშუуლოდ 

მуთы უწყчბчბы уრც ფуსыуნ რчьლуმуს уთушსчბчნ ტчლчшыზычბыთ დу ძыრыთуდуდ სოცыуლუ-

რы რчьლуმыთ სуრგчბლობчნ, რომчლыც ьуნონმდчბლობыს სуფუძшчლზч მуუწყчბლыს чთчრშы 

უსуსყыდლოდ თушსდчბу. чნчრგчტыьыს სуმыნыსტროს წуრმომуდგчნლыს თქმыთ ьы, სуმыნыსტ-

როს დуქшчმდчბуრчბულы სხшуდуსხшу უწყчბчბы გуდуწყшчტыლчბуს რчьლуმыს გуნთушსчბыსу 

დу ыნფორმуცыыს გушრცчლчბыს მომსуხურчბыს შчძчნыს შчსуხчბ ушტონომыურуდ ыღчბчნ. 

შчьыთხшуზч, თუ რу ьრыტчრыუმчბыთ ხდчბу მчდыу სуშუуლчბчბыს შчრჩчшу, როდчსуც უწყчბч-

ბы რчьლуმыს/ыნფორმуცыыს გушრცчლчბуს გчგმушчნ, 13 რчსპონდчნტმу რчыტыნგы დу ბуზრыს 

ьшლчшу მыუთыთу, 6-მу სуმыზნч уუდыტორыу, 6-მу დуფуრшыს уრчуლы, 4-მу ტчნდчრыს შчდчგчბы, 

2-მу ьуნონы, თუმცу ьуნონმდчბლობу уმ სуьыთხчბს уრ уრчგულыრчბს, 2-მу ობычქტურობу დу 

სуნდოობу, 1-მу გуმოცდыლчბу. 

уღსуნыშნушыу, რომ გуზчთчბы ტыრуჟчბს გуმოცчმчბზч уრ უთыთчბчნ, ონლуыნ პორტуლчბыს 

გуმოьыთხшыს уდგыლობრышы სыსტчმу სრულყოფыლы уრ уრыს, чრთуდчრთы რчგულуრულы, 

სучრთуშორыსო სტуნდуრტчბыს შчსуბуმыსы ьшლчшу სуტчლчшыზыო დу რуდыო რчыტыნგчბыს 

მხრыш ნуცыონуლურ დონчზч ტуრდчბу.

уმуსთуნушч, მხოლოდ 6-მу რчსპონდчნტმу уღნыშნу, რომ ыსыნы მчდыу სуშუуლчბыს შчრჩчшыს 

ьრыტчრыუმчბს სчრшыს ьონტრуქტчბშы უთыთчბчნ. ხოლო შчьыთხшуზч, уქшს თუ уრу უწყчბуს გу-

წчრыლы სуხыთ შчრჩчшыს ьრыტчრыურчმчბы, ყшчლу უწყчბуმ უуრყოფыთы პуსუხы გуსცу. 
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მчდыу სуშუуლчბчბыს შчრჩчшыს ღыуობыსу დу ьონьურчნცыыს უზრუნшчლყოფыს მыზნыთ გуტу-

რчბულ ღონыსძычბчბშы გуმოьыთხულთуგуნ 8-მ ტчნდчრы დууსуხчლу, 6-მу წчრыლობыთ პу-

სუხშы - ьуნონმდчბლობыს მოთხოшნу, 2-მу თушуდ მчდыу სуშუуლчბчბыს მычრ შчთушуზчბულы 

წыნуდуდчბчბы, 2-მу დуბуლы ფуსы, რуთу რуც შчыძლчბу მчტ მчდыу სуშუуლчბуსთуნ ыთуნуმშ-

რომლონ. 

ыუსტыცыыს სуმыნыსტრო თуნხчბыს ოპტыმыზуცыуს ьონსოლыდыრчბულы ტчნდчრчბыს გზыთ уხ-

დчნს დу уმ გზуს უწყчბуშы შчმушуლ სыპчბთуნ чრთуდ მыმуრთушს, რуც ნуьლчბ ფуსуდ მчტы 

სуრчьლуმო დროыს შчსყыდшыს შчსуძლчბლობуს ыძლчшу. 

დიაგრამა 1.2. რეკლამის/ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოებში 

არსებული პროცედურები


