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Սույն զեկույցը մշակվել և հրապարակվել է §Հայկական Կարիտաս¦ բարեսիրական 
հասարակական կազմակերպության կողմից §ԱՐԱՄԱԶԴ. համայնքի համար, համայնքի 
հետ¦ ծրագրի շրջանակներում: Այն 2015 թվականից իրականացվում է Հայաստանի 
Հանրապետության երեք մարզերի (Գեղարքունիք, Լոռի, Շիրակ) գյուղական համայնքներում:
Ծրագիրն իրականացվում է Կարիտաս Իսպանիայի, Կարիտաս Ֆրանսիայի եւ Կաթոլիկ 
օգնության ծառայության ֆինանսական աջակցությամբ:
Գնահատման գործընթացը իրականացվել է հետևյալ կազմակերպությունների կողմից.
Գեղարքունիքի մարզ՝ §Նռան հատիկ¦ համայնքային զարգացման հիմնադրամ,
Լոռու մարզ` §Լոռու զարգացման կենտրոն¦ ՀԿ,
Շիրակի մարզ` §Բիոսոֆիա¦ առողջապահության, բնապահպանության և գյուղատնտեսության 
զարգացման ՀԿ:
Հայկական Կարիտասի §ԱՐԱՄԱԶԴ. համայնքի համար, համայնքի հետ¦ ծրագրային թիմը 
շնորհակալություն է հայտնում Լուսինե Թոփլաղալցյանին եւ գործընկեր կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչներին համագործակցության համար, նաև իր երախտագիտությունը՝ բոլոր 
նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել սույն հետազոտության իրականացման գործում:
Հրապարակումից օգտվելիս պատշաճ հղումը պարտադիր է:
§Բյուջետային գործընթացների հրապարակայնության, թափանցիկության, 
հաշվետվողականության և բնակիչների մասնակցության գնահատում` համայնքների քառամյա 
զարգացման ծրագրերի համատեքստում¦ ծրագիր

§Հայկական Կարիտաս¦ բարեսիրական հասարակական կազմակերպություն
§ԱՐԱՄԱԶԴ. համայնքի համար, համայնքի հետ¦ ծրագիր
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1995 թվականից սկսած՝ §Հայկական 
Կարիտաս¦ բարեսիրական հասարակական 
կազմակերպությունը Հայաստանում ամենա-                                                      
կարիքավոր և խոցելի խմբերին, համայնքնե-
րին շարունակաբար մատուցում է 
բազմաբնույթ ծառայություններ երեխաների, 
ծերերի, հաշմանդամություն ունեցող ան-
Óանց սոցիալական պաշտպանության և 
ներառման, համայնքային զարգացման, 
միգրացիայի ու թրաֆիքինգի կանխարգելման, 
ինչպես նաև շահերի պաշտպանության և 
արտակարգ իրավիճակների կառավարման 

բնագավառներում: 
Կազմակերպության առաջնային նպա-

տակներից է` աջակցել համայնքներում 
առաջացած խնդիրների լուծմանը, համայն-
քային ներուժի և կարողությունների 
հզորացմանը, նախաÓեռնողականության 
խթանմանը: Այս նպատակին է նաև ծառայում 
§Հայկական Կարիտաս¦ ԲՀԿ-ի« §ԱՐԱՄԱԶԴ. 
համայնքի համար, համայնքի հետ¦ ծրագիրը, 
որը 2015 թվականից իրականացվում է ՀՀ 
երեք մարզերի (Գեղարքունիք, Լոռի, Շիրակ) 
գյուղական համայնքներում:

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում 
է մի շարք միջոցառումների իրականացում՝ 
ուղղված գյուղական համայնքներում 
սոցիալական, տնտեսական և շահերի 
պաշտպանության անհրաժեշտություն ունե-
ցող հիմնախնդիրների լուծմանը` մարզային 
քաղաքացիական հասարակության կառույց-
ների ներգրավվածության և քաղաքացիական 
մասնակցության խթանմամբ: 

Ելնելով վերոհիշյալից՝ §ԱՐԱՄԱԶԴ.  
համայնքի համար, համայնքի հետ¦  
ծրագրի հիմնախնդիրներից, գործընկեր 
հասարակական կազմակերպությունների 
անմիջական մասնակցությամբ 2016 թ.-ի 
հոկտեմբերից 2017 թ.-ի մարտ ընկած 

ժամանակահատվածում իրականացվեց ընդ-
հանուր թվով 15 գյուղական համայնքների 
2016 թվականի բյուջետային գործընթացների 
հրապարակայնության, թափանցիկության, 
հաշվետվողականության և բնակիչների 
մասնակցության գնահատում` համայնքների 
քառամյա զարգացման ծրագրերի համա-
տեքստում:  

§Հայկական Կարիտաս¦ ԲՀԿ-ի աջակ-
ցությամբ գնահատման գործընթացն 
իրականացվել է միաժամանակ երեք մար-
զերում` Գեղարքունիքում, Լոռիում և Շիրակում` 
յուրաքանչյուր մարզում ընդգրկելով 5-ական 
գյուղական համայնքներ՝

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Այգուտ Արևածագ Անիավան

Դպրաբակ Ծաթեր Լեռնակերտ

Ծափաթաղ Կարմիր Աղեկ Հայկասար

æիլ Կողես æրափի

Փամբակ Մղարթ Տուֆաշեն
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Գնահատումն իրականացվել է հետևյալ 
կազմակերպությունների կողմից. 

	Գեղարքունիքի մարզ` §Նռան հատիկ¦ 
համայնքային զարգացման հիմնադրամ, 

	Լոռու մարզ` §Լոռու զարգացման 
կենտրոն¦ ՀԿ,

	Շիրակի մարզ` §Բիոսոֆիա¦ առողջա-
պահության, բնապահպանության և գյուղա-
տնտեսության զարգացման ՀԿ:
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Սույն զեկույցը բովանդակում է 
վերոնշյալ կազմակերպությունների 
կողմից իրականացված գնահատման 
ընդհանրական արդյունքները, ինչպես 
նաև հիմնական եզրակացություններ և 
առաջարկություններ, որոնց նպատակն 
է տեղական ինքնակառավարման 
ոլորտի պատասխանատու մարմինների 
և պաշտոնյաների, ինչպես նաև թիրախ 
տեղական ինքնակառավարման մար-
մինների ուշադրությունը հրավիրել առկա 
խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վրա:  

Գնահատումը, ըստ էության, ցույց է 
տալիս տեղական ինքնակառավարման 
ներկա վիճակը ՀՀ-ում, համայնքների 
զարգացման ծրագրերի համատեքստում 
բյուջետային գործընթացների hրապարա-
կայնության, թափանցիկության, հաշ-
վետվողականության և բնակիչների մաս-
նակցության գործընթացների ընդհանուր 
ուրվագծերը, սակայն դիտարկվող ՏԻՄ-երը 
չեն կարող պատասխանատու լինել երկրի 
տեղական ինքնակառավարման համակարգի 
ընդհանուր թերացումների և բացթողումների, 
հատկապես համակարգային թերացումների 
դեպքում: Հարկավ, յուրաքանչյուր ՏԻՄ 
պատասխանատու է տեղական նշանակության 
խնդիրների համար, հետևապես համայնքային 
մակարդակի բացթողումները և թերացումներն 
էլ ավելի են խորացնում համակարգային 
խնդիրները: 

Գնահատման ընթացքում լավագույն 

Óեռքբերումը ՏԻՄ ներկայացուցիչների պատ-
րաստակամությունն էր՝ թերությունները 
շտկելու, բացթողումները լրացնելու, գնա-
հատման ընթացքում բացահայտված 
խնդիրները կարգավորելու առնչությամբ: 

Հուսով ենք, որ ՏԻՄ ներկայացուցիչները 
կարÓագանքեն գնահատման արդյունքում 
արված առաջարկություններին և իրենց 
բացթողումները կարգավորելու ուղղությամբ 
համապատասխան քայլեր կիրականացնեն, 
ինչը կհանգեցնի յուրաքանչյուր համայնքի 
տեղական ինքնակառավարման ոլորտում 
բարեփոխումների իրականացմանը: 
Միաժամանակ հայտնում ենք ՏԻՄ 
ներկայացուցիչներին մեր երախտագի-
տությունը գնահատման գործընթացում 
ցուցաբերած աջակցության համար:

Զեկույցը հասցեագրված է թիրախ 
համայնքների ավագանու անդամներին, 
համայնքների ղեկավարներին և նրանց 
աշխատակազմերի   համապատասխան  
աշխատակիցներին, տարածքային կառա-
վարման մարմիններին, քաղաքացիական 
հասարակության հատվածի սուբյեկտներին, 
համայնքների բնակիչներին:

Լիահույս ենք, որ գնահատման արդյունք-
ները կնպաստեն քաղաքացիական մասնակ-
ցության և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների հաշվետվողականության 
ապահովմանը և որոշումների կայացման 
գործընթացի թափանցիկությանը` ի նպաստ 
համայնքների: 



10 2. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ1 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

1Քանի որ դիտարկվել են 2016թ.-ի բյուջետային գործընթացները, հետևապես օրենսդրական հիմքերը ներկայացված են առ 
31.12.2016թ. դրությամբ:

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Տեղական ինքնակառավարման եվրո-
պական խարտիայում ամրագրված է 
ինքնուրույնության և սեփական պատասխա-
նատվության սկզբունքը, որը կոչված է 
ապահովելու ՏԻՄ-երի իրավասությանն 
օրենքով վերապահված տեղական հարցերի 
լուծման արդյունավետությունը, նրանց 
գործունեության ընթացքում համայնքի բնակ-
չության շահերին ուշադրություն դարÓնելը և 
դրանց պաշտպանությունը, բնակչության և 

ՏԻՄ-երի սերտ կապը:
2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի սահմա-

նադրական փոփոխությունների համաÓայն՝ 
համայնքն ինքնակառավարման իրավունքն 
իրականացնում  է տեղական ինքնակառա-
վարման մարմինների՝ համայնքի ավագանու 
և համայնքի ղեկավարի միջոցով, որոնք 
օրենքով սահմանված կարգով ընտրվում են 
հինգ տարի ժամկետով: 

ՀՀ Սահմանադրության 185-րդ հոդվածի 
1-ին մասով սահմանված է. §Համայնքն 
ունի իր բյուջեն, որը համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ ընդունում է համայնքի 
ավագանին¦: 

§Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին¦, 
§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքները սահմանում են §բյուջե¦ 
հասկացությունը, համայնքների բյուջեների 
Óևավորման սկզբունքները, բյուջետային 
գործընթացի մասնակիցների կազմն ու 
փոխհարաբերությունները, իրավասութ-
յունները և դրանց իրականացման 
եղանակներն ու ժամկետները:

Համայնքի բյուջեն եկամուտների 
(մուտք) ձևավորման և ծախսման 
մեկ տարվա ֆինանսական ծրագիրն 
է, որը նպատակաուղղվում է 
համայնքի զարգացման ծրագրին և 
համայնքին` օրենքով վերապահված 
լիազորությունների իրականացմանը: 

Բյուջետային տարին սկսվում է 
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից և 
ավարտվում նույն տարվա դեկտեմբերի 31-
ին: 
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Úուրաքանչյուր տարի համայնքի 
ավագանին հաստատում է համայնքի 
բյուջեն: Ավագանին համայնքի բյուջեում 
փոփոխություններ է կատարում համայնքի 
ղեկավարի նախաÓեռնությամբ: Համայնքի 
բյուջեի կատարման հաշվետվությունը 
հաստատում է ավագանին:

Բյուջետային գործընթացը յուրաքան-
չյուր բյուջետային տարվա բյուջեները 
կազմելու, քննարկելու, հաստատելու 
և կատարելու, դրանց տարեկան 
հաշվետվությունը հաստատելու 
ուղղությամբ պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների` 
օրենքով կանոնակարգված 
գործունեությունն է:

Բյուջետային գործընթացի հիմքում ընկած 
են որոշակի սկզբունքներ, որոնք թույլ են տալիս 
ճիշտ կազմել, հաստատել և կատարել բյուջեն, 
որպեսզի տեղական բյուջեի միջոցները 
օգտագործվեն առավել խնայողաբար և 
նպաստեն հասարակության զարգացմանը: 
Նպատակաուղղված ու հիմնավորված 
սկզբունքներով մշակված բյուջեն համայնքի 
զարգացման երաշխիք է:

§Հայաստանի Հանրապետության բյուջե-
տային համակարգի մասին¦ ՀՀ օրենքի 27-րդ 
հոդվածով սահմանված են համայնքի բյուջեի 
Óևավորման հիմնական սկզբունքները՝
	համայնքի զարգացման ծրագրի հիման 

վրա համայնքային նշանակության 
հիմնախնդիրների լուծման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
պլանավորումը.

	պահուստային ֆոնդի ստեղծումը.
	համայնքի բյուջեի հաշվեկշռվածությունը.
	խնայողականությունը. 

	արդյունավետությունը.
	հավաստիությունը և հստակությունը, 

որոնք հնարավորություն են ընÓեռում 
ապահովելու բյուջեի կատարման և 
բյուջետային գործընթացի նկատմամբ 
իրականացվող վերահսկողության 
արդյունավետությունը` բյուջեի հոդ-
վածների հիմքում առկա հստակ 
հաշվարկներով.

	հրապարակայնությունը, որն ապահովում 
է համայնքի բյուջեի Óևավորման և 
կատարման վերաբերյալ համայնքի 
անդամների իրազեկությունը:

§Հայաստանի Հանրապետության բյուջե-
տային համակարգի մասին¦ ՀՀ օրենքի 
31-րդ հոդվածի համաÓայն` համայնքի 
բյուջեի նախագիծը կազմվում է համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրով` տվյալ 
բյուջետային տարվա հիմնախնդիրների 
լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների պլանավորման հիման վրա: 

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 53-րդ հոդվածը սահմանում է. 
§Համայնքի քառամյա զարգացման ծրագիրը 
համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի 
վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների 
բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական, 
բնական և մարդկային ռեսուրսների 
գնահատման արդյունքում նպատակային 
զարգացման տեսանկյունից Óեռնարկվելիք 
քայլերի ամբողջությունն արտահայտող 
փաստաթուղթ է, որը ռազմավարական 
կտրվածքով նախատեսում է համայնքի 
հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծում 
և նպատակային բյուջետավարման 
գործընթացի իրականացում¦: Նույն հոդվածով 
նաև սահմանվում է համայնքի զարգացման 
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ծրագրի իրականացման վերաբերյալ 
հաշվետվության ներկայացման կարգը. 
§Մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվության 
հետ համայնքի ղեկավարը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում հաշվետու 
տարում զարգացման ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ հաշվետվություն, որը ենթակա 
է հրապարակման՝ օրենքով սահմանված 
կարգով¦:

ՀամաÓայն §Հայաստանի Հանրապետութ-
յան բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենքի՝ համայնքի բյուջեի նախագծի 
բաղկացուցիչ մաս է կազմում համայնքի 
ղեկավարի բյուջետային ուղերÓը, որը 
ներառում է համայնքի բյուջեի մասին 
ավագանու որոշման նախագծի հիմնավոր-

ման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ, 
այդ թվում՝ համայնքի ղեկավարի զեկույցը 
բյուջետային տարվա՝ համայնքի զարգացման 
հիմնական ուղղությունների մասին, 
համայնքի բյուջեի նախագծով նախատեսված 
եկամուտների և ծախսերի հիմնավորումը և այլ 
տեղեկություններ:

§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ ՀՀ 
օրենքի 32-րդ հոդվածով համայնքի ավա-
գանու նիստում համայնքի բյուջեի նախագծի 
քննարկման կարգը սահմանվում է օրենքով և 
համայնքի ավագանու կանոնակարգով: 

§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի 
համաÓայն` համայնքի ղեկավարը 
համայնքի բյուջեի նախագիծը համայնքի 
ավագանու քննարկմանն է ներկայացնում 
կառավարության կողմից ֆինանսական 
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համահարթեցման սկզբունքով համայնքներին 
տրամադրվող դոտացիաների նախնական 
թվերի հրապարակումից հետո` երկամսյա 
ժամկետում: Նույն հոդվածով սահման-
վում է, որ բյուջեի նախագիծն ավագանու 
անդամներին է ուղարկվում քննարկումից 
առնվազն մեկ շաբաթ առաջ: 

ՀամաÓայն §ՀՀ բյուջետային 
համակարգի մասին¦ ՀՀ օրենքի 32-րդ և 
§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածների` hամայնքի 
ավագանու անդամները բյուջեի նախագծի 
վերաբերյալ կարող են ներկայացնել գրավոր 
առաջարկություններ, որոնք քննարկվում են 
ավագանու նիստում: 

ՀամաÓայն §Տեղական տուրքերի 
և վճարների մասին¦ ՀՀ օրենքի` 
տեղական տուրքերի դրույքաչափերը, 
օրենքով նախատեսված դրույքաչափերի 
սահմաններում, սահմանում է համայնքի 
ավագանին` համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ` համայնքի տարեկան բյուջեն 
հաստատելուց առաջ: Տեղական տուրքերի 
և վճարների դրույքաչափերի սահմանումը 
համայնքներին հնարավորություն է տալիս 
իրենց կողմից իրականացվող գործառույթ-
ների և ծառայությունների դիմաց լրացուցիչ 
ֆինանսական միջոցներ մուտքագրելու 
համայնքային բյուջե: 

Համայնքի բյուջեն հաստատելուն 
հաջորդում է բյուջետային գործընթացի՝ 
բյուջեի կատարման փուլը: §Տեղական 
ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքով 
համայնքի ղեկավարն ապահովում է բյուջեի 
կատարումը, որի վերաբերյալ եռամսյա 
հաղորդումներ և տարեկան հաշվետվություն 
է ներկայացնում համայնքի ավագանուն: 

§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածով համայնքի 
ղեկավարը եռամսյակը մեկ` մինչև հաշվետու 
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի 
կատարման ընթացքի մասին հաղորդումներ 
է ներկայացնում համայնքի ավագանուն և 
համապատասխան մարզպետին: 

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածով սահմանված է, 
որ համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն ներկայացնում է 
մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան 
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հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: Համայնքի 
ավագանին քննարկումն ավարտելուց հետո 
որոշում է կայացնում բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին:

äետական լիազորված մարմինը` ՀՀ 
տարածքային կառավարման և զարգացման 
նախարարությունն ու մարզպետարանները 

մեթոդական և խորհրդատվական օգնություն 
են ցույց տալիս համայնքի բյուջեի նախագծի 
մշակման նախապատրաստման ընթացքում, 
ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով 
վերահսկում են բյուջետային գործընթացը: 
Մարզպետը իրավական և մասնագիտական 
հսկողությունն իրականացնում է իրավական 

հսկողության բարÓրագույն մարմնի հաս-
տատած ամենամյա աշխատանքային 
ծրագրին համապատասխան: 

Բյուջետային գործընթացի արդյունավետ 
կազմակերպումն ու իրականացումը առաջին 
հերթին ենթադրում են հրապարակայնության 
և թափանցիկության, համայնքի անդամ-
ների առջև հաշվետու լինելու, բնակիչների 
մասնակցության սկզբունքների կենսագոր-
ծում: Բյուջետային գործընթացի հրապարա-
կայնության և թափանցիկության համար 
պետք է շահագրգռված լինեն ինչպես ՏԻՄ-
երը, այնպես և բնակչությունը, առանÓնապես 

սոցիալապես առավել ակտիվ քաղաքացի-
ները: Բյուջետային հրապարակայնության 
սկզբունքը ենթադրում է որոշակի 
կանոնակարգված քայլերի իրականացում` 
բյուջեների նախագծի և դրա հաստատված 
տարբերակի հրապարակում, լուսաբանում, 
բյուջեի կատարման հաշվետվությունների 
որոշակի պարբերականությամբ հրապարա-
կում, բյուջետային գործընթացին բնակչութ-
յան իրազեկության և մասնակցության 
ապահովում: 

Բյուջետային գործընթացների հրապարա-
կայնության և թափանցիկության ապահովման 
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և շարունակական զարգացման վեկտորը 
նպաստում է հետևյալ նպատակներին`
	հնարավորություն է տալիս համայնքի 

յուրաքանչյուր անդամին հասկանալու 
բյուջեի լեզուն և թվերը, տեսնելու, թե 
որտեղ են ծախսվում հարկերը, որոնք նա 
վճարում է, քանի որ հարկերը կազմում 
են տեղական բյուջեի եկամտային մասի 
հիմքը.

	պայման է ստեղծում հանրային 
քննարկման, քաղաքացիական մասնակ-
ցության ապահովման համար և թույլ 
է տալիս իրացնել  համայնքի անդամի 
իրազեկվածության իրավունքը բյուջեի 
վերաբերյալ և հայտնել իր տեսակետը 
առաջնահերթությունների, ռեսուրսների 

բաշխման և այլ հարցերի առնչությամբ.
	նախադրյալ է բյուջեի միջոցների 

նպատակային ծախսման նկատմամբ 
վերահսկողության և կոռուպցիայի 
կանխարգելման համար.

	բարÓրացնում է բնակչության և 
քաղաքացիական հասարակության 
կառույցների վստահությունը տեղական 
իշխանությունների նկատմամբ.

	ոչ միայն քաղաքացիների և ՏԻՄ-երի 
միջև մշտական կապի անհրաժեշտ 
տարր է, այլ նաև տեղական իշխանության 
արդյունավետ գործունեության միջոց:

ՏԻՄ-երը պարտավոր են բյուջետային 
գործընթացների մասին ամբողջական 
և հավաստի տեղեկատվություն 
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տրամադրել համայնքի անդամներին: Այդ 
տեղեկատվությունը պետք է հասկանալի ու 
հասանելի լինի համայնքի յուրաքանչյուր 
շահագրգիռ անդամի համար, մինչդեռ 
մեզանում բյուջետային տեղեկատվությունը 
հիմնականում հասանելի և հասկանալի է 
բյուջետային կառավարման և վերահսկման 
ուղղությամբ ֆինանսական ոլորտի 
մասնագետներին:

Համայնքի անդամների առջև հաշվետու 
լինելը, տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների գործունեության հրապարակայ-
նությունն ու թափանցիկությունը, տեղական 
ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչ-
ների մասնակցությունը տեղական 
ինքնակառավարման uկզբունքներից 
են: Այս սկզբունքները բխում են ՀՀ 
Սահմանադրությունից: §Úուրաքանչյուր 
ոք ունի պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ու 
պաշտոնատար անÓանց գործունեության 
մասին տեղեկություններ ստանալու և 
փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունք¦. 
սահմանված է ՀՀ Սահմանադրության 51-րդ 
հոդվածով:

Բյուջետային գործընթացների հրապարա-
կայնության և տեղական ինքնակառավար-
մանը բնակիչների մասնակցության 
ապահովման համար համայնքների 
բնակչությունը նախ և առաջ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով պետք է իրազեկված 
լինի ավագանու նիստերի մասին: 

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 
ավագանու նիստի օրակարգի նախագիծը, 
դրանում ընդգրկված հարցերի որոշման 
նախագծերը և համապատասխան փաստա-

թղթերը նիստն սկսվելուց առնվազն յոթ օր 
առաջ պետք է տրամադրվեն ավագանու 
անդամներին: Նույն օրենքի 121-րդ հոդվածը 
սահմանում է. §Ավագանու հերթական նիստից 
առնվազն յոթ օր առաջ համայնքի ղեկավարը 
հրապարակում է տեղեկություն ավագանու 
նիստի ժամանակի, վայրի վերաբերյալ և 
օրակարգի նախագիծը: Հրապարակումն 
իրականացվում է համայնքներում՝ համայնքի 
ավագանու նստավայրում դրանք փակցնելով, 
ինչպես նաև այն վայրերում, որոնք մատչելի 
են համայնքի յուրաքանչյուր մասի բնակչի 
համար՝ առվազն մեկ տեղ յուրաքանչյուր երկու 
հազար բնակչի համար¦:

§Բյուջետային համակարգի¦ մասին ՀՀ 
օրենքի 36-րդ հոդվածը սահմանում է.

§Համայնքների բյուջեների հրապարա-
կայնությունն ապահովելու համար`

ա) համայնքի բյուջեի մասին որոշման 
նախագիծը համայնքի ավագանուն 
ներկայացնելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, 
հրատարակվում է տեղական մամուլում: 
Միաժամանակ պատրաստվում և հրատա-
րակվում են բյուջեի հիմնական ցուցանիշներ, 
վիճակագրական և գրաֆիկական տվյալներ 
ներառող տեղեկատուներ և գրքույկներ,

բ) բյուջետային տարվա յուրաքանչյուր 
եռամսյակից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, 
հրապարակվում է տեղեկատվություն 
համայնքի բյուջեի եռամսյակային կատարման 
մասին,

գ) համայնքի բյուջեի կատարման տարե-
կան հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատելուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում, 
հրապարակվում է տեղական մամուլում 
և http://www.azdarar.am հասցեում 
գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
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հրապարակային ծանուցումների պաշտո-
նական ինտերնետային կայքում,

դ) համայնքների ղեկավարները 
պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի 
համայնքի բյուջեի նախագծին, տարեկան 
հաշվետվությանը ծանոթանալու և 
ուսումնասիրելու ցանկություն ունեցող 
համայնքի անդամները դյուրությամբ Óեռք 
բերեն համապատասխան փաստաթղթերը:

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածը ևս ամրագրում 
է համայնքի զարգացման քառամյա 
ռազմավարական ծրագրի և տարեկան բյուջեի 
հրատարակման պահանջը.

§èազմավարական ծրագիրը և 
բյուջեն համայնքի բնակչության համար 
առավել մատչելի դարÓնելու նպատակով 
պատրաստվում և հրատարակվում են 
հիմնական ցուցանիշներ, վիճակագրական 
և գրաֆիկական տվյալներ պարունակող 
տեղեկատուներ ու գրքույկներ¦: 

Բյուջեի հաստատումից հետո բյուջեի 
հրապարակումը օրենսդրական պահանջ է: 
ՀամաÓայն §Իրավական ակտերի մասին¦ ՀՀ 
օրենքի 56-րդ հոդվածի` ՏԻՄ-երի նորմատիվ 
իրավական ակտերը ենթակա են պարտադիր 
պաշտոնական հրապարակման: Նույն օրենքի 
63-րդ հոդվածով գյուղական և քաղաքային 
համայնքի ավագանու և ղեկավարի նոր-
մատիվ որոշումների պաշտոնական 
հրապարակման օր է համարվում 
դրանք համայնքի տարածքի տարբեր 
վայրերում այդ նպատակով նախատեսված 
ցուցատախտակներին փակցնելու օրը: 

ìերջին շրջանում հրապարակայնության 
և թափանցիկության ապահովման առումով 
կարևորվում են նաև տեղեկատվական 

ցուցատախտակները, քանի որ դրանք ՏԻՄ-
երի գործունեության թափանցիկության, 
հրապարակայնության և համայնքի 
անդամների առջև հաշվետու լինելու 
գործընթացի իրականացման ամենաարագ 
և գրեթե ֆինանսական ռեսուրս չպահանջող 
միջոց կարող են լինել: 

§Իրավական ակտերի մասին¦ ՀՀ 
օրենքի 63-րդ հոդվածը սահմանում է. 
§òուցատախտակները տեղադրվում են` 
ելնելով համայնքի բնակչության թվից` 
երեք հարյուր բնակչին ոչ պակաu, քան մեկ 
ցուցատախտակ¦: 

§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանվում է 
հաստատված բյուջեների և դրանց կատար-
ման մասին հաշվետվությունների պարտադիր 
հրապարակում մամուլում: Նույն օրենքով 
սահմանված է նաև, որ համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանու հաստատումից հետո 
հնգօրյա ժամկետում պետք է հրապարակվի 
տեղական մամուլում: Ինչպես §ՀՀ բյուջետա-
յին համակարգի մասին¦, այնպես և §Տեղական 
ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքներով 
սահմանված պահանջ է նաև, որ բյուջետային 
տարվա յուրաքանչյուր եռամսյակից հետո՝ 
մեկ ամսվա ընթացքում, տեղեկատվություն 
հրապարակվի համայնքի բյուջեի եռամ-
սյակային կատարման մասին: 

Համայնքների բյուջետային գործընթաց-
ների  հրապարակայնության ապահովման 
օրենսդրական պահանջների կատարումը 
մեզանում գործնականում անբավարար  է` 
համայնքների գերակշիռ մեծամասնությունում 
տեղական լրատվամիջոցների և(կամ) 
համացանցային պաշտոնական կայքերի 
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բացակայության պայմաններում: 
ìերջին տարիներին ՀՀ մարզպե-

տարանների պաշտոնական ինտերնետային 
կայքերը ծառայում են ՏԻՄ-երի բյուջե-
տային գործընթացների մասին տվյալների 
տարածման նպատակին: Համայնքների 
ղեկավարների և ավագանու որոշումները, 
համայնքային բյուջետային եկամուտների 
և ծախսերի, վարչական և ֆինանսական 
հսկողության արդյունքների մասին 
տեղեկությունները տեղադրվում են 
մարզպետարանների պաշտոնական 
ինտերնետային կայքերում: ՏԻՄ-երի 
գործունեության հրապարակայնության 
և թափանցիկության ապահովման 

նպատակով տեղեկությունների տեղադրման 
գործընթացը մարզպետարանների կայքերում 
իրավական առումով կանոնակարգված 
է ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային 
կառավարման նախարարի 27.11.2012թ. 
N 07-Ն հրամանով: Այս իրավական ակտը 
ներառում է ՀՀ մարզպետների կատարած 
աշխատանքների գնահատման չափորոշիչ՝ 
մարզպետարանի կայքում տեղադրված 
համայնքների ավագանու՝ տվյալ ժամանակա-
հատվածի ընդունած որոշումների քանակ-
ների հետ կապված: Այս չափորոշիչից 
ելնելով՝ ՀՀ մարզպետարանների կայքերում 
համայնքների ավագանու որոշումների 
տեղադրումը պարտադիր պահանջ է, սակայն 
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հստակ չէ, թե ի՛նչ ժամկետներում պետք է 
տեղադրվեն տեղեկությունները, ո՛վ, ովքե՛ր 
են պատասխանատու իրավական ակտերի 
տեղադրելու կամ չտեղադրելու, ինչպես նաև 
ոչ լիարժեք տեղեկությունների տեղադրման 
համար: 

Այս առնչությամբ ՀՀ փոխվարչապետ, 
տարածքային կառավարման նախարարի 
18.12.2013թ. N 10-Ն հրամանով ևս 
գնահատվում է մարզպետի գործունեությունը 
ինչպես մարզի համայնքներում §Համայն-
քային կառավարման տեղեկատվական 
համակարգ¦-ի ներդրման, այնպես և 
համայնքներում համացանցային պաշտո-
նական կայքերի առկայության ու դրանցով 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
գործունեության հրապարակայնության և 
թափանցիկության ապահովման չափորոշիչ-
ներով:

Տեղական ինքնակառավարմանը համայն-

քի բնակիչների մասնակցությունը §Տեղական 
ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքի 
10.1-րդ հոդվածով սահմանվում է որպես 
համայնքում իրականացվող գործընթաց, 
որի միջոցով բնակիչները տեղեկացվում 
են տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների գործունեության մասին և 
ուղղակի կամ անուղղակի ներգործություն 
են ունենում տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների որոշումների վրա։ úրենքի 33.1-
րդ հոդվածով սահմանվում են տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության խնդրում համայնքի ղեկավարի 
պարտադիր լիազորությունները. 

1) համայնքի բնակիչների համար 
ստեղծում է բավարար պայմաններ՝ իրազեկ 
լինելու տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների գործունեության մասին և 
մասնակցելու համայնքի կառավարմանն 
ու զարգացմանը` այդ նպատակով 
օգտագործելով համայնքում հասանելի որևէ 
Óև կամ միջոց (այդ թվում` տեղեկատվության 
և հեռահաղորդակցության).

2) ապահովում է համայնքի բնակիչների 
իրազեկման և մասնակցության 
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միջոցառումների կազմակերպումն ու 
անցկացումը նրանց մատչելի և հարմար 
վայրերում, ինչպես նաև ստեղծում է 
համապատասխան անհրաժեշտ պայմաններ՝ 
այդ միջոցառումներին մասնակցելու 
ցանկություն հայտնած համայնքի 
հաշմանդամություն ունեցող անÓանց և 
սակավաշարժուն խմբերի համար.

3) կազմակերպում է տեղական ինքնա-
կառավարմանն առնչվող օրենսդրական 

և ենթաօրենսդրական կարևորագույն 
նախաÓեռնությունների և նախագծերի, 
մասնավորապես համայնքի զարգացման 
ծրագրերի և տարեկան բյուջեի, 
համայնքի կողմից մատուցվող հանրային 
ծառայությունների ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, բնապահպանական, 
կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող 
փոփոխությունների հանրային լսումներ 
կամ քննարկումներ, դրանց վերաբերյալ 
առաջարկությունների ընդունումն ու 
ներկայացումը նախաÓեռնությունների և 

նախագծերի հեղինակներին.
4) համայնքի բնակիչներին, հասարա-

կության ներկայացուցիչներին իրազեկում 
և (կամ) ներգրավում է համայնքի 
տարածքում կազմակերպվող ուսուցման և 
վերապատրաստման ծրագրերում:

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 54.1-րդ հոդվածով կարգավորվում 
է համայնքի բնակիչների մասնակցությունը 
համայնքի զարգացման ծրագրի և բյուջեի 
կառավարման գործընթացներում: Այդ 
հոդվածով ամրագրված է համայնքի 
ավագանու որոշմամբ համայնքի ղեկավարին 
կից խորհրդակցական մարմնի Óևավորման, 
հանրային բաց լսումների կազմակերպման, 
անցկացման և դրանց վերաբերյալ 
ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու 
կարգերի սահմանումը:

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 19-20-րդ հոդվածներով սահ-
մանում են համայնքի ավագանու անդամի 
իրավունքները և պարտականությունները, 
որոնք ևս ներառում են համայնքի բնակիչների 
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մասնակցային բաղադրիչի ապահովում:
Հարկ է նշել, որ բացի վերը ներկայացված 

օրենսդրական ակտերի համապատասխան 
դրույթներից՝  տեղական ինքնակառավար-
մանն առնչվող օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական մի շարք ակտեր՝ 
§Տեղեկատվության ազատության մասին¦, 
§Տեղական տուրքերի և վճարների մասին¦, 
§Հրապարակային սակարկությունների 
մասին¦, §Ինտերնետով հրապարակային 
և անհատական ծանուցման մասին¦ ՀՀ 
օրենքներ, ՀՀ կառավարության 25.03.2010թ. 

N 296-Ն որոշմամբ հաստատված 
§Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծի 
հանրային քննարկումների կազմակերպման և 
իրականացման կարգ¦, ՀՀ Կառավարության 
11.07.2002թ. N 1146-Ն որոշմամբ 
հաստատված §Հասարակությանն իրավական 
ակտերի մասին իրազեկման կարգ¦ և այլն, 
ներառում են ՏԻՄ-երի գործունեության 
հրապարակայնության, թափանցիկության 
և հաշվետվողականության ապահովման մի 
շարք դրույթներ, որոնք դեռևս սպասում են 
իրենց կիրառմանը: Գնահատման ընթացքում 
ստացված արդյունքները վկայում են այդ:
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3.1 Նպատակներ
	 Նպաստել ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու 

և Շիրակի մարզերի համայնքների 
բյուջետային գործընթացների hրա-
պարակայնության ու թափանցիկութ-
յան ապահովման և հաշվետվողա-
կանության բարÓրացմանը:

	 Êթանել ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և 
Շիրակի մարզերի համայնքներում 
բնակիչների մասնակցությունը տեղա-
կան ինքնակառավարմանը:

3.2 Խնդիրներ
	 àւսումնասիրել ՏԻՄ բյուջետային 

գործընթացներին առնչվող միջազգային 
և ներպետական օրենսդրությունը:

	 àւսումնասիրել թիրախ ՏԻՄ-
երի կողմից 2016թ. ընթացքում 
բյուջետային գործընթացի թափան-
ցիկության, հրապարակայնության և 
հաշվետվողականության ապահով-
ման պահանջների իրականացումը, 
մասնավորապես՝ բյուջեի նախագծի 

մշակումը, բյուջեի նախագիծը համայնքի 
ավագանու  քննարկմանը ներկայացնելը, 
բյուջեի հաստատումը, բյուջեի 
կատարման մասին եռամսյակային 
հաղորդումների և տարեկան հաշվե-
տվությունների ներկայացումը և  այլն:

	 àւսումնասիրել թիրախ համայնքների 
2015թ. բյուջեների կատարման 
տարեկան հաշվետվության և հաշվետու 
տարում քառամյա զարգացման 
ծրագրի իրականացման վերաբերյալ 
հաշվետվությունը՝ պարզելու, թե մեկ 
տարվա ֆինանսական ծրագիրը 
ինչպե՛ս է նպատակաուղղվել համայնքի 
զարգացման ծրագրի իրականացմանը:

	 àւսումնասիրել թիրախ համայնքներում 
տեղական ինքնակառավարմանը բնա-
կիչների մասնակցության գործընթացը: 

	 Տարածքային կառավարման մարմին-
ներին, թիրախ համայնքների ՏԻՄ 
ներկայացուցիչներին ներկայացնել 
եզրակացություններ և առաջարկութ-
յուններ:

3. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ



234. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ, 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆԸ, ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

4.1 Գնահատման առարկան
ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի 
մարզերի համայնքների բյուջետային 
գործընթացների հրապարակայնության, 
թափանցիկության և համայնքի 
բնակիչների մասնակցության գնահատում՝ 
համայնքների քառամյա զարգացման 
ծրագրի համատեքստում:

4.2 Գնահատման տեղեկա-
տվության աղբյուրները
	ՀՀ տարածքային կառավարման 

և զարգացման նախարարության 
պաշտոնական կայք 

	ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի 
մարզերի թիրախ համայնքների 
համացանցային պաշտոնական 
կայքեր՝ առկայության պարագայում:

	ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի 
մարզպետարանների պաշտոնական 
կայքերում թիրախ համայնքների՝ 

գնահատմանն առնչվող ավագանու 
համապատասխան որոշումներ, 
համայնքային բյուջեների մասին 
տեղեկատվություն, վարչական հսկո-
ղություն իրականացնելու վերաբեր-
յալ փաստաթղթեր և այլն:

	Գնահատման թեմային առնչվող 
միջազգային և ներպետական օրենս-
դրություն (Հայաստանի իրավական 
տեղեկատվական համակարգ` www.
arlis.am):

	Թիրախ համայնքապետարաններին 
հղված հարցումների պատասխան-
ներ: 

	Թիրախ ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչներ:
	Թիրախ համայնքների շուրջ 300 

բնակիչներ:
	Տեղեկատվական ցուցատախտակ-

ներ:
	ԶԼՄ հրապարակումներ:
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4.3 Գնահատման իրականացման պլանը

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ  ՓՈՒԼ
àլորտին առնչվող միջազգային և ներպետական օրենսդրական դաշտի 
ուսումնասիրության իրականացում
àրպես տեղեկատվության աղբյուր՝ թիրախ համայնքների համացանցային 
պաշտոնական կայքերի առկայության ճշգրտում
Մարզպետարանների պաշտոնական կայքում թիրախ համայնքների՝ գնահատմանն 
առնչվող իրավական ակտերի առկայության և դրանց ամբողջականության ճշգրտում
Գնահատմանն առնչվող տեղեկություններ ստանալու նպատակով հարցումների 
իրականացում
Մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում թիրախ համայնքների՝ գնահատմանն 
առնչվող իրավական ակտերի բովանդակային ուսումնասիրության իրականացում
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության պաշտոնական 
կայքում տեղադրված, գնահատմանն առնչվող տեղեկությունների բովանդակային 
ուսումնասիրության իրականացում
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
Հարցազրույցների, դիտարկումների և լուսանկարահանումների իրականացում
Գնահատման ընթացքում ստացված արդյունքների համակարգում, 
փաստաթղթավորում ու ամբարում
Գնահատման ընթացքում վեր հանված բացթողումների և թերացումների խմբավորում 
և դրանց առնչությամբ եզրակացությունների շարադրում
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Զեկույցի կազմում
Գնահատման արդյունքների հանրային ներկայացում

Գնահատման արդյունքների հանրային իրազեկում
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4.4 Գնահատման իրականացման 
մեթոդաբանությունը
1. ՀՀ օրենսդրության, ինչպես նաև 

տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից ընդունված 
իրավական ակտերի ուսումնասի-
րություն:

2. Գնահատմանն առնչվող համացան-
ցային աղբյուրներում առկա համապա-
տասխան տեղեկատվության ուսումնա-
սիրություն և ամբարում:

3. Գնահատման գործիքակազմի մշա-
կում:

4. Հարցազրույցների անցկացում մշակ-
ված հարցաթերթերով:

5. Համայնքապետարանների դիտարկում 
(ցուցատախտակներին փակցվելիք 
պարտադիր հրապարակման ենթակա 
տեղեկություններ, ավագանու 
աշխատանքային պայմաններ, ՏԻՄ 
նստավայրում համայնքի բնակիչների 
համար ստեղծված պայմաններ և այլն):

6. Տեղեկատվություն ստանալու նպատա-

կով իրականացված հարցումների 
պատասխանների ուսումնասիրություն:

7. Հարցազրույցների և դիտարկման 
արդյունքում ստացված տեղեկա-
տվության մուտքագրում, ուսումնա-
սիրություն:

8. Գնահատմանն առնչվող փաստաթղթե-
րի ուսումնասիրություն:

9. Համայնքի ավագանու կողմից 
ընդունված, գնահատմանն առնչվող 
որոշումների ուսումնասիրություն:

10. Գնահատման ընթացքում Óեռք 
բերված արդյունքների ամբարում՝ ըստ 
առանÓին համայնքների:

11.Մարզային հաշվետվությունների 
պատրաստում:

12.Գնահատման ամփոփ արդյունքների 
վերլուծություն, եզրակացությունների 
շարադրում:

13.Եզրակացությունների հիման վրա 
առաջարկությունների հասցեական 
շարադրում:



26 5. ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 53-րդ հոդվածի համաÓայն՝ 
համայնքի քառամյա զարգացման ծրագիրը 
համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի 
վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների 
բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական, 
բնական և մարդկային ռեսուրսների գնա-
հատման արդյունքում նպատակային 
զարգացման տեսանկյունից Óեռնարկվելիք 
քայլերի ամբողջությունն արտահայտող 
փաստաթուղթ է, որը նախատեսում է 
ռազմավարական կտրվածքով համայնքի 
հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծում 
և նպատակային բյուջետավարման գործ-
ընթացի իրականացում: Նույն հոդվածի 
պահանջով՝ համայնքի ղեկավարը մշակում է 
համայնքի քառամյա զարգացման ծրագիրը 
և իր լիազորություններն ստանÓնելու օրվանից 
հետո` եռամսյա ժամկետում, ներկայացնում 

ավագանու հաստատմանը: 
Դիտարկված 15 համայնքներն էլ ունեն 

համայնքի զարգացման ծրագրեր, որոնք 
հաստատվել են ավագանու համապատաս-
խան որոշումներով:

Թեև §Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦  ՀՀ   օրենքի    64-րդ  հոդվածն  
ամրագրում է համայնքի զարգացման 
ռազմավարական ծրագրի հրատարակման 
պահանջ, սակայն միայն մեկ՝ Գեղարքունիքի 
մարզի Դպրաբակ համայնքի կողմից է 
այս պահանջը կատարվել: Այս համայնքի 
2013-2016թթ. զարգացման քառամյա 
ծրագիրը, սակայն, հրատարակվել է ոչ թե 
համայնքապետարանի, այլ §Քարավան 88¦ 
հասարակական կազմակերպության 
նախաÓեռնությամբ, 2014 թվականին, 20 
օրինակով:

Àստ ՏԻՄ ներկայացուցիչների՝ համայն-
քի զարգացման ռազմավարական 
ծրագրի չհրապարակելու հիմնական 
պատճառը ֆինանսական միջոցների 
բացակայությունն է: Լավագույն դեպքում 
համայնքապետարաններում առկա են 
համայնքների զարգացման ծրագրերի 
տպագիր տարբերակները (գրասենյակային 
տպագրություն), սակայն հիմնական 
ցուցանիշներ, վիճակագրական և գրաֆիկա-
կան տվյալներ պարունակող տեղեկատուներ 
ու գրքույկներ չեն հրատարակվել:

§Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին¦ ՀՀ 
օրենքի 31-րդ հոդվածի համաÓայն` 
համայնքի բյուջեի նախագիծը կազմվում է 

5.1 Նպատակային բյուջետավարման գործընթացի իրականացումը՝ 
համայնքների զարգացման քառամյա ծրագրերի համատեքստում
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համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրով` 
տվյալ բյուջետային տարվա հիմնախնդիրների 
լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցների պլանավորման հիման վրա: 
Նույն հոդվածի համաÓայն՝ համայնքի 
բյուջեի նախագիծը բաղկացած է համայնքի 
ղեկավարի բյուջետային ուղերÓից և 
համայնքի բյուջեի մասին ավագանու որոշման 
նախագծից: Բյուջետային ուղերÓն էլ ներառում 
է համայնքի ղեկավարի զեկույցը բյուջետային 
տարվա համայնքի զարգացման հիմնական 
ուղղությունների մասին: 

Սակայն դիտարկված 14 համայնքներում 
համայնքի ղեկավարները 2016թ. բյուջեի 
նախագծերում չեն ներառել բյուջետային 
ուղերÓի մասը՝ համայնքի ավագանու 
քննարկմանը ներկայացնելով միայն համայն-
քի բյուջեի մասին որոշման նախագիծը: 
Դիտարկված համայնքներից միայն Շիրակի 
մարզի Անիավան համայնքի 2016թ. բյուջեի 
նախագիծն է ներառել բյուջետային ուղերÓ, 
որը բովանդակում է համայնքի ղեկավարի 
զեկույցը բյուջետային տարվա՝ համայնքի 
զարգացման հիմնական ուղղությունների 
մասին: úրենքի վերոհիշյալ պահանջը 
չկատարած համայնքների ղեկավարներն 
անգամ չգիտեն, թե ի՛նչ է նշանակում 
բյուջետային ուղերÓ, նաև տեղյակ չեն, որ այն 
բյուջեի նախագծի բաղկացուցիչ մաս է:

Լոռու մարզի համայնքապետերը նշում 
էին, որ ծանոթ չեն բյուջետային ուղերÓի 
Óևաչափին ու կազմման նրբություններին, 
որով փաստվում է, որ տեղյակ չեն §ՀՀ 
բյուջետային համակարգի մասին¦ ՀՀ օրենքի 
31-րդ հոդվածի պահանջներին: 

Արդյունքում, բյուջետային ուղերÓի 
բացակայությունը թույլ չի տալիս գնահատել, 

թե որքանո՛վ են համայնքների՝ տվյալ տարվա 
բյուջեները կազմվել համայնքի զարգացման 
ծրագրերով և արդյոք համահու՞նչ են այդ 
ծրագրերին:

àրքանո՞վ են համայնքային բյուջեները 
կազմվում ըստ համայնքների զարգացման 
ծրագրերի, որքանո՞վ են ծրագրերով 
նախատեսված աշխատանքները վերահսկ-
վում ավագանու կողմից: Այս հարցերի 
պատասխաններն ստանալու համար մեր 
կողմից գնահատման ընթացքում դիտարկվեց 
նաև համայնքների ղեկավարների՝ 2015թ. 
բյուջեների կատարման վերաբերյալ ավա-
գանուն տարեկան հաշվետվությունների 
ներկայացման գործընթացը: Àստ 
§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի՝ 2015թ. բյուջեների կատարման 
վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը 
պետք է ներկայացվի մինչև 2016թ.-ի մարտի 
1-ը, և հաշվետվության հետ համայնքի 
ղեկավարը համայնքի ավագանուն պետք է 
ներկայացնի հաշվետու տարում քառամյա 
զարգացման ծրագրի իրականացման 
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վերաբերյալ հաշվետվություն, որը ենթակա 
է հրապարակման՝ օրենքով սահմանված 
կարգով: 

Համայնքի զարգացման ծրագրի 
իրականացման վերաբերյալ դիտարկված 
15 համայնքներում հաշվետվություններ են 
ներկայացրել ընդամենը 6-ը՝ Գեղարքունիքի 
մարզի Ծափաթաղ և Լոռու մարզի բոլոր 5 
համայնքների ղեկավարները: Այս մասին  
ընդունվել են ավագանու համապատասխան 
որոշումներ: 

Մնացած համայնքների ղեկավարները 
հարցազրույցների ընթացքում հիմնականում 
հավաստիացնում էին, որ համայնքի 
զարգացման ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ ավագանուն հաշվետվություն 
ներկայացրել են բանավոր կարգով, 
համայնքային ժողովների ժամանակ, 
սակայն հաշվետվությունների ներկայացման 
վերաբերյալ համապատասխան 
փաստաթղթավորում չի եղել: Համայնքային 
ժողովների կայացումը հաստատող 
արÓանագրություններ չեն ներկայացվել 
դիտարկումներ իրականացնող խմբերին: 

Հատկանշական է, որ §Տեղական 

ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքի 
պահանջով՝ համայնքի զարգացման ծրագրի 
իրականացման վերաբերյալ հաշվետվու-
թյունը պետք է ընդգրկի ավագանու նիստի 
օրակարգ, ավագանուն պետք է ներկայացվի 
ոչ թե ժողովի ժամանակ, այլ ավագանու 
նիստում:

Հաշվետվությունները չներկայացնելու 
իրողությունը պայմանավորված է նաև այն 
հանգամանքով, որ համայնքների զարգացման 
ծրագրերն առավելապես կրում են Óևական 
բնույթ, ուստի համայնքների ղեկավարները 
նախևառաջ անհրաժեշտություն չեն տեսնում 
տարեկան բյուջեն կազմել ըստ զարգացման 
ծրագրերի:

Հավելենք, որ 2016թ.-ին զարգացման 
ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվե-
տվությունները վերոնշյալ համայնքների 
կողմից չեն հրապարակվել:

Àստ դիտարկումների՝ համայնքների 
ղեկավարները մինչև համայնքի զարգացման 
ծրագրի նախագիծը համայնքի ավագանու 
հաստատմանը ներկայացնելը չեն 
կազմակերպել և չեն անցկացրել հանրային 
բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ 
§Իրավական ակտերի մասին¦ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-րդ հոդվածով 
սահմանված ժամկետում: 
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Բյուջետային գործընթացի արդյունավետ 
կազմակերպումն ու իրականացումն առաջ-
նահերթորեն ենթադրում են համայնքի 
անդամների առջև ՏԻՄ-երի հաշվետու լինելու, 
հրապարակայնության և թափանցիկության 
սկզբունքի կենսագործում: 

Տեղական ինքնակառավարմանն 
առնչվող տարբեր իրավական ակտեր 
սահմանում են վերոհիշյալ սկզբունքների 
կենսագործմանն ուղղված պահանջներ: 
Սակայն համայնքի անդամների առջև 
հաշվետու լինելու, հրապարակայնության ու 
թափանցիկության uկզբունքները ժամանակ 
առ ժամանակ և մասամբ պահպանվում են 
միայն այն համայնքապետարաններում, 
որտեղ համապատասխան ծրագրային 
գործունեություն է իրականացվում միջազ-
գային կամ տեղական հասարակական 
կազմակերպությունների կողմից: Նման 
ծրագրերը, սակայն, հիմնականում իրակա-
նացվում են քաղաքային և բնակչության մեծ 
թիվ ունեցող գյուղական համայնքներում: 
Այդ պատճառով էլ մեր կողմից գնահատման 
իրականացման համար ընտրվել են հենց գյու-
ղական  համայնքներ, որոնք, կարելի  է  ասել, 
դուրս են մնում հանրային ուշադրությունից: 
Նկատենք նաև, որ հրապարակայնության 
և թափանցիկության ապահովման առու-

մով, ըստ էության, դժվար է էական 
տարբերություններ նկատել քաղաքային 
և գյուղական համայնքապետարանների 
աշխատաոճում: 

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածով սահմանված է, 
որ համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն ներկայացնում է 
մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: Համայնքի 
ավագանին քննարկումն ավարտելուց հետո 
որոշում է կայացնում բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին:

Դիտարկված 3 մարզերի 15 համայնքների 
ավագանու որոշումների ուսումնասի-
րությունները ցույց են տալիս, որ 2015թ. 
բյուջեի կատարման վերաբերյալ տարեկան 
հաշվետվությունները 14 համայնքների 
ղեկավարների կողմից ներկայացվել են 
օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում, և 
ընդունվել են ավագանու համապատասխան 
որոշումներ, իսկ Գեղարքունիքի մարզի 
æիլ համայնքի կողմից համապատասխան 
որոշումն ընդունվել է մարտի 1-ից հետո: 
Ստորև՝ N 1 աղյուսակով ներկայացվում 
են համապատասխան որոշումները՝ ըստ 
մարզերի:

5.2 Համայնքների բյուջետային գործընթացների հրապարակայնությունը, 
թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը
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Աղյուսակ N 1 

2015թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունների 
վերաբերյալ դիտարկված համայնքների ավագանին ու ընդունած որոշումները.

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Այգուտ, 24.12.2015թ.
ավագանու 
N 13 որոշում

Արևածագ, ավագանու 
17.02.2016թ.
N 3 որոշում

Անիավան, ավագանու 
13.01.2016թ.
N 3-Ն որոշում

Դպրաբակ, 16.12.2015թ.
ավագանու 
N 14-Ն որոշում

Ծաթեր, ավագանու 
25.01.2016թ.
N 04-Ն որոշում 

Լեռնակերտ, ավագանու 
20.01.2016թ. 
N 01-Ն որոշում

Ծափաթաղ, 25.02.2016թ.
ավագանու 
N 3-Ն որոշում

Կարմիր Աղեկ, ավագանու 
09.02.2016թ. 
N 2 որոշում

Հայկասար, ավագանու 
14.01.2016թ. 
N 01-Ն որոշում

æիլ, 12.03.2016թ. ավագանու
N 5 որոշում

Կողես, ավագանու 17.02.2016թ.
N 3 որոշում

æրափի,ավագանու 
23.01.2016թ.
N 02-Ն որոշում

Փամբակ, 25.12.2015թ.
ավագանու 
N 7-Ն որոշում

Մղարթ, ավագանու 
09.02.2016թ.
N1-Ա որոշում

Տուֆաշեն, ավագանու 
22.01.2016թ.
N 01-Ն որոշում

§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածով սահմանվում 
է, որ համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատելուց հետո՝ հնգօրյա 
ժամկետում, հրապարակվում է տեղական 
մամուլում և http://www.azdarar.am հասցեում 
գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
հրապարակային ծանուցումների պաշտո-
նական ինտերնետային կայքում, ակայն այս 
պահանջները դիտարկվող բոլոր ՏԻՄ-երի 
կողմից չեն իրականացվել: 

Համայնքային բյուջեին վերաբերող 
հարցադրումների դեպքում ՏԻՄ 
ներկայացուցիչները սովորաբար մատնացույց 

են անում ճիշտ պատասխանների վայրը` 
հաշվապահությունը: Երբ խոսք է գնում 
համայնքի զարգացման ծրագրի մասին, 
լավագույն դեպքում գրասենյակային 
թղթի վրա տպիչով տպված 1 օրինակ 
փաստաթուղթ են ցույց տալիս: Կամ նշում 
են, որ հետաքրքրվողներին ներկայացնում 
են բանավոր բացատրություններ: Մինչդեռ 
§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 64-րդ հոդվածն ամրագրում է 
հետևյալ պահանջը. §Համայնքի զարգացման 
քառամյա ռազմավարական ծրագիրը և 
տարեկան բյուջեն հրատարակվում են¦:

Ինչպես համայնքի զարգացման 
ռազմավարական ծրագրի, այնպես և 
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տարեկան բյուջեի հրատարակման վերոնշյալ 
պահանջները՝ բոլոր ՏԻՄ-երի կողմից 
դիտարկված, չեն կատարվել:

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի համաÓայն` 
համայնքի ղեկավարը բյուջեի նախագիծն 
ավագանու անդամներին ուղարկում է 
քննարկումից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ: 
Հարցազրույցների ընթացքում համայնքների 
ավագանու անդամներն այս առնչությամբ 
նշում են տարբեր ժամկետներ: 

Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքի 
ավագանու անդամները նշում են, որ բյուջեի 
նախագիծն ստանում են քննարկումից 1-10 
օր առաջ, Այգուտի ավագանու անդամները՝ 
2-7 օրառաջ, իսկ Դպրաբակ, Ծափաթաղ և 
æիլ համայնքներում ավագանու անդամները 

բյուջեի նախագիծն ստանում են քննարկումից 
1-5 օր առաջ: 

Լոռու մարզում հարցումներին մասնակից 
դիտարկվող համայնքների ավագանու 
անդամները հիմնականում նշում են, որ 
նախագիծն ուղարկվել է 5-7 օրառաջ:

Շիրակի մարզի դիտարկված 
համայնքներում ավագանու անդամների 
30%-ը նշում է, որ քննարկումից առաջ բյուջեի 
նախագիծն իրենց ուղարկվում է օրենքով 
նախատեսված ժամկետում, իսկ 70%-ը՝ որ 
համայնքի՝ 2016թ. բյուջեի մաuին որոշման 
նախագիծը քննարկումից առաջ իրենց չի 
ուղարկվել:

Այսպիսով, բյուջեի նախագիծն ավա-
գանու անդամներին ուղարկելու օրենքով 
նախատեսված ժամկետները համայնքների 
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ղեկավարների կողմից մասամբ են 
պահպանվում:

Իրողությունն այն է, որ համայնքների 
ավագանու անդամները հարցազրույցների 
ընթացքում ոչ միայն խուսափողական 
պատասխաններ են տալիս, այլև հաճախ 
դրսևորում են պաշտպանի կեցվածք և հանդես 
չեն գալիս որպես հակակշիռ համայնքի 
գործադիրին: Այս առումով հարկ է նշել, որ 
2015թ.-ի դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական 
փոփոխություններով՝ համայնքի ղեկավարը 
պատասխանատու է համայնքի ավագանու 
առջև (հոդված 182): Այս դրույթն ուժի մեջ է 
մտել 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

Դիտարկված բոլոր ՏԻՄ-երի կողմից չեն 
իրականացվել համայնքի բյուջեի մասին 
որոշման նախագիծը համայնքի ավագանուն 
ներկայացնելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, 
տեղական մամուլում հրատարակելու, բյուջեի 
հիմնական ցուցանիշներ, վիճակագրական 
և գրաֆիկական տվյալներ ներառող 
տեղեկատուներ ու գրքույկներ պատրաստելու 
և հրատարակելու ՀՀ օրենսդրությամբ 

ամրագրված պահանջները: 
Բյուջետային գործընթացների շրջանակ-

ներում բյուջեների նախագծերի վերաբերյալ 
չեն կազմակերպվել նաև հանրային լսումներ 
կամ քննարկումներ, հետևապես համայնքների 
բնակիչները զրկված են եղել համայնքային 
բյուջեների նախագծերի վերաբերյալ 
իրենց կարծիքները, դիտողություններնու 
առաջարկությունները ներկայացնելու հնարա-
վորությունից: 

Այս առնչությամբ Լոռու մարզի Արևածագ, 
Ծաթեր, Կարմիր Աղեկ համայնքների ՏԻՄ 
ներկայացուցիչները նշում են, որ իրենց կողմից 
կազմակերպվել են համայնքային ժողովներ, 
որոնց ժամանակ համայնքների բնակիչները 
հնարավորություն են ունեցել ներկայացնելու 
համայնքային բյուջեների նախագծերի 
վերաբերյալ կարծիքներ, դիտողություններ 
ու առաջարկություններ: Հարցումներին 
մասնակցած նույն համայնքների բնակիչները 
ևս հավաստում են, որ այդպիսի ժողովների 
մասնակցել են: Սակայն որևէ համայնքում  
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համայնքային ժողովները չեն արÓանագրվել:
Տեղական մամուլում բյուջետային 

փաստաթղթերի հրատարակման մասին 
օրենքի պահանջները ևս մնում են 
անկատար, իսկ համայնքների ղեկավարներն 
արդարանում են տեղական մամուլ չունենալու 
պատճառաբանությամբ: 

ՀամաÓայն §ՀՀ բյուջետային համա-
կարգի մասին¦ ՀՀ օրենքի 32-րդ և 
§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածների` hամայնքի 
ավագանու անդամները բյուջեի նախագծի 
վերաբերյալ կարող են ներկայացնել գրավոր 
առաջարկություններ, որոնք քննարկվում են 
ավագանու նիստում: 

Դիտարկված 15 համայնքներից 14-ի 
ավագանու անդամները համայնքային 2016թ.
բյուջեների նախագծերի վերաբերյալ գրավոր 
առաջարկություններ չեն ներկայացրել: 
Միայն մեկ՝ Գեղարքունիքի մարզի æիլ 
համայնքում են դիտարկում իրականացնող 
կառույցի ներկայացուցիչները տեղեկացել, 
որ 2016թ. բյուջեի նախագծի վերաբերյալ 
գրավոր առաջարկություն է ներկայացրել 
ավագանու միայն մեկ անդամ հարազատին 
կորցրած ընտանիքներին համայնքի կողմից 
տրամադրվող դրամական աջակցության 
գումարի չափը 30000 դրամից 50000 դրամ 
դարÓնելու վերաբերյալ:

Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի 
համայնքներում հարցազրույցներին մասնակ-
ցած ավագանու 42 անդամները հավաստում 
են, որ ավագանու նիստում բյուջեի նախագծի 
քննարկման ընթացքում իրենց կողմից 
արվել են բանավոր առաջարկություններ: 
Բանավոր առաջարկությունները վերաբերել 
են համայնքային ենթակայության շենքերի 

ու շինությունների վերանորոգմանը, հա-
մայնքների փողոցների լուսավորության 
անցկացմանը, փողոցների կառուցապատ-
մանը, ջրագծերի կառուցմանն ու կարգա-
վորմանը, համայնքային բյուջեներում 
փոփոխությունների կատարմանը, հաստիքա-
ցուցակների սահմանմանը, համայնքային 
բյուջեից համայնքի կարիքավոր բնակիչներին 
սոցիալական օգնությունների տրամադրմանը 
և այլն:

Չնայած օրենքով սահմանված պահանջ 
է, որ համայնքների ղեկավարները պետք է 
պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի համայնքի 
անդամները՝ համայնքի բյուջեի նախագծին, 
տարեկան հաշվետվությանը ծանոթանալու 
և ուսումնասիրելու ցանկություն ունեցող, 
դյուրությամբ Óեռք բերեն համապատասխան 
փաստաթղթերը, սակայն գնահատում 
իրականացնող մեր խմբերի համար անգամ 
նման պայմանները հասանելի չեն եղել: 
Այս պահանջի առնչությամբ համայնքների 
ղեկավարները և աշխատակազմերի քար-
տուղարները նշում են, որ համայնքների 



35

բնակիչները հետաքրքրված չեն, սակայն 
ցանկություն ունեցողները կարող են այցելել 
համայնքապետարան և ծանոթանալ իրենց 
հետաքրքրող փաստաթղթերին:

ՀամաÓայն §Տեղական տուրքերի և վճար-
ների մասին¦ ՀՀ օրենքի` տեղական տուրքերի 
դրույքաչափերը, օրենքով նախատեսված 
դրույքաչափերի սահմաններում, սահմանում է 
համայնքի ավագանին՝ համայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ` համայնքի տարեկան բյուջեն 
հաստատելուց առաջ: 

Դիտարկված 15 համայնքներից 14-
ում 2016թ.-ի համար տեղական տուրքերի 
դրույքաչափերի մասին որոշումներն ընդունվել 
են օրենքով նախատեսված ժամկետում, 
և միայն մեկ՝ Գեղարքունիքի մարզի 
Դպրաբակ համայնքի ավագանու կողմից 
համապատասխան որոշում չի ընդունվել: 
Ստորև, N 2 աղյուսակով ներկայացվում 
են համապատասխան որոշումներն ըստ 
մարզերի:

Աղյուսակ N 2

2016թ.-ի համար տեղական տուրքերի դրույքաչափերի մասին դիտարկված 
համայնքների ավագանու ընդունած որոշումները

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Այգուտ, ավագանու 
24.12.2015թ. 
N 2-Ն որոշում

Արևածագ, ավագանու 
12.02.2015թ. 
N 20-Ն որոշում

Անիավան,ավագանու 
17.12.2015թ. 
N 15-Ն որոշում

Ծափաթաղ, ավագանու 
25.12.2015թ. 
N 16-Ն որոշում

Ծաթեր, ավագանու 24.11.2015թ. 
N 20-Ն որոշում

Լեռնակերտ, ավագանու 
16.12.2015թ. 
N 20-Ն որոշում

æիլ, ավագանու 
22.12.2015թ. 
N 9-Ն որոշում

Կարմիր Աղեկ, ավագանու 
30.11.2015թ.
N 17-Ն որոշում

Հայկասար, ավագանու 
11.12.2015թ. 
N 20-Ն որոշում

Փամբակ` ավագանու 
09.01.2016թ. որոշում, 
սակայն համարը համայնքի 
ղեկավարի կողմից չի նշվել

Կողես, ավագանու 15.12.2014թ. 
N 27-Ն որոշում

æրափի, ավագանու 
15.12.2015թ. 
N 20-Ն որոշում

Դպրաբակ՝ որոշում չի 
ընդունվել

Մղարթ, ավագանու 15.12.2015թ. 
N 20-Ն որոշում, սակայն կայքում 
որոշման համապատասխան 
հավելվածը չի տեղադրվել

Տուֆաշեն, ավագանու 
21.12.2015թ.
N 11-Ն որոշում
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Àստ §Տեղական տուրքերի և վճարների 
մասին¦  ՀՀ օրենք 201-րդ հոդվածի՝  համայն-
քի ղեկավարը պետք է ապահովի տեղական 
տուրքերի և վճարների վերաբերյալ համայնքի 
անդամների իրազեկման մի շարք պահանջ-
ներ, սակայն այս առումով էլ դիտարկված 
համայնքներում համապատասխան աշխա-
տանքներ չեն իրականացվել: 

Բյուջեի հաստատումից հետո բյուջեի 
հրապարակումը օրենսդրական պահանջ 
է, որը, ինչպես վերն արդեն նշվեց, ևս չի 
կատարվել դիտարկվող ՏԻՄ-երի կողմից:

Համայնքի բյուջեն հաստատելուն 
հաջորդում է բյուջետային գործընթացի՝ 
բյուջեի կատարման փուլը: §Տեղական 
ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքով 
համայնքի ղեկավարն ապահովում է բյուջեի 
կատարումը, որի վերաբերյալ եռամսյա 
հաղորդումներ և տարեկան հաշվետվություն 
է ներկայացնում համայնքի ավագանուն: 
§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածով՝ համայնքի 

ղեկավարը, եռամսյակը մեկ` մինչև հաշվետու 
եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը, բյուջեի 
կատարման ընթացքի մասին հաղորդումներ 
է ներկայացնում համայնքի ավագանուն և 
համապատասխան մարզպետին: 

Գեղարքունիքի մարզի դիտարկված 
համայնքներում 2016թ. բյուջեների 
կատարման ընթացքի վերաբերյալ միայն 
Ծափաթաղ համայնքի ղեկավարի կողմից 
են համայնքի ավագանուն ներկայացվել 
եռամսյա հաղորդումներ: Մինչդեռ Այգուտ, 
Դպրաբակ, æիլ, Փամբակ համայնքների 
ղեկավարների կողմից օրենքի վերոհիշյալ 
պահանջն անտեսվել է:

Լոռու մարզի դիտարկված համայնքներում 
2016թ. բյուջեների կատարման ընթացքի 
վերաբերյալ Արևածագ, Ծաթեր և Կարմիր 
Աղեկ համայնքների ղեկավարների կողմից 
բյուջեի կատարման ընթացքի մասին եռամսյա 
հաղորդումները ներկայացվել են օրենքով 
պահանջվող դրույթին համապատասխան: 
Սակայն այս գործընթացի իրականացման 
առումով  թերացումներ կան Կողես և Մղարթ 
համայնքներում: Կողես համայնքի ղեկավարի 
կողմից 2016 թ. բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին միայն 1-ին եռամսյակի վերաբերյալ 
է հաղորդում ներկայացվել համայնքի 
ավագանուն, որի առնչությամբ 01.04.2016թ.-
ին ընդունվել է N 05-Ն համապատասխան 
որոշումը, իսկ Մղարթ համայնքի ավագանուն 
հաղորդում չի ներկայացվել համայնքի բյուջեի 
միայն 3-րդ եռամսյակի վերաբերյալ՝  նախորդ 
գյուղապետի հրաժարականի պատճառով:

Շիրակի մարզի դիտարկված համայնք-
ներում 2016թ. բյուջեների կատարման 
ընթացքի վերաբերյալ միայն æրափի 
համայնքի ղեկավարի կողմից են համայնքի 
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ավագանուն ներկայացվել եռամսյա 
հաղորդումներ: Անիավան, Լեռնակերտ, 
Հայկասար համայնքների ղեկավարները 
նշում են, որ համայնքի 2016թ. բյուջեի 
կատարման վերաբերյալ եռամսյա 
հաղորդումներն ավագանու նիստերի 
ընթացքում համայնքի ավագանուն 
ներկայացվել են բանավոր կերպով, սակայն 
ավագանու կողմից համապատասխան 
որոշումներ չեն ընդունվել: àրոշումների 
բացակայության պարագայում կարող ենք 
նշել, որ Անիավան, Լեռնակերտ, Հայկասար, 
Տուֆաշեն համայնքների ղեկավարների 
կողմից օրենքի վերոհիշյալ դրույթով 
սահմանված պահանջն անտեսվել է:

Դիտարկված ՏԻՄ-երը չեն հրատարակել 
նաև 2016թ. բյուջեների եռամսյա 
կատարման մասին տեղեկությունները, ինչը 

պատճառաբանում են տեղական ԶԼՄ և մամուլ 
չունենալու, ինչպես նաև բյուջեի սուղ լինելու 
հանգամանքներով:

Նկատենք, որ ՀՀ համայնքներից շատերը 
չունեն տեղական մամուլ, սակայն խնդիրն այն 
է, որ ՏԻՄ-երը նաև պատրաստակամություն 
չունեն կատարելու հրապարակայնության և 
թափանցիկության օրինական պահանջները: 
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները 
պարտավոր են ոչ միայն հրատարակել, այլև 
հնարավորություն ստեղծել, որ հանրությունը, 
համայնքների բնակչությունն առանց 
խոչընդոտների և հրատապորեն ծանոթանան 
հրապարակված փաստաթղթերին:

Իրականացված գնահատման արդյունք-
ները  ցույց են տալիս, որ համայնքների բնակ-
չությունն օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով չի իրազեկվում ավագանու նիստերի 
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մասին, ինչի հետևանքով համայնքի 
անդամները, շահագրգիռ անÓինք զրկվում են 
համայնքային նշանակության ունեցող կարևոր 
որոշումների կայացմանը մասնակցելուց: 

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 
ավագանու նիստի օրակարգի նախագիծը, 
դրանում ընդգրկված հարցերի որոշման 
նախագծերը և համապատասխան փաստա-
թղթերը նիստն սկսվելուց առնվազն 
յոթ օր առաջ պետք է տրամադրվեն 
ավագանու անդամներին: §Տեղական 
ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքի 
12.1-րդ հոդվածը սահմանում է. §Ավագանու 
հերթական նիստից առնվազն յոթ օր առաջ 
համայնքի ղեկավարը հրապարակում է 
տեղեկություն ավագանու նիստի ժամանակի, 
վայրի վերաբերյալ և օրակարգի նախագիծը: 
Հրապարակումն իրականացվում է 
համայնքներում՝ համայնքի ավագանու 
նստավայրում դրանք փակցնելու միջոցով, 
ինչպես նաև այն վայրերում, որոնք մատչելի 
են համայնքի յուրաքանչյուր մասի բնակչի 
համար՝ առվազն մեկտեղ յուրաքանչյուր երկու 
հազար բնակչի համար¦: 

Գնահատման ընթացքում դիտարկված 
15 համայնքների ավագանու միայն մեկ՝ Լոռու 
մարզի Մղարթ համայնքի նստավայրում էր 
առկա ավագանու նիստի մասին տեղեկացնող 
հայտարարություն: Սա շատ տխուր ցուցանիշ 
է:

Àստ Շիրակի մարզի ՏԻՄ ներկայացու-
ցիչների՝ ավագանու նիստի մասին 
բնակիչներին իրազեկում են բանավոր: 
Տուֆաշեն համայնքում անգամ նշում են, որ 
համայնքի բնակիչներին ավագանու նիստերի 
մասին տեղեկացնում են հեռախոսազանգերի 

միջոցով: Անիավան համայնքի աշխատա-
կազմի քարտուղարի տեղեկացմամբ՝ 
համայնքի բնակիչներին ավագանու նիստերի 
մասին տեղեկացնում են համայնքի երկաթգծի 
բարÓրախոսով և երկաթգծի կայարանի դռան 
վրա հայտարարություն փակցնելով: Սակայն 
դիտարկման ժամանակ նշված տեղում նման 
հայտարարություն փակցված չէր:

Այս պահանջի կատարման մասին 
մնացած համայնքների ղեկավարների 
և աշխատակազմերի քարտուղարների 
պատասխանները հակասական են: Շատերը 
հիմնականում անկեղծորեն պատասխանում 
են, որ ավագանու նիստի մասին իրազեկում 
չի կատարվում: Երբ հակառակ պատասխանի 
դեպքում դիտարկում իրականացնող խմբերի 
ներկայացուցիչները խնդրեցին ցույց տալ 
ավագանու նիստի մասին հայտարարության 
որևէ նմուշ, թեկուզ էլեկտրոնային, նման 
գրավոր նյութ համայնքապետարաններում 
չգտնվեց: ՏԻՄ ներկայացուցիչները 
նշում էին նաև, որ ավագանու նիստից 
առաջ հայտարարությունը փակցրել են 
համայնքապետարանում, ավագանու նիստից 
հետո հանել են ու չեն պահպանել: Ի դեպ, 
համայնքապետարաններում փակցված 
նյութերը սովորաբար տևական ժամանակով, 
անգամ տարիներով մնում են իրենց տեղերում` 
ընդհուպ խունանալը: Սակայն ՏԻՄ-երի 
նստավայրերում ավագանու նիստի մասին 
ժամկետանց իրազեկում ևս փակցված չէր:

Ավագանու անդամներն իրենց հերթին 
հիմնականում խուսափում են մատնանշելուց 
համայնքի ղեկավարի կամ աշխատակազմի 
քարտուղարի կողմից օրենքի վերոհիշյալ 
պահանջի չկատարումը կամ ոչ պատշաճ 
կատարումը: Ավագանու անդամներին  
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ավագանու նիստերի մասին հաճախ  
տեղեկացնում են 1-2 օր առաջ, հիմնականում 
հեռախոսազանգով, որի ընթացքում, 
լավագույն դեպքում, տեղեկացվում են 
նաև քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ: 
úրակարգային հարցերի վերաբերյալ 
համապատասխան փաստաթղթերն ավագա-
նու անդամներին ոչ միայն նիստերից առաջ 
չեն տրամադրվում, այլև անգամ նիստերի 
ժամանակ: 

ՀամաÓայն §Իրավական ակտերի մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի` ՏԻՄ-երի 
նորմատիվ իրավական ակտերը ենթակա են 
պարտադիր պաշտոնական հրապարակման: 
Նույն օրենքի 63-րդ հոդվածով գյուղական 
և քաղաքային համայնքի ավագանու 
և ղեկավարի նորմատիվ որոշումների 
պաշտոնական հրապարակման օր է 
համարվում դրանք համայնքի տարածքի 
տարբեր վայրերում այդ նպատակով 
նախատեսված ցուցատախտակներին 
փակցնելու օրը: 

Դիտարկված համայնքների թե՛ հա-

մայնքապետերը, թե՛ մեր կողմից հարցված 
ավագանու անդամները նշում են, որ 
ավագանու որոշումները հրատարակվում 
են՝ դրանք ցուցատախտակներին փակցնելու 
միջոցով: 

Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակի, æիլի 
և Փամբակի  համայնքապետարաններում 
առկա են  մեկական  ցուցատախտակներ,  
Ծափաթաղի համայնքապետարանում՝ 3 
ցուցատախտակ, իսկ Այգուտի համայնքա-
պետարանում ցուցատախտակ ընդհանրապես 
չկա: 

Լոռու մարզի Արևածագ և Մղարթ 
համայնքներում առկա են 3, Ծաթերում՝ 2, 
Կարմիր Աղեկում և Կողեսում՝ մեկական 
ցուցատախտակներ:

Շիրակի մարզի Լեռնակերտ, æրափի և 
Հայկասար համայնքապետարաններում 
առկա են մեկական ցուցատախտակներ, իսկ 
Տուֆաշեն, Անիավան համայնքների ՏԻՄ 
նստավայրերում ընդհանրապես բացակայում 
են:

òուցատախտակների առկայության 
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պարագայում, սակայն, միայն Մղարթ 
համայնքի ՏԻՄ նստավայրի ցուցատախ-
տակին էին փակցված ավագանու վերջին 
նիստին կայացված որոշումները: Մնացած 
համայնքների ՏԻՄ նստավայրերի, ինչպես 
նաև համայնքի տարածքի տարբեր 
վայրերում այդ նպատակով նախատեսված 
ցուցատախտակներին համայնքի ավագա-
նու և ղեկավարի նորմատիվ որոշումներ 
փակցված չէին:

§Իրավական ակտերի մասին¦ ՀՀ 
օրենքի 63-րդ հոդվածը սահմանում 
է. §òուցատախտակները տեղադրվում 
են` ելնելով համայնքի բնակչության 

թվից` երեք հարյուր բնակչին ոչ պակաu, 
քան մեկ ցուցատախտակ¦: Ստորև՝ N 3 
աղյուսակով ներկայացնում ենք դիտարկված 
համայնքների բնակչության թվերը և դրանց 
հարաբերակցությամբ՝ ցուցատախտակների 
քանակը, ինչն ակներև է դարÓնում, որ 
Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ և Շիրակի 
մարզի Անիավան ու Տուֆաշեն համայնքները 
ցուցատախտակ ընդհանրապես չունեն, 
6 համայնքներում դրանց քանակը չի 
համապատասխանում օրենքով սահմանված 
պահանջվող քանակին, և միայն 6 
համայնքներում են առկա համապատասխան 
քանակությամբ ցուցատախտակներ:
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Աղյուսակ N 3 

Դիտարկված համայնքերի ցուցատախտակների քանակը՝ ելնելով համայնքի 
բնակչության թվից

N Մարզ Համայնք Բնակչության 
թիվ

úրենսդրությամբ 
պահանջվող 

ցուցատախտակների 
քանակ

Համայնքում առկա 
ցուցատախտակների 

քանակ

1

Գեղարքունիք

Այգուտ 907 4 0
2 Դպրաբակ 670 3 1
3 Ծափաթաղ 341 2 3
4 æիլ 697 3 1
5 Փամբակ 465 2 1
6

Լոռի

Արևածագ 675 3 3
7 Ծաթեր 403 2 2
8 Կարմիր Աղեկ 160 1 1
9 Կողես 523 2 1

10 Մղարթ 355 2 3
11

Շիրակ

Անիավան 234 1 0
12 Լեռնակերտ 1541 6 1
13 Հայկասար 165 1 1
14 æրափի 1020 4 1
15 Տուֆաշեն 382 2 0
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Բոլոր համայնքներում ցուցատախ-
տակներին տեղադրվելիք նյութերին առնչվող 
խնդիրներ են: 

Գնահատման ընթացքում բոլոր 
համայնքապետարաններում տեղադրված 
ցուցատախտակներին հիմնականում 
բացակայում են ավագանու նիստի 
կայանալու օրվա և օրակարգի, տեղական 
տուրքերի և վճարների չափերի, 
որևէ ժամանակահատվածի բյուջեի 
կատարողականի, ՏԻՄ ներկայացուցիչների 
և համայնքի բնակիչների հետ հանդիպման 

մասին տեղեկություններ: Հիմնականում 
բացակայում են նաև ավագանու և համայնքի 
ղեկավարի որոշումները: 

Համայնքապետարաններում և վերը 
թվարկված վայրերում առավելապես 
փակցվում են տարաբնույթ հայտարա-
րություններ, որոնք, ըստ էության, կապ 
չունեն ՏԻՄ-երի կողմից թափանցիկության 
ու հրապարակայնության պահանջների 
և բնակչության առջև հաշվետու լինելու 
գործընթացի ապահովման հետ:
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Ինչպես վստահեցնում են ՏԻՄ 
ներկայացուցիչները, համայնքներում ցուցա-
տախտակներին փոխարինում են նաև 
համայնքապետարանների շենքերի արտաքին 
կամ ներքին պատերը, պատուհանները, 
համայնքների խանութների ապակիները, 
համայնքային քարաշեն կանգառների 
պատերը, վարկային կազմակերպությունների 
գովազդային վահանակները, սակայն մեր 
դիտարկումների ընթացքում նշված վայրերում 
ևս համայնքի ավագանու և ղեկավարի 
նորմատիվ որոշումներ փակցված չէին: 

ՀՀ Կառավարության 11.07.2002թ. N 
1146-Ն որոշմամբ հաստատված §Հասարա-
կությանն իրավական ակտերի մասին 
իրազեկման  կարգի¦ 2-րդ կետով  սահմանվում 
է. §Իրավական ակտը կիրառող մարմինների 
կողմից իրազեկումն իրականացվում է պաշ-
տոնական հաղորդագրության, զանգվածային 
լրատվության միջոցների հետ ասուլիսներ 
և հանդիպումներ կազմակերպելու, դրանց 

հարցազրույցներ տալու, հոդվածներ 
կամ տեղեկատվություն հրապարակելու 
կամ հեռուստատեսությամբ ու ռադիոյով 
ելույթներ ունենալու միջոցով¦: Սակայն այս 
ենթաօրենսդրական ակտի պահանջները 
ևս դիտարկվող ՏԻՄ-երի կողմից չեն 
կենսագործվել:

ìերջին տասնամյակի ընթացքում 
աստիճանաբար կարևորվում է ՏԻՄ-
երի գործունեության համացանցային 
մատչելիության ապահովումը, սակայն մեր 
օրենսդրությունը մինչև 2017թ. հունվարի 
1-ը չէր պարտադրում տեղական ինքնա-
կառավարման մարմիններին ունենալ 
պաշտոնական համացանցային կայքեր: 
§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 16.12.2016թ. Հú-237-Ն 
խմբագրությամբ 3000 և ավելի բնակիչ 
ունեցող համայնքների համար սահմանվել է 
պարտադիր ինտերնետային պաշտոնական 
կայք ունենալու պարտավորություն: Թեև 
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դիտարկված համայնքներից պաշտոնա-
կան համացանցային կայք ունի միայն 
մեկ՝ Շիրակի մարզի Լեռնակերտի գյուղա-
պետարանը (Լոռու մարզի Արևածագ 
համայնքի ՏԻՄ ներկայացուցիչների 
հավաստմամբ՝ գյուղապետարանի կայքը 
ժամանակավորապես չի գործում), սակայն 
նկատենք, որ 15 համայնքներն էլ չունեն 
համապատասխան թվով բնակչություն, 
հետևապես կայք ունենալու հարցը հետայսու 
ևս կարող են տնօրինել իրենց հայեցողությամբ: 

Հարկ է նկատել, որ տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի ներ-
դրումից հետո պատշաճ աշխատանքին 
հետամուտ ՏԻՄ-երը մեծ ջանքեր են 
ներդրել՝ ստեղծելով պաշտոնական համա-
ցանցային կայքեր և ապահովելով դրանց 
բարեհաջող գործարկումը: Համայնքային 
կայք ունենալը ՏԻՄ-երի գործունեության 
արդյունավետությունն ու որակը բար-
Óրացնելու, համայնքի անդամների առջև 
հաշվետու լինելու, համայնքի զարգացման 
ծրագրի և (կամ) տարեկան բյուջեի 
կառավարման (կազմման, հանրային 
քննարկման, իրականացման՝ (կատարման) և 

վերահսկման) գործընթացներում համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունն ապահովելու 
և կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու 
էական մեխանիզմ է, որի հարցում առաջին 
հերթին պետք է շահագրգիռ լինեն հենց 
ՏԻՄ ներկայացուցիչները: Միայն կայքի 
շարունակական դինամիկ թարմացումները 
կարող են հնարավորություն ընÓեռել ՏԻՄ-
երին ամբողջությամբ կենսագործելու իրենց 
գործունեության հրապարակայնության, 
թափանցիկության, հաշվետվողականության 
և բնակիչների մասնակցության ապահովման 
օրենսդրական ծավալուն պահանջները:

Համայնքների պաշտոնական 
կայքերի բացակայությունը մասամբ 
փոխլրացվում է ՀՀ մարզպետարանների 
համացանցային պաշտոնական կայքերում 
ՏԻՄ-երի գործունեության մասին 
տեղեկությունների տեղադրմամբ: Քանի 
որ ՀՀ մարզպետարանների կայքերում 
համայնքների ավագանու որոշումների 
տեղադրումը օրենսդրական պարտադիր 
պահանջ է, հետևապես ստորև՝ N 4, N 5 և N 6 
աղյուսակներով ներկայացնում ենք, թե 2016թ. 
ընթացքում դիտարկված համայնքների 
ավագանու որոշումների քանի՞ տոկոսն 
է տեղադրվել ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և 
Շիրակի մարզպետարանների պաշտոնական 
կայքերում (http://gegharkunik.mtad.am/, 
http://lori.mtad.am/, http://shirak.mtad.am/) 
առ 01.02.2017թ. դրությամբ.
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Աղյուսակ N 4 
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կայքում դիտարկված 

համայնքների ավագանու 2016թ. որոշումների 
տեղադրման քանակական բնութագրիչներ

N Համայնք

Համայնքի 
ավագանու 

կողմից 2016թ.-
ին ընդունված 
որոշումների 
ընդհանուր 

քանակը

ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզպետարանի 

պաշտոնական 
կայքում 

տեղադրված 
ավագանու 

որոշումների 
քանակը

Տեղադրված 
որոշումների 
համարները

2016թ. 
ընթացքում 
ընդունված 

որոշումների 
քանի՞ տոկոսն 
է տեղադրվել 

մարզպետարանի 
կայքում

1 Այգուտ 18 10 10.11.2016թ. թիվ 
14-23 որոշումներ

55,6 %

2 Դպրաբակ 18 8 30.12.2016թ. թիվ
1-9 որոշումներ

44,4 %

3 Ծափաթաղ 20 3 11.11.2016թ. 
թիվ 14,15, 16 
որոշումներ

15 %

4 æիլ 16 2 01.11.2016թ.թիվ 
15, 16 որոշումներ

12,5 %

5 Փամբակ 7 4 10.06.2016թ. թիվ 4,
10.08.2016թ. թիվ 5,
07.10.2016թ. թիվ 6,
25.12.2016թ. թիվ 7
որոշումներ

57 %
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Աղյուսակ N 5
 

ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կայքում դիտարկված համայնքների ավագանու 2016թ. 
որոշումների տեղադրման 
քանակական բնութագրիչներ

N Համայնքը

Համայնքի 
ավագանու 

կողմից 2016թ.-
ին ընդունված 
որոշումների 
ընդհանուր 

քանակը

ՀՀ Լոռու  
մարզպետարանի 

պաշտոնական 
կայքում 

տեղադրված 
ավագանու 

որոշումների 
քանակը

Տեղադրված 
որոշումների 
համարները

2016թ. 
ընթացքում 
ընդունված 

որոշումների 
քանի՞ տոկոսն 
է տեղադրվել 

մարզպետարանի 
կայքում

1 Արևածագ 25 12 2, 3, 4, 11-Ա, 16, 
18-Ն, 19, 20, 21, 22, 
24-Ն, 25-Ա

48%

2 Ծաթեր 33 15 07-Ա, 09-Ն, 10-Ա, 11-
Ա, 12-Ա, 13-Ա, 25-Ն, 
26-Ն, 27-Ա, 28-Ա, 29-
Ն, 30-Ա, 31-Ա, 32-Ա, 
33-Ն

45,5 %

3 Կարմիր Աղեկ 33 13 02, 03, 06-Ա,07-Ա,13, 
14-Ն, 15, 16-Ն, 17-Ա, 
18-Ն, 19-Ա, 20-Ն, 21-
Ա, 22

39,4 %

4 Կողես 22 16 04, 05, 18, 19, 20, 23,
24-Ն, 25-Ն, 26-Ա,
27-Ն, 28, 29, 30,
31, 32, 33

72,7 %

5 Մղարթ 24 12 01-Ա, 04-Ա, 
15-Ն,16-Ա, 17-Ա, 
18-Ա,19-Ն, 20-Ն, 
21-Ն, 22-Ա, 23-Ա, 
24-Ա

50 %
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Աղյուսակ N 6

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կայքում դիտարկված համայնքների ավագանու 2016թ. 
որոշումների տեղադրման 

քանակական բնութագրիչներ

N Համայնքը

Համայնքի 
ավագանու 

կողմից 
2016թ.-ին 
ընդունված 

որոշումների 
ընդհանուր 

քանակը

ՀՀ Շիրակի 
մարզպետարանի 

պաշտոնական 
կայքում 

տեղադրված 
ավագանու 

որոշումների 
քանակը

Տեղադրված որոշումների 
համարները

2016թ. 
ընթացքում 
ընդունված 

որոշումների 
քանի՞ 

տոկոսն է 
տեղադրվել 

զպետարանի 
կայքում

1 Անիավան 23 15 1-Ն, 2-Ա, 3-Ն, 9-Ն, 10-Ն, 
13-Ն, 15-Ա, 16-Ա, 17-Ա, 
18-Ն,19-Ն, 20-Ն, 21-Ն, 22-
Ն, 23-Ն

65 %

2 Լեռնակերտ 32 26 1-Ն, 2-Ն, 3-Ա, 4-Ա, 5-Ա, 6-Ա, 
7-Ա, 8-Ն, 10-Ն, 11-Ա, 12-Ն, 
13-Ն, 14-Ն, 15-Ն, 16-Ա, 17-
Ն, 18-Ա, 19-Ա, 23-Ն, 24-Ն, 
27-Ն, 28-Ն, 29-Ա, 30-Ա, 31-
Ա, 32-Ն

81,3 %

3 Հայկասար 25 16 2-Ն, 3-Ն, 4-Ն, 9-Ա,10-Ն, 
12-Ն, 15-Ն, 16-Ա, 17-Ն, 18-
Ա, 19-Ն, 20-Ա, 21-Ա, 22-Ն, 
23-Ա, 24-Ն

64 %

4 æրափի 29 24 1-Ն, 2-Ն, 3-Ն, 4-Ն, 5-Ն, 6-Ն, 
7-Ա, 8-Ն, 9-Ն, 10-Ն, 11-Ն, 
12-Ն, 13-Ն, 14-Ն, 15-Ն, 17-
Ն, 18-Ն, 19-Ն, 23-Ա, 24-Ն, 
25-Ա, 26-Ա, 27-Ն, 28-Ն

82,3 %

5 Տուֆաշեն 14 8 1-Ն, 2-Ն, 4-Ն, 9-Ա, 10-Ա, 11-
Ա, 12-Ն, 13-Ն

57 %
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Ներկայացված N4 աղյուսակում ուշագրավ 
է Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքի 
ավագանու կողմից 2016թ.-ի ընթացքում 
ընդունված որոշումների քանակը: Եթե 
տարեկան կտրվածքով նկատի ունենանք 
ՏԻՄ օրենսդրության պահանջների 
կատարումից բխող պարտադիր կարգով 
ընդունվելիք որոշումները (նախորդ տարվա 
բյուջեի կատարման վերաբերյալ տարեկան 
հաշվետվության, տեղական տուրքերի 
և վճարների դրույքաչափերի, ընթացիկ 
տարվա բյուջեի, համայնքապետարանի և 
համայնքային ենթակայության հիմնարկների 
աշխատակազմերի հաստիքացուցակների, 
բյուջեի կատարման վերաբերյալ 
ներկայացված եռամսյա հաղորդումների 
հաստատման մասին), արդեն իսկ պետք է 
ընդունված լինեին 7 որոշումներ, հետևապես 

հարց է առաջանում՝ ավագանու կողմից 
համայնքի շահերին վերաբերող այլ 
որոշումներ չե՞ն ընդունվել:

ìերոնշյալ աղյուսակների տվյալների 
ուսումնասիրությունից  կարող ենք եզրակաց-
նել, որ ամենաբարÓր ցուցանիշներն ունեն 
Շիրակի մարզի համայնքները, հետևապես 
ավագանու որոշումների տեղադրման 
առումով կարելի է տարբերակել Շիրակի 
մարզպետարանի աշխատանքը:

ՏԻՄ-երի գործունեության հաշվետվողա-
կանության, հրապարակայնության ու 
թափանցիկության ապահովման առումով 
հարկ է անդրադառնալ նաև աճուրդների 
հրապարակային ծանուցման պահանջին, 
որն ամրագրված է §Հրապարակային 
սակարկությունների մասին¦ ՀՀ օրենքով: 
úրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանվում է.

§Աճուրդի մասին հրապարակային 
ծանուցումը հրապարակվում է զանգվածային 
լրատվության միջոցով և http://www.
azdarar.am հասցեում գտնվող Հայաստանի 
Հանրապետության հրապարակային ծանու-
ցումների պաշտոնական ինտերնետային 
կայքում:

Աճուրդի կազմակերպիչը պետք է աճուրդի 
կայացման վայրում ցուցատախտակի վրա 
զետեղի աճուրդի մասին հրապարակային 
ծանուցումը` աճուրդի կայացման օրվանից 
առնվազն մեկ օր առաջ¦:

àւսումնասիրված համայնքներից 
2016թ.-ին միայն Գեղարքունիքի մարզի æիլ 
համայնքում է հայտարարվել մեկ աճուրդ, 
որի մասին թեև 30 օր առաջ հրապարակվել 
է §Հայաստանի Հանրապետություն¦ 
օրաթերթում, սակայն չի հրապարակվել 
http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող 
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ՀՀ հրապարակային ծանուցումների 
պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

Անդրադառնալով նաև §Տեղեկա-
տվության ազատության մասին¦ ՀՀ 
օրենքի 7-րդ հոդվածով պահանջվող՝ 
հաuտիքացուցակների, ինչպեu նաև 
պաշտոնատար անÓանց անունների, 
ազգանունների, կրթության, մաuնագի-
տության, պաշտոնի, աշխատանքի վայրի 
հեռախոuային համարների, էլեկտրոնային 
փոuտի հաuցեների վերաբերյալ 
տեղեկությունների և դրանցում կատարված 
փոփոխությունների՝ տարին առնվազն մեկ 
անգամ հրապարակմանը, նկատենք, որ 
դիտարկված ՏԻՄ-երի նստավայրերում 
հիմնականում բացակայում էին նշված 
տեղեկությունները: 

Այս առումով առանÓնանում է 
Շիրակի մարզի Լեռնակերտ համայնքը, 
քանի որ պահանջվող տեղեկությունները 

հրապարակված են1 գյուղապետարանի 
պաշտոնական կայքում:

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 10.1-րդ հոդվածով համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունը տեղական 
ինքնակառավարմանը սահմանվում է որպես 
համայնքում իրականացվող գործընթաց, 
որով բնակիչները տեղեկացվում են տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների 
գործունեության մասին և ուղղակի կամ 
անուղղակի ներգործություն են ունենում 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
որոշումների վրա։ Նույն հոդվածով համայնքի 
բնակիչների, նրանց խմբերի, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների փոխհա-
րաբերությունները, մասնակցության Óևերը, 
ընթացակարգերը սահմանվում են §Տեղական 
ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքով, 
ՀՀ այլ օրենքներով, ինչպես նաև ավագանու 
ընդունած` համայնքում տեղական ինքնա-

1 Տե՛ս http://lernakert.am/Pages/HumanResources/CompanyDa-
ta.aspx?StructureID=1663ևTab=5ևisClose=false:
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կառավարմանը բնակիչների մասնակցության 
կարգը հաստատելու մասին որոշմամբ:

Երեք մարզերում դիտարկված 15 
համայնքներից տեղական ինքնակառա-
վարմանը բնակիչների մասնակցության 
կարգ են ընդունել 12 ՏԻՄ-եր: Նշված քանակը 
չի ներառում Փամբակ համայնքը, թեև 
այս համայնքի ղեկավարը հարցազրույցի 
ժամանակ հավաստել է համապատասխան 
կարգ ունենալը, սակայն, ինչպես մնացած 

փաստաթղթերի դեպքում, այն ևս դիտարկում 
իրականացնող խմբին չի ներկայացվել: 
Այսպիսով, տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգ չի ըն-
դունվել Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ, 
Փամբակ և Շիրակի մարզի Տուֆաշեն 
համայնքների ՏԻՄ-երի կողմից: Ստորև՝ N7 
աղյուսակով ներկայացվում են ընդունված 
համապատասխան որոշումները՝ ըստ 
մարզերի:

Աղյուսակ N 7

Դիտարկված համայնքների ավագանու կողմից տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցության կարգ 
հաստատելու մասին որոշումները

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Այգուտ, ավագանու 23.06.2014թ. 
N 10-Ն որոշում

Ծափաթաղ, ավագանու 13.05. 2016թ. 
N 7-Ն որոշում

æիլ, ավագանու 21.03.2016թ. 
N 10-Ն որոշում

Արևածագ, ավագանու 27.11.2014թ. 
N 22-Ն որոշում

Ծաթեր, ավագանու 28.11.2014թ.
N 23-Ն որոշում

Կարմիր Աղեկ, ավագանու 27.11.2014թ.
N 18-Ն որոշում

Կողես, ավագանու 16.05.2016թ.
N 11-Ն որոշում

Մղարթ, ավագանու 27.11.2014 թ.
N 17-Ն որոշում

Անիավան, ավագանու 22.03.2016թ. 
N 06-Ա որոշում

Լեռնակերտ, ավագանու 25.042016թ. 
N 14-Ն որոշում

Հայկասար, ավագանու 04.04.2016թ. 
N 7-Ն որոշում

æրափի, ավագանու 10.05.16թ.
N 11-Ն որոշում

5.3 Համայնքների բնակիչների մասնակցությունը տեղական 
ինքնակառավարմանը
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§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքով սահմանվում են տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակ-
ցության ապահովման մեխանիզմներ և 
ընթացակարգեր, որպիսիք են՝ համայնքի 
բնակիչների նախաÓեռնությունը համայնքի 
ավագանու նիստի օրակարգում հարց 
ընդգրկելու համար, համայնքի բնակիչների 
համար կազմակերպվող ընդունելությունները, 
հանրային լսումները, հանդիպումներն ու 
քննարկումները, հասարակական կարգով 
գործող խորհրդակցական մարմիններում 
համայնքի բնակիչների ընդգրկումը, 
դիմումներով, առաջարկություններով ու 
տեղեկատվություն ստանալու համար ՏԻՄ-
երին դիմելը և այլն: Տեղական ինքնա-
կառավարմանը բնակիչների մասնակցության 
ապահովման մեկ այլ մեխանիզմ է նաև 
տեղական հանրաքվեն:

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 54.1-րդ հոդվածով ամրագրված է 
համայնքի ավագանու որոշմամբ համայնքի 

ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի 
Óևավորման, հանրային բաց լսումների 
կազմակերպման, անցկացման և դրանց 
վերաբերյալ ավագանուն տեղեկատվություն 
տրամադրելու կարգերի սահմանումը, 
որոնց ընդունմամբ և կիրառմամբ պետք 
է կարգավորվի համայնքի բնակիչների 
մասնակցության խնդիրը համայնքի 
զարգացման ծրագրի և բյուջեի կառավարման 
գործընթացներում: Այս կարգերի ընդունումով, 
ըստ էության, հնարավոր է Óևավորել տեղա-
կան ինքնակառավարմանը մասնակցության 
արդյունավետ մեխանիզմներ` խթանելով 
տեղական ժողովրդավարության կայացումն 
ու ամրապնդումը: 

Դիտարկված համայնքների կողմից 
կարգերի ընդունման մասին տեղեկա-
տվությունը ներկայացնում ենք ստորև՝ N8 
աղյուսակում, որտեղ §1¦ թիվը նշանակում է, 
որ համապատասխան կարգն ընդունվել է, իսկ 
§0¦-ն ՝ չի ընդունվել:
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Աղյուսակ N 8 

Տեղեկատվություն դիտարկված համայնքների կողմից համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի Óևավորման, հանրային բաց լսումների կազմակերպման, 

անցկացման և դրանց վերաբերյալ ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու 
կարգերի ընդունման վերաբերյալ

N Մարզը Համայնքը
Համայնքի ղեկավարին կից 
խորհրդակցական մարմնի 

Óևավորման կարգի ընդունում

Հանրային բաց լսումների 
կազմակերպման, անցկացման և 
դրանց վերաբերյալ ավագանուն 

տեղեկատվություն տրամադրելու կարգի 
ընդունում

1

Գեղարքունիք

Այգուտ 1 1

2 Դպրաբակ 0 0

3 Ծափաթաղ 1 1

4 æիլ 1 1

5 Փամբակ 0 0

6

Լոռի

Արևածագ 1 1

7 Ծաթեր 1 1

8 Կարմիր Աղեկ 1 1

9 Կողես 1 1

10 Մղարթ 1 1

11

Շիրակ

Անիավան 0 0

12 Լեռնակերտ 1 0

13 Հայկասար 1 11

14 æրափի 1 1

15 Տուֆաշեն 0 1

ÀՆԴԱՄԵՆÀ 11 11
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Հատկանշական է, որ վերոհիշյալ կարգերի 
ընդունումը լիարժեք իրականացվել է միայն 
Լոռու մարզի դիտարկված 5 ՏԻՄ-երի կողմից:

§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ 
ՀՀ օրենքի 33.1-րդ հոդվածով սահմանվում են 
տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության բնագավառում համայնքի 
ղեկավարի պարտադիր լիազորությունները, 
իսկ 19-20-րդ հոդվածներով՝ համայնքի 
ավագանու անդամի իրավունքները և 
պարտականությունները, որոնք ևս ներառում 
են համայնքի բնակիչների մասնակցային 
բաղադրիչի ապահովում:

Գնահատման արդյունքները ցույց են 
տալիս, որ եթե անգամ տեղական ինքնա-
կառավարմանը բնակիչների մասնակ-

ցությունն իրավական առումով կարգավոր-
ված է, դա դեռ իրական մասնակցության 
գրավական չէ: Այս առումով շատ էական է նաև 
համայնքների բնակիչների քաղաքացիական 
ակտիվ դիրքորոշումը: 

ՏԻՄ-ի գործունեությանը իրազեկ լինելու և 
համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը 
մասնակցելու նպատակով համայնքի բնակիչ-
ների համար բավարար պայմանների 
ստեղծումը ՏԻՄ ներկայացուցիչները հիմնա-
կանում ընկալում են որպես պայմանների 
ստեղծում նստավայրերում, սակայն այդ 
առումով գնալով առավել կարևորվում են 
համայնքում հասանելի այլ՝ մասնավորապես 
տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության 
Óևերը կամ միջոցները: 
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Գեղարքունիքի մարզում դիտարկված 
ՏԻՄ-երից համապատասխան շենքային 
պայմաններ ունեն Դպրաբակ և Ծափաթաղ 
համայնքների նստավայրերը, սակայն, ինչպես 
արդեն նշել ենք, ոչ մի համայնք չունի հա-
մայնքային    պաշտոնական կայք: Անմխիթար  
վիճակում է գտնվում  Գեղարքունիքի մարզի 
æիլ համայնքի գյուղապետարանի վարչական 
շենքը, և միայն երկու աշխատասենյակ 

է օգտագործվում ՏԻՄ գործունեության 
նպատակով: Մյուս համայնքներում համայն-
քային հանդիպումների նպատակով օգտա-
գործվում է դպրոցի դահլիճը, համայնքի 
ղեկավարի աշխատասենյակը: ՏԻՄ-երի 
նստավայրերը չունեն թեքահարթակներ, 
միջանցքներում աթոռներ կամ նստարաններ 
չկան:
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Լոռու մարզում դիտարկված ՏԻՄ 
նստավայրերից աշխատանքային համապա-
տասխան պայմաններ ունեն բոլոր 5 
համայնքներն էլ, աշխատասենյակները 
վերանորոգված են, ունեն ջեռուցման 
հնարավորություն, կահավորված են 
սեղաններով և աթոռներով, սակայն 
5 համայնքապետարաններն էլ չունեն 
տեխնիկական հագեցվածություն և համա-
ցանցային պաշտոնական կայքեր:

Շիրակի մարզում դիտարկված ՏԻՄ 
նստավայրերից համապատասխան պայ-
մաններ ունի Լեռնակերտ համայնքը՝ 
համացանցային պաշտոնական կայքի 
գործարկման շնորհիվ: àւշագրավ է այն 
հանգամանքը, որ Անիավան համայնքում, 
որպես հեռահաղորդակցության միջոց՝ 
ՏԻՄ-ի կողմից օգտագործվում է երկաթգծի 
կայարանի բարÓրախոսը:

Թեև §Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենքի պահանջով՝ համայնքի 
ավագանու անդամը պարտավոր է 
պարբերաբար հանդիպել համայնքի 
բնակչության հետ, համայնքի ընտրողներին 
տեղեկացնել համայնքի ավագանու աշխա-
տանքների մասին, մասնակցել ավագանու 
կողմից անցկացվող քաղաքացիների 
ընդունելություններին, սակայն հիմնականում 
հենց ավագանու համար համայնքի 
նստավայրում անհրաժեշտ պայմաններ 
ստեղծված չեն: 

Գեղարքունիքի մարզում ուսումնասիրված 
համայնքներից միայն Ծափաթաղի հա-
մայնքապետարանն ունի ավագանու 
գործունեության համար նախատեսված 
կահավորված աշխատասենյակ, որը 
թեև ապահովված է համապատասխան 

գրականությամբ, սակայն զուրկ է ինտեր-
նետային կապից: Մյուս համայնքներում 
ավագանու անդամներն իրենց աշխատանքը 
կազմակերպում և իրականացնում են 
համայնքների ղեկավարների աշխատա-
սենյակներում:

Լոռու մարզի 5 համայնքներում տարբեր 
հասարակական կազմակերպությունների 
կողմից իրականացվել են ՏԻՄ գործունեության 
թափանցիկությանն ու համայնքի բնակիչների 
մասնակցությանն առնչվող դասընթացներ 
ու քննարկումեր, որոնց մասնակցել են նաև 
համայնքների բնակիչները:

Համայնքին վերաբերող կարևորագույն 
հարցերի քննարկումներին, ավագանու 
նիստերին հենց  համայնքի բնակիչները 
շահագրգռված չեն մասնակցել: Դիտար-
կումներին մասնակցած ավագանու բոլոր 
անդամներն էլ նշում են, որ իրենք անÓամբ 
շահագրգռված են համայնքի բնակիչների 
հետ հանդիպումներ ունենալու հարցում, 
սակայն այդ մշակույթը դեռ հատկանշական 
չէ մեր համայնքներին: Դրա պատճառները մի 
քանիսն են: Նախ՝  համայնքի բնակիչն իր դերը 
կարևոր չի համարում որոշումների ընդունման 
գործընթացում՝ մեկնաբանելով, թե դա իրեն 
չի վերաբերում, երկրորդ՝ չկա վստահություն 
և հավատ առ այն, որ իր կողմից կատարվող 
առաջարկությունները կընդունվեն ՏԻՄ-ի 
կողմից: 

Լոռու մարզում դիտարկվող համայնքերից 
միայն Արևածագում են համայնքի բնակիչ-
ներն ակտիվորեն մասնակցում ՏԻՄ 
գործընթացներին: Ավագանու անդամները 
լիարժեք չեն ընկալում հանրային բաց լսում-
ների և քննարկումների կազմակերպման ու 
իրականացման ընթացակարգը, իրավական 
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համապատասխան ակտերով սահմանված 
նորմերը՝ ենթադրելով, որ բաց լսումը, 
քննարկումը նույնն է թե՝ բացօթյա, բաց երկնքի 
տակ քննարկումը, իսկ համայնքի բնակիչների 
հետ ընդունելությունները պատկերացնում 
են, որ կարելի է բնակիչներին հանդիպել 
համայնքում և կարևոր խնդիր քննարկել 
զանգվածային որևէ միջոցառման ժամանակ, 
ընդհուպ հանդիպումները վերջին զանգի, 
հարսանիքի, անգամ հուղարկավորության 
ժամանակ:

Շիրակի մարզի դիտարկված բոլոր 
համայնքներում ավագանու գործունեության 
կազմակերպման համար առկա են 
առանÓին աշխատասենյակներ, սակայն 
դրանք հիմնականում տրամադրվել են ՀՀ 
ոստիկանությանը կամ §Հայոց արծիվներ¦ 
հասարակական կազմակերպությանը, իսկ 
Լեռնակերտ համայնքում տրամադրվել է 
Հայփոստի բաժանմունքին: Àստ էության՝ 

ավագանու աշխատանքները բոլոր 
համայնքներում կազմակերպվում են 
համայնքների ղեկավարների աշխատա-
սենյակներում: Թե՛ ավագանու անդամները, 
թե՛ համայնքների ղեկավարները և թե՛ 
աշխատակազմերի քարտուղարները հավաս-
տում են, թե կատարում են քաղաքացիների 
ընդունելություն, սակայն որևէ համայնքում այդ 
գործընթացները փաստաթղթավորված չեն: 
Հետևապես մնում է այս հարցում հավատալ 
կամ չհավատալ ՏԻՄ ներկայացուցիչներին: 

Տեղական ինքնակառավարմանը բնա-
կիչների մասնակցության իրավունքի կի-
րարկման ապահովումը պետք է դառնա 
ՏԻՄ-երի ամենօրյա գործունեության 
առաջնահերթությունը, որի պարագայում 
միայն հնարավոր կդառնա համայնքում 
իրական ժողովրդաիշխանության իրակա-
նացումը:
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5.4 Գնահատման տվ յալների (արդյունքներ) աղ յուսակային ներկայացում

N òուցանիշի 
անվանումը

òուցանիշի նկարագիրը  
ՀՀ օրենսդրությամբ òուցանիշի առկա վիճակը

1. Ավագանու 
նիստի մասին 
տեղեկացում

Ավագանու հերթական նիստից առնվազն 
յոթ օր առաջ համայնքի ղեկավարը 
հրապարակում է տեղեկություն  ավագանու 
նիստի  ժամանակի, վայրի վերաբերյալ և 
օրակարգի նախագիծը: Հրապարակումն 
իրականացվում է համայնքներում` 
համայնքի ավագանու նստավայրում 
դրանք փակցնելով, ինչպես նաև այն 
վայրերում, որոնք մատչելի են համայնքի 
յուրաքանչյուր մասի բնակչի համար` 
առնվազն մեկ տեղ յուրաքանչյուր երկու 
հազար բնակչի համար:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 121, լրաց. 
20.05.05 ՀՕ-135-Ն)

Գնահատման ընթացքում դիտարկված 15 համայնքների 
ավագանու միայն մեկ՝ Լոռու մարզի Մղարթ համայնքի 
նստավայրում էր առկա ավագանու նիստի մասին 
տեղեկացնող հայտարարություն: 
Àստ Շիրակի մարզի ՏԻՄ ներկայացուցիչների՝ 
ավագանու նիստի մասին բնակիչներին իրազեկում 
են բանավոր Óևով: Տուֆաշեն համայնքում անգամ 
նշվեց, որ համայնքի բնակիչներին ավագանու նիստերի 
մասին տեղեկացնում են հեռախոսազանգերով: 
Անիավան համայնքի աշխատակազմի քարտուղարը 
նշեց, որ համայնքի բնակիչների համար ավագանու 
նիստերի մասին տեղեկացնում են համայնքի երկաթգծի 
բարÓրախոսով և երկաթգծի կայարանի դռան վրա 
հայտարարություն փակցնելով: Սակայն դիտարկման 
ժամանակ նշված տեղում նման հայտարարություն 
փակցված չէր: 

2 Ավագանու 
որոշումների 
հրատարակում

Աշխատակազմի քարտուղարն 
իրականացնում է uույն oրենքով և 
համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի 
կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 
լիազորությունները, մաuնավորապեu՝
5) ավագանու և համայնքի 
ղեկավարի որոշումների և ուղերÓների  
հրատարակումը:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 
30, խմբ. 30.09.08 ՀՕ-164-Ն, 
փոփ., լրաց. 08.12.11
ՀՕ-342-Ն, խմբ. 05.02.13 ՀՕ-6-Ն, լրաց. 
19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

ՏԻՄ ներկայացուցիչները սովորաբար պատասխանում 
են, թե ավագանու որոշումները հրատարակում են: 
Հիմնականում նշվում է, որ որոշումները փակցվում 
են ցուցատախտակներին: Սակայն գնահատման 
ընթացքում դիտարկվող համայնքներից միայն 
Լոռու մարզի Մղարթ համայնքի ՏԻՄ նստավայրի 
ցուցատախտակին էին  փակցված ավագանու վերջին 
նիստին կայացրած որոշումները: 
Հարկ է նշել, որ դիտարկված բոլոր համայնքների 
ավագանու որոշումները ոչ լիարժեք հրապարակվել 
են մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում` 
տվյալ համայնքների՝ ավագանու կողմից ընդունված 
որոշումների համապատասխան բաժիններում(տե՛ս N 4, 
5, 6 աղյուսակներ):
Շիրակի մարզի Լեռնակերտ համայնքի ավագանու 
2016թ.-ին ընդունած բոլոր որոշումները տեղադրված են 
գյուղապետարանի պաշտոնական կայքում՝ 
http://lernakert.am/:
Շիրակի մարզի Տուֆաշեն համայնքում նշեցին, որ 
համայնքի բնակիչները ավագանու որոշումներին 
ծանոթանալու համար այցելում են համայնքապետարան 
և տեղում անÓամբ վերցնում են իրենց հետաքրքրող 
ավագանու որոշումները:
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Նույն մարզի Անիավան համայնքում նշեցին, որ 
ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումները և 
ուղերÓները մեկական օրինակով տպվում և դրվում են 
համայնքի ղեկավարի աշխատասեղանին, որպեսզի 
բնակիչները ծանոթանան:

3 Համայնքի 
ավագանու 
և ղեկավարի 
նորմատիվ 
որոշումների 
հրապարակում

1. Տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների նորմատիվ իրավական 
ակտերը ենթակա են պարտադիր 
պաշտոնական հրապարակման:

5. Քաղաքային և գյուղական համայնքների 
ավագանու և համայնքի ղեկավարի 
նորմատիվ իրավական ակտերը  
հրապարակում է համայնքի ղեկավարը, 
դրանք պետական գրանցում ստանալու 
օրվան հաջորդող հինգ օրվա ընթացքում:

(§Իրավական ակտերի մասին¦ ՀՀ 
օրենք, հոդված 56, խմբ. 26.12.08 ՀՕ-
13-Ն)

1. Գյուղական և քաղաքային համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի նորմատիվ 
որոշումների պաշտոնական 
հրապարակման օր է համարվում 
համայնքի ղեկավարի հրատարակած 
§Համայնքի իրավական ակտերի 
տեղեկագրում¦ այդ ակտերը սույն 
օրենքի 56-րդ հոդվածի հինգերորդ 
մասով նախատեսված ժամկետում 
հրապարակվելու կամ դրանք համայնքի 
տարածքի տարբեր վայրերում 
այդ նպատակով նախատեսված 
ցուցատախտակներին փակցնելու օրը:
2. §Համայնքի իրավական ակտերի 
տեղեկագիրը¦ հրատարակվում է` ելնելով 
համայնքի բնակչության թվից` հարյուր 
բնակչին ոչ պակաս, քան մեկ օրինակ 
տպաքանակով:
òուցատախտակները տեղադրվում են` 
ելնելով համայնքի բնակչության թվից` 
երեք հարյուր բնակչին ոչ պակաս, քան մեկ 
ցուցատախտակ:

(§Իրավական ակտերի մասին¦ ՀՀ 
օրենք, հոդված 63, խմբ. 25.12.06 ՀՕ-
35-Ն, խմբ., փոփ 26.12.08 ՀՕ-13-Ն)

Դիտարկված համայնքներից  ոչ մեկը  երբևիցե չի 
հրատարակել §Համայնքի իրավական ակտերի 
տեղեկագիր¦: 
Դիտարկված համայնքների ՏԻՄ ներկայացուցիչները 
նշում են, որ համայնքների ավագանու և համայնքի 
ղեկավարի նորմատիվ իրավական ակտերի 
հրապարակումն իրականացնում են՝ դրանք 
ցուցատախտակներին փակցնելով: Սակայն 
բացառությամբ Լոռու մարզի Մղարթ համայնքի՝ 
դիտարկումների ընթացքում ՏԻՄ նստավայրերում 
առկա ցուցատախտակներին համայնքի ավագանու և 
ղեկավարի նորմատիվ որոշումներ փակցված չէին:
Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ և Շիրակի մարզի 
Անիավան ու Տուֆաշեն համայնքները ցուցատախտակ 
ընդհանրապես չունեն, 6 համայնքներում դրանց 
քանակը չի համապատասխանում օրենքով սահմանված 
պահանջվող քանակին, և միայն 6 համայնքներում 
են առկա համապատասխան քանակությամբ 
ցուցատախտակներ: 
Ինչպես վստահեցնում են ՏԻՄ ներկայացուցիչները, 
համայնքներում ցուցատախտակներին փոխարինում 
են նաև համայնքապետարանների շենքերի 
արտաքին կամ ներքին պատերը, պատուհանները, 
համայնքների խանութների ապակիները, համայնքային 
քարաշեն կանգառների պատերը, վարկային 
կազմակերպությունների գովազդային վահանակները, 
սակայն դիտարկումների ընթացքում նշված վայրերում 
ևս համայնքի ավագանու և ղեկավարի նորմատիվ 
որոշումներ փակցված չէին: 
Համայնքապետարաններում և վերը թվարկված 
վայրերում հիմնականում փակցվում են տարբեր 
տիպի հայտարարություններ, որոնք, ըստ էության, 
կապ չունեն ՏԻՄ-երի կողմից թափանցիկության ու 
հրապարակայնության պահանջների և բնակչության 
առջև հաշվետու լինելու գործընթացի ապահովման հետ: 
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    Իրականացվել է բոլոր համայնքների ավագանու 
և ղեկավարների 2016թ. նորմատիվ որոշումների 
ոչ լիարժեք հրապարակում մարզպետարանների 
պաշտոնական կայքերում:
Միայն Շիրակի մարզի Լեռնակերտ համայնքն ունի 
գյուղապետարանի պաշտոնական կայք՝ 
http://lernakert.am/, որտեղ հրապարակված են 
համայնքի ավագանու և ղեկավարի ընդունած նորմատիվ 
որոշումները:

4 Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
առկայություն  

Համայնքի ղեկավարը մշակում է համայնքի 
քառամյա զարգացման ծրագիրը և 
իր լիազորություններն ստանÓնելու 
օրվանից հետո` եռամսյա ժամկետում, 
ներկայացնում ավագանու հաստատմանը: 

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 53, փոփ. 
30.09.08 ՀՕ-164-Ն, լրաց. 23.06.11 ՀՕ-
227-Ն, խմբ. 07.12.15 ՀՕ-174-Ն)

Դիտարկված բոլոր համայնքներն ունեն ավագանու 
համապատասխան որոշումներով հաստատված  
համայնքի զարգացման ծրագրեր:

5 Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
հրատարակում

Համայնքի զարգացման քառամյա 
ռազմավարական ծրագիրը և տարեկան 
բյուջեն հրատարակվում են:

èազմավարական ծրագիրը և բյուջեն 
համայնքի բնակչության համար 
առավել մատչելի դարÓնելու համար 
պատրաստվում և հրատարակվում են 
հիմնական ցուցանիշներ, վիճակագրական 
և գրաֆիկական տվյալներ պարունակող 
տեղեկատուներ ու գրքույկներ:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 64, 
փոփ. 30.09.08 ՀՕ-164-Ն)

Միայն մեկ՝ Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ համայնքի 
կողմից է այս պահանջը կատարվել: Այս համայնքի 
2013-2016թթ. զարգացման քառամյա ծրագիրը, 
սակայն, հրապարակվել է ոչ թե համայնքապետարանի, 
այլ  §Քարավան 88¦ հասարակական կազմակերպության 
նախաÓեռնությամբ, 2014 թվականին, 20 օրինակով: 

Àստ ՏԻՄ ներկայացուցիչների՝ համայնքի զարգացման 
ռազմավարական ծրագրի չհրապարակման հիմնական 
պատճառը ֆինանսական միջոցների բացակայությունն 
է: 

Լավագույն դեպքում համայնքապետարաններում առկա 
են համայնքների զարգացման ծրագրերի տպագիր 
տարբերակները (գրասենյակային տպագրություն), 
սակայն հիմնական ցուցանիշներ, վիճակագրական և 
գրաֆիկական տվյալներ պարունակող տեղեկատուներ ու 
գրքույկներ չեն հրատարակվել:



60

6 Հաշվետու 
տարում քառամյա 
զարգացման 
ծրագրի 
իրականացման 
վերաբերյալ 
հաշվետվության 
ներկայացում

Մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան  
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվության 
հետ համայնքի ղեկավարը համայնքի 
ավագանուն է ներկայացնում հաշվետու 
տարում քառամյա զարգացման 
ծրագրի իրականացման վերաբերյալ 
հաշվետվություն, որը ենթակա է 
հրապարակման՝ օրենքով սահմանված 
կարգով:

Համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագրի իրականացման վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարի ներկայացրած 
հաշվետվությունից հետո՝ մեկ ամսվա 
ընթացքում, քառամյա զարգացման 
ծրագրում փոփոխություններ և (կամ) 
լրացումներ կարող են առաջարկվել 
համայնքի ղեկավարի կամ համայնքի 
ավագանու անդամների՝ օրենքով 
սահմանված թվի առնվազն մեկ երրորդի 
կամ մշտական հանÓնաժողովների (եթե 
դրանք Óևավորված են) կողմից:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 53, փոփ. 
30.09.08 ՀՕ-164-Ն, լրաց. 23.06.11 ՀՕ-
227-Ն, խմբ. 07.12.15 ՀՕ-174-Ն)

Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի 
իրականացման վերաբերյալ դիտարկված 15 
համայնքներից հաշվետվություններ են ներկայացվել 
6 համայնքներում՝ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ 
և Լոռու մարզի 5 համայնքների ղեկավարների 
կողմից, որոնց վերաբերյալ ընդունվել են ավագանու 
համապատասխան որոշումներ: 

Մյուս համայնքների ղեկավարները հարցազրույցների 
ընթացքում հավաստիացնում են, որ համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ ավագանուն հաշվետվություն ներկայացրել 
են բանավոր կարգով, համայնքային ժողովների 
ժամանակ, սակայն հաշվետվությունների ներկայացման 
վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթավորում 
չի իրականացվել: Համայնքային ժողովների կայացումը 
հաստատող արÓանագրությունները ևս դիտարկումներ 
իրականացնող խմբերին չեն ներկայացվել: 

2016թ.-ին քառամյա զարգացման ծրագրի 
իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները 
դիտարկվող բոլոր համայնքների կողմից չեն 
հրապարակվել:
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7. Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
և բյուջետային
գործընթաց-
ներում համայնքի 
բնակիչների 
մասնակցությունն 
ապահովելու 
համար համայնքի 
ղեկավարին կից 
խորհրդակցական 
մարմնի 
Óևավորում

Համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի 
և (կամ) տարեկան բյուջեի կառավարման 
(կազմման, հանրային քննարկման, 
իրականացման (կատարման) և 
վերահսկման) գործընթացներում 
համայնքի բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար համայնքի ղեկավարի 
առաջարկությամբ և համայնքի ավագանու 
որոշմամբ Óևավորվում է համայնքի 
ղեկավարին կից խորհրդակցական 
մարմին` աշխատակազմի և 
համայնքային կազմակերպությունների 
համապատասխան մասնագետների 
ընդգրկմամբ, ինչպես նաև համայնքի 
ավագանու մեկից մինչև երեք անդամների, 
բնակիչների, փորÓագետների և այլ 
շահագրգիռ անÓանց ներգրավմամբ 
(վերջիններիս համաÓայնությամբ): 

Êորհրդակցական մարմնի գործունեության 
կարգը, հանրային բաց լսումների 
կազմակերպման, անցկացման և դրանց 
վերաբերյալ ավագանուն տեղեկատվություն 
տրամադրելու կարգը սահմանում է 
համայնքի ավագանին:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 54.1, 
հոդվածը լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

Համապատասխան կարգերի ընդունումը լիարժեք 
իրականացվել է միայն Լոռու մարզի դիտարկված 5 ՏԻՄ-
երի կողմից:

Գեղարքունիքի մարզի Փամբակի և Դպրաբակի, Շիրակի 
մարզի Անիավանի և Տուֆաշենի ընդհանուր թվով 4 ՏԻՄ-
երի կողմից համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և 
բյուջետային գործընթացներում համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունն ապահովելու համար համայնքի 
ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմիններ չեն 
Óևավորվել, և համապատասխան կարգ չի ընդունվել:

Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի մնացած 6 
համայնքներում նշված կարգը հաստատվել է  ավագանու 
համապատասխան որոշումներով:

8. Հանրային 
բաց լսումների 
կազմակերպման, 
անցկացման 
և դրանց 
վերաբերյալ 
ավագանուն 
տեղեկատվություն 
տրամադրելու 
կարգի 
առկայություն 

Êորհրդակցական մարմնի գործունեության 
կարգը, հանրային բաց լսումների 
կազմակերպման, անցկացման և դրանց 
վերաբերյալ ավագանուն տեղեկատվություն 
տրամադրելու կարգը  սահմանում է 
համայնքի ավագանին:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 54.1, 
հոդվածը լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

Համապատասխան կարգերի ընդունումը լիարժեք 
իրականացվել է միայն Լոռու մարզի դիտարկված 5 ՏԻՄ-
երի կողմից:

Գեղարքունիքի մարզի Փամբակի և Դպրաբակի, 
Շիրակի մարզի Անիավանի և Լեռնակերտի ընդհանուր 
թվով 4 ՏԻՄ-երի կողմից հանրային բաց լսումների 
կազմակերպման, անցկացման և դրանց վերաբերյալ 
ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու կարգ չի 
ընդունվել:

Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի մնացած 6 
համայնքներում նշված կարգը հաստատվել է  ավագանու 
համապատասխան որոշումներով:
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9 Համայնքի 
զարգացման 
քառամյա ծրագրի 
և (կամ) 2016թ. 
տարեկան բյուջեի 
նախագծերի  
հանրային բաց 
լսումներ և (կամ) 
քննարկումների 
կազմակերպում

Համայնքի ղեկավարը տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության բնագավառում 
իրականացնում է հետևյալ պարտադիր 
լիազորությունները.

3) կազմակերպում է տեղական 
ինքնակառավարմանն առնչվող 
օրենսդրական և ենթաօրենսդրական 
կարևորագույն նախաÓեռնությունների 
և նախագծերի, մասնավորապես 
համայնքի զարգացման ծրագրերի 
և տարեկան բյուջեի, համայնքի 
կողմից մատուցվող հանրային 
ծառայությունների ոլորտներում համայնքի 
ավագանու և ղեկավարի որոշումների, 
համայնքի գլխավոր հատակագծի, 
քաղաքաշինական, բնապահպանական, 
կենսագործունեության միջավայրի 
ծրագրվող փոփոխությունների հանրային 
լսումներ կամ քննարկումներ, դրանց 
վերաբերյալ առաջարկությունների 
ընդունումը և ներկայացումը 
նախաÓեռնությունների և նախագծերի 
հեղինակներին.

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, 33.1-ին 
հոդվածը լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

Դիտարկված համայնքների ղեկավարները 
հիմնականում նշում են, որ համայնքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի և 2016թ. տարեկան բյուջեի 
նախագծերի  հանրային բաց լսումներ և քննարկումներ 
կազմակերպվել են, սակայն սահմանված կարգով 
ամփոփաթերթեր չեն կազմվել: 

Հատկանշական է, որ ի հեճուկս համայնքների 
ղեկավարների պնդման՝ ՏԻՄ-երում բացակայում 
են հանրային բաց լսումների և քննարկումների 
իրականացման վերաբերյալ գրավոր արÓանագրային 
փաստաթղթեր:

Իսկ Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ, æիլ և Ծափաթաղ 
համայնքների ՏԻՄ ներկայացուցիչները մատնանշում 
էին համապատասխան ավագանու նիստերը՝ 
նշելով, որ իրենց կողմից պարզապես չեն կազմվել 
համապատասխան արÓանագրություններ:
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Համայնքի ղեկավարը մինչև համայնքի 
զարգացման քառամյա ծրագրի և (կամ) 
տարեկան բյուջեի նախագծերը համայնքի 
ավագանու հաստատմանը ներկայացնելը 
կազմակերպում և անցկացնում է հանրային 
բաց լսումներ և (կամ) քննարկումներ 
§Իրավական ակտերի մասին¦ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 27.1-ին 
հոդվածով սահմանված ժամկետում: 
Հանրային բաց լսումներում կամ 
քննարկումներում ստացված և ընդունված 
դիտողությունների և առաջարկությունների 
վերաբերյալ համայնքի ղեկավարը 
տրամադրում է տեղեկատվություն 
համայնքի ավագանուն:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 54.1, 
հոդվածը լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

13. Հանրային քննարկումների արդյունքում 
քննարկման դրված հարցերի առնչությամբ 
ստացված յուրաքանչյուր առաջարկության 
ու դիտողության վերլուծության, ինչպես 
նաև դրանց ամփոփման հիման վրա 
նախագիծ մշակող մարմինը կարող 
է կատարել նախագծի անհրաժեշտ 
լրամշակումներ: 

14. Հանրային քննարկումների ավարտից 
հետո 15-օրյա ժամկետում Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կազմված 
ամփոփաթերթը և նախագծի լրամշակված 
տարբերակը [...] պետք է տեղադրվեն 
նախագիծ մշակող մարմնի ինտերնետային 
կայքում: 

(ՀՀ կառավարության 25.03.2010թ. 

N 296 -Ն որոշմամբ հաստատված 
§Նորմատիվ  իրավական ակտերի  
նախագծի  հանրային քննարկում ների 
կազմակերպման և իրականացման 
կարգ¦)
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10. Տեղական 
տուրքերի և 
վճարների 
դրույքաչափերի 
սահմանում 
2016թ. համար

Համայնքի ավագանին սույն օրենքով 
սահմանված կարգով`

18) օրենքով սահմանված դեպքերում 
սահմանում է տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների տեսակներն ու 
դրույքաչափերը:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 16, խմբ., 
լրաց. 26.12.02 ՀՕ-493-Ն, լրաց. 
26.09.06 ՀՕ-166-Ն, 30.09.08 ՀՕ-164-Ն, 
փոփ. 26.12.08 ՀՕ-8-Ն, խմբ. 27.04.10 
ՀՕ-53-Ն, լրաց. 22.06.11 ՀՕ-216-Ն, 
խմբ., լրաց. 23.06.11 ՀՕ-227-Ն, լրաց. 
23.06.11 ՀՕ-240-Ն, փոփ., խմբ. 08.12.11 
ՀՕ-342-Ն, խմբ. 08.02.12 ՀՕ-14-Ն, 
լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն, 26.02.15 ՀՕ-
9-Ն, փոփ., լրաց. 24.11.15 ՀՕ-149-Ն, 
լրաց. 25.05.16 ՀՕ-60-Ն)

1. Տեղական տուրքերի դրույքաչափերը, 
uույն oրենքով նախատեuված 
դրույքաչափերի uահմաններում, 
uահմանում է համայնքի 
ավագանինհամայնքի ղեկավարի 
ներկայացմամբ` համայնքի տարեկան 
բյուջեն հաuտատելուց առաջ:

(§Տեղական տուրքերի և վճարների 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված  9, փոփ. 
26.12.08 ՀՕ-24-Ն, խմբ. 07.12.15 ՀՕ-
171-Ն)

Բացառությամբ Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ 
համայնքի՝ մնացած 14 համայնքների ավագանու կողմից 
կողմից ընդունվել են տեղական տուրքերի և վճարների 
դրուքաչափերը հաստատելու մասին համապատասխան 
որոշումներ:
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11. Տեղական 
տուրքերի և 
վճարների 
դրույքաչափերի 
վերաբերյալ 
իրազեկման 
ապահովում 
2016թ. համար

1. Համայնքի ղեկավարն ապահովում 
է տեղական տուրքերի և վճարների 
դրույքաչափերի, վճարման կարգի 
և ժամկետների, ամսվա ընթացքում 
տեղական տուրքերի և վճարների 
յուրաքանչյուր տեսակի մասով փաստացի 
ստացված եկամուտների, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու կողմից սահմանված 
արտոնություններ ստացած անÓանց 
և համապատասխան գումարների 
վերաբերյալ իրազեկումը: 

2. Իրազեկման այլ միջոցների թվում 
համայնքի ղեկավարն ապահովում է իր 
գտնվելու վարչական շենքում, մուտքից 
ներս գտնվող առավել տեսանելի վայրում 
գտնվող ցուցատախտակների վրա իր 
կողմից հաստատված` սույն հոդվածի 1-ին 
կետով սահմանված տեղեկությունները 
պարունակող տեղեկանքների 
հրապարակումը: 

3. Համայնքի ղեկավարը տեղական 
տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի, 
դրանց վճարման կարգի և ժամկետների 
վերաբերյալ տեղեկանքը հրապարակում 
է ոչ ուշ, քան համապատասխան 
իրավական ակտերն ուժի մեջ մտնելուց 10 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

4. Համայնքի ղեկավարն ամսվա 
ընթացքում ստացված տեղական տուրքերի 
և վճարների գումարների, ինչպես նաև 
համայնքի ավագանու կողմից սահմանված 
արտոնություններ ստացած անÓանց 
և համապատասխան գումարների 
վերաբերյալ տեղեկանքը հրապարակում 
է ոչ ուշ, քան տվյալ ամսվան հաջորդող 
ամսվա 10-ը ներառյալ:

(§Տեղական տուրքերի և վճարների 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված  201, լրաց. 
20.05.02 ՀՕ-348-Ն, 11.09.12 ՀՕ-178-Ն )

Տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի, 
վճարման կարգի և ժամկետների, ամսվա ընթացքում 
փաստացի ստացված եկամուտների վերաբերյալ 
ՏԻՄ նստավայրում, մուտքից ներս առավել տեսանելի 
վայրում գտնվող ցուցատախտակին համապատասխան 
տեղեկությունները դիտարկված 15 համայնքներից 
փակցված էին միայն Լոռու մարզի Մղարթ համայնքի 
ՏԻՄ-ի կողմից:

Շիրակի մարզում դիտարկված համայնքների 
ՏԻՄ ներկայացուցիչները հավաստիացնում էին, որ 
2016թ.-ին հաստատված տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերի, դրանց վճարման կարգի 
և ժամկետների վերաբերյալ իրենց կողմից իրազեկում 
իրականացվել է բնակիչների հետ հանդիպումների 
ժամանակ՝ բանավոր կերպով, ինչպես նաև համայնքում 
գործող խանութների և կրպակների միջոցով:

Հարկ է նշել, որ Լոռու մարզի համայնքներում հարցված 
բնակիչները իրազեկված էին իրենց համայնքներում 
2016թ.-ին սահմանված տեղական տուրքերի և 
վճարների դրույքաչափերի վերաբերյալ:
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12. Համայնքի 
2016թ. բյուջեի 
մաuին որոշման 
նախագծի 
հրապարակում

Համայնքների բյուջեների 
հրապարակայնությունն ապահովելու 
համար`

ա) համայնքի բյուջեի մաuին որոշման 
նախագիծը համայնքի ավագանուն  
ներկայացնելուց հետո՝ եռoրյա ժամկետում, 
հրատարակվում է տեղական մամուլում: 
Միաժամանակ պատրաuտվում և 
հրատարակվում են բյուջեի հիմնական 
ցուցանիշներ, վիճակագրական և 
գրաֆիկական տվյալներ ներառող 
տեղեկատուներ և գրքույկներ:

(§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦
ՀՀ օրենք, հոդված 36, փոփ. 19.03.12
ՀՕ-155-Ն)

Դիտարկված 15 ՏԻՄ-երի կողմից երբևէ բյուջեի մաuին 
որոշման նախագիծ չի հրապարակվել: Միաժամանակ 
չեն պատրաստվել բյուջեի հիմնական ցուցանիշներ, 
վիճակագրական և գրաֆիկական տվյալներ ներառող 
տեղեկատուներ և գրքույկներ:

13. Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից 2016թ. 
բյուջեի նախագծի 
ներկայացնում 
համայնքի 
ավագանուն

Համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեի 
նախագիծը համայնքի ավագանու 
քննարկմանն է ներկայացնում 
կառավարության կողմից ֆինանսական 
համահարթեցման սկզբունքով 
համայնքներին տրամադրվող 
դոտացիաների նախնական թվերի 
հրապարակումից հետո` երկամսյա 
ժամկետում: Բյուջեի նախագիծն 
ավագանու անդամներին է ուղարկվում 
քննարկումից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ: 

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 55)

Գեղարքունիքի մարզում դիտարկված համայնքների 
ավագանու անդամները նշում են համայնքների 
ղեկավարների կողմից բյուջեի նախագծերն իրենց 
ուղարկելու տարբեր ժամկետներ՝ ավագանու նիստից 
5-6, 1-10,  3-7 օր առաջ, իսկ Դպրաբակ համայնքի 
ավագանու երկու անդամներ նշեցին, որ  իրենց 
նախագիծ  չի ուղարկվել:

Լոռու մարզի համայնքներում հարցումներին մասնակից 
ավագանու անդամները հիմնականում նշում են, որ 
նախագիծն ուղարկվել է 5- 7 օր առաջ:

Շիրակի մարզի դիտարկված համայնքներում ավագանու 
անդամների 30%-ը նշում էր, որ քննարկումից առաջ 
բյուջեի նախագիծն իրենց ուղարկվում է օրենքով 
նախատեսված ժամկետում, իսկ 70%-ը՝ համայնքի 
2016թ. բյուջեի մաuին որոշման նախագիծը 
քննարկումից առաջ իրենց չի ուղարկվել:

14. Համայնքի 
ավագանու 
անդամների 
կողմից գրավոր 
առաջարկություն-
ների ներկայացում 
2016թ. բյուջեի 
նախագծի 
վերաբերյալ

Համայնքի ավագանու անդամները 
բյուջեի նախագծի վերաբերյալ կարող են 
ներկայացնել գրավոր առաջարկություններ, 
որոնք քննարկվում են ավագանու նիստում:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 55, §ՀՀ 
բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենք, հոդված 32,խմբ., լրաց., 
փոփ. 11.04.03 ՀՕ-541-Ն, փոփ. 20.05.05 
ՀՕ-102-Ն, 26.12.08
ՀՕ-21-Ն) 

Բացառությամբ Գեղարքունիքի մարզի æիլ համայնքի՝ 
դիտարկված 14 համայնքների ավագանու անդամները 
2016թ. բյուջեի նախագծերի վերաբերյալ գրավոր 
առաջարկություններ չեն ներկայացրել: ՏԻՄ 
ներկայացուցիչները նշում էին, որ կատարվել են 
բանավոր առաջարկներ, որոնք տեղում քննարկվել և 
ներառվել են նախագծերում:

æիլում բյուջեի նախագծի վերաբերյալ գրավոր 
առաջարկություն է ներկայացվել մեկ ավագանու 
անդամի կողմից՝ հարազատին կորցրած ընտանիքներին 
համայնքի կողմից տրամադրվող դրամական 
աջակցության գումարի չափը 30000 դրամից 50000 
դրամ դարÓնելու վերաբերյալ:
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15. Համայնքի 
ղեկավարի 2016թ. 
բյուջետային
ուղերÓի 
առկայություն

6. Համայնքի ղեկավարն ամփոփում 
է սահմանված Óևերով ներկայացված 
տվյալները և կազմում համայնքի բյուջեի 
նախագիծը, որը բաղկացած է համայնքի 
ղեկավարի բյուջետային ուղերÓից և 
համայնքի բյուջեի մասին ավագանու 
որոշման նախագծից:

(§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦
ՀՀ օրենք, հոդված 31, լրաց., փոփ., 
խմբ. 11.04.03 ՀՕ-541-Ն, փոփ. 30.04.13
ՀՕ-45-Ն)

Բացառությամբ Շիրակի մարզի Անիավան համայնքի՝ 
դիտարկված 14 համայնքների 2016թ.-ի բյուջեի 
նախագծերը չեն ներառել համայնքի ղեկավարների 
բյուջետային ուղերÓներ: 

16. Համայնքի 2016թ. 
բյուջեի նախագծի 
կազմում 
համայնքի 
զարգացման 
քառամյա 
ծրագրով

1. Համայնքի բյուջեի նախագիծը կազմվում 
է համայնքի զարգացման քառամյա 
ծրագրով` տվյալ բյուջետային տարվա 
հիմնախնդիրների լուծման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
պլանավորման հիման վրա:

7. Համայնքի ղեկավարի բյուջետային 
ուղերÓը ներառում է`

բ) համայնքի ղեկավարի զեկույցը 
բյուջետային տարվա համայնքի 
զարգացման հիմնական ուղղությունների 
մասին,

(§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին ¦
ՀՀ օրենք հոդված 31, լրաց., փոփ., 
խմբ. 11.04.03 ՀՕ-541-Ն, փոփ. 30.04.13
ՀՕ-45-Ն)

Քանի որ դիտարկված համայնքների 2016թ. բյուջեի 
նախագծերը բյուջետային ուղերÓներ չեն ունեցել, 
հետևապես կարելի է նշել, որ 2016թ. համայնքային 
բյուջեները համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրով 
չեն կազմվել, բացառությամբ Շիրակի մարզի Անիավան 
համայնքի: Անիավան hամայնքի ղեկավարի՝ 2016թ. 
բյուջետային ուղերÓը բովանդակում է համայնքի 
ղեկավարի զեկույցը բյուջետային տարվա համայնքի 
զարգացման հիմնական ուղղությունների մասին:

Դիտարկման մասնակից որոշ համայնքապետեր նշում 
են, որ ծանոթ չեն բյուջետային ուղերÓի Óևաչափին 
ու կազմման նրբություններին, որով փաստվում է, որ 
տեղյակ չեն §ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ ՀՀ 
օրենքի 31-րդ հոդվածի պահանջներին: 

Բյուջետային ուղերÓի բացակայությունը թույլ չի տալիս 
գնահատել, թե որքանո՛վ են համայնքների տվյալ տարվա 
բյուջեները կազմվել համայնքի զարգացման քառամյա 
ծրագրերով և արդյոք համահու՞նչ  են այդ ծրագրերին:
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17. Համայնքների  
հաստատված 
բյուջեների 
պարտադիր 
հրապարակումը  
մամուլում 
2016թ.-ին

Բյուջեների հրապարակայնության 
սկզբունքը նշանակում է` 

ա) հաստատված բյուջեների և դրանց 
կատարման մասին հաշվետվությունների 
պարտադիր հրապարակումը մամուլում 
(սույն օրենքի 26-րդ, 36-րդ հոդվածների 
պահանջներին համապատասխան), 
բյուջեների կատարման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվության 
մատչելիություն. 

(§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենք, հոդված 8, խմբ. 11.04.03 ՀՕ-
541-Ն, փոփ. 24.10.07 ՀՕ-224-Ն)

   [...] տեղեկատվություն տնօրինողը տարին 
առնվազն մեկ անգամ հրապարակում է 
իր գործունեությանն առնչվող հետևյալ 
տեղեկությունները և դրանցում կատարված 
փոփոխությունները.

2) բյուջեն:

(§Տեղեկատվության ազատության 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 7)

Դիտարկված ՏԻՄ-երի կողմից 2016թ. հաստատված 
բյուջեները չեն հրապարակվել տեղական մամուլում և չեն 
փակցվել նստավայրերում` տեսանելի տեղում, սակայն 
հրապարակվել են ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու և Շիրակի 
մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում:

18. 2016 թ. բյուջեի 
հրատարակում՝ 
տեղեկատուների 
ու գրքույկների 
տեսքով

Համայնքի զարգացման քառամյա 
ռազմավարական ծրագիրը և տարեկան 
բյուջեն հրատարակվում են:

èազմավարական ծրագիրը և բյուջեն 
համայնքի բնակչության համար 
առավել մատչելի դարÓնելու համար 
պատրաստվում և հրատարակվում են 
հիմնական ցուցանիշներ, վիճակագրական 
և գրաֆիկական տվյալներ պարունակող 
տեղեկատուներ ու գրքույկներ:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 64, փոփ. 
30.09.08 ՀՕ-164-Ն)

Դիտարկված համայնքների 2016 թ. բյուջեները չեն 
հրատարակվել: Չեն պատրաստվել և չեն հրատարակվել 
հիմնական ցուցանիշներ, վիճակագրական և 
գրաֆիկական տվյալներ պարունակող տեղեկատուներ ու 
գրքույկներ:
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19. ԶԼՄ-ների համար 
2016թ. բյուջեների 
նախագծերի 
քննարկման և 
որոշումների 
ընդունման 
գործընթացի 
պարտադիր 
թափանցիկության 
ապահովում 

Բյուջեների հրապարակայնության 
սկզբունքը նշանակում է` 

բ) բյուջեների նախագծերի քննարկման 
և որոշումների ընդունման գործընթացի 
պարտադիր թափանցիկություն 
հասարակության և զանգվածային 
լրատվության միջոցների համար: 

(§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենք, հոդված 8,խմբ. 11.04.03 
ՀՕ-541-Ն, փոփ. 24.10.07 ՀՕ-224-Ն)

Դիտարկված ՏԻՄ-երի կողմից 2016թ. բյուջեի նախագծի 
քննարկման և որոշումների ընդունման գործընթացի 
պարտադիր թափանցիկություն չի ապահովվել: 
Համայնքի ղեկավարները պատճառաբանում են, որ 
տեղական մամուլ  և ԶԼՄ չունեն, որ հրապարակեն: 

Դիտարկման մասնակից համայնքապետերի 
մեծամասնությունը նշում է, որ 2016թ. բյուջեի 
նախագծի քննարկման և որոշումների ընդունման 
գործընթացի պարտադիր թափանցիկությունն 
իրենց կողմից ապահովվում է մարզպետարանի 
կայքում համապատասխան տեղեկատվության 
տեղադրմամբ: Սակայն այս առումով հարկ է նշել, որ 
մարզպետարանների կայքերում տեղադրված են միայն 
համայնքների հաստատված բյուջեները, իսկ բյուջեների 
նախագծերի համար համապատասխան բաժին 
կայքերում առկա չէ:

20. Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից 
2015թ. բյուջեի 
կատարման 
վերաբերյալ 
տարեկան 
հաշվետվության 
ներկայացում  
համայնքի 
ավագանուն

 Համայնքի ղեկավարը ֆինանսների 
բնագավառում իրականացնում է հետևյալ 
պարտադիր լիազորությունները.

1) կազմում և համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի 
բյուջեի նախագիծը, դրանում առաջարկվող 
փոփոխություններն ու ապահովում է 
բյուջեի կատարումը, որի վերաբերյալ 
եռամսյա հաղորդումներ և տարեկան 
հաշվետվություն է ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 34, լրաց., 
փոփ. 11.04.03 ՀՕ-541-Ն)

Համայնքի ղեկավարը համայնքի բյուջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվությունը 
համայնքի ավագանուն ներկայացնում է 
մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան 
հաջորդող տարվա մարտի 1-ը: 

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 69, խմբ. 
11.04.03 ՀՕ-542-Ն, լրաց. 19.06.13 ՀՕ-
72-Ն)

àւսումնասիրված բոլոր համայնքներում 
օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում 
համայնքների ղեկավարների կողմից համայնքի 
ավագանուն ներկայացվել են բյուջեի կատարման 
վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություններ և ընդունվել 
են համապատասխան որոշումներ:
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21. Համայնքի 
ավագանու  
հաuտատելուց 
հետո 2015 
թ. բյուջեի 
կատարման 
տարեկան 
հաշվետվության 
հրատարակում 

Համայնքների բյուջեների 
հրապարակայնությունն ապահովելու 
համար`

գ) համայնքի բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը համայնքի 
ավագանու հաստատելուց հետո՝ հնգօրյա 
ժամկետում, հրապարակվում է տեղական 
մամուլում և  
http://www.azdarar.am հասցեում 
գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
հրապարակային ծանուցումների 
պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

(§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենք, հոդված 36, փոփ. 19.03.12 
ՀՕ-155-Ն)

Դիտարկված համայնքների 2015 թ. բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունը համայնքի ավագանու 
հաստատելուց հետո տեղական մամուլում և 
http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող ՀՀ 
հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական 
ինտերնետային կայքում չի հրապարակվել:

22. Համայնքի բյուջեի 
նախագծին, 
տարեկան 
հաշվետվությանը 
ծանոթանալու և 
ուսումնասիրելու 
ցանկություն 
ունեցող 
համայնքի 
անդամների 
համար 
պայմանների 
ստեղծում

Համայնքների բյուջեների 
հրապարակայնությունն ապահովելու 
համար`

դ) համայնքների ղեկավարները 
պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի 
համայնքի բյուջեի նախագծին, տարեկան 
հաշվետվությանը ծանոթանալու և 
ուսումնասիրելու ցանկություն ունեցող 
համայնքի անդամները դյուրությամբ Óեռք 
բերեն համապատասխան փաստաթղթերը:

(§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենք, հոդված 36,փոփ. 19.03.12
ՀՕ-155-Ն)

Àստ ՏԻՄ ներկայացուցիչների՝ դիտարկված 
բոլոր համայնքներում 2016 թ. համայնքի բյուջեի 
նախագծին, տարեկան հաշվետվությանը 
ծանոթանալու և ուսումնասիրելու ցանկություն 
ունեցող համայնքի անդամների համար 
փաստաթղթերը փակցվել են գյուղապետարանների 
պատերին, ցուցատախտակներին, տեղադրվել են 
մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում, 
որպեսզի համայնքների անդամները կարողանան 
ծանոթանալ: 
Սակայն դիտարկումների ժամանակ 
համայնքապետարաններում տեղական բյուջեներին 
առնչվող հաշվետու բնույթի տեղեկություններ փակցված 
չէին:
ՏԻՄ ներկայացուցիչները նաև հավաստիացնում 
էին, որ համայնքապետերի կողմից համայնքային 
հանդիպումների, ժողովների, միջոցառումների 
ժամանակ համայնքների անդամներին 
տեղեկատվություն է ներկայացվում բյուջեի տարեկան 
կատարման մասին:
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23. Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից 2016 
թ. բյուջեի 
կատարման 
վերաբերյալ 
եռամսյա 
հաղորդումների 
ներկայացում  
համայնքի 
ավագանուն

Համայնքի ղեկավարը ֆինանսների 
բնագավառում իրականացնում է հետևյալ 
պարտադիր լիազորությունները.

1) կազմում և համայնքի ավագանու 
հաստատմանն է ներկայացնում համայնքի 
բյուջեի նախագիծը, դրանում առաջարկվող 
փոփոխություններն ու ապահովում է 
բյուջեի կատարումը, որի վերաբերյալ 
եռամսյա հաղորդումներ և տարեկան 
հաշվետվություն է ներկայացնում համայնքի 
ավագանուն:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 34, լրաց., 
փոփ. 11.04.03 ՀՕ-541-Ն)

Համայնքների բյուջեների 
հրապարակայնությունն ապահովելու 
համար`

բ) բյուջետային տարվա յուրաքանչյուր 
եռամսյակից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, 
հրապարակվում է տեղեկատվություն 
համայնքի բյուջեի եռամսյակային 
կատարման մասինմի.

(§ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին¦ 
ՀՀ օրենք, հոդված 36,փոփ. 19.03.12
ՀՕ-155-Ն)

Գեղարքունիքի մարզի դիտարկված համայնքների 
2016թ. բյուջեների կատարման ընթացքի վերաբերյալ 
միայն Ծափաթաղ համայնքի ղեկավարի կողմից 
են համայնքի ավագանուն ներկայացվել եռամսյա 
հաղորդումներ: Մինչդեռ Այգուտ, Դպրաբակ, æիլ, 
Փամբակ համայնքների ղեկավարների կողմից օրենքի 
վերոհիշյալ պահանջն անտեսվել է:

Լոռու մարզի դիտարկված համայնքների 2016թ. 
բյուջեների կատարման ընթացքի վերաբերյալ 
Արևածագ, Ծաթեր և Կարմիր Աղեկ համայնքների 
ղեկավարների կողմից բյուջեի կատարման ընթացքի 
մասին եռամսյա հաղորդումները ներկայացվել են 
օրենքով պահանջվող դրույթին համապատասխան: 
Սակայն այս գործընթացի իրականացման առումով  
թերացումներ կան Կողես և Մղարթ համայնքներում:

Շիրակի մարզի դիտարկված համայնքների 2016թ. 
բյուջեների կատարման ընթացքի վերաբերյալ միայն 
æրափի համայնքի ղեկավարի կողմից են համայնքի 
ավագանուն ներկայացվել եռամսյա հաղորդումներ: 
Անիավան, Լեռնակերտ, Հայկասար համայնքների 
ղեկավարները նշում են, որ համայնքի 2016թ. բյուջեի 
կատարման վերաբերյալ եռամսյա հաղորդումները 
ավագանու նիստերի ընթացքում համայնքի ավագանուն 
ներկայացվել են բանավոր կերպով, սակայն ավագանու 
կողմից համապատասխան որոշումներ չեն ընդունվել: 
àրոշումների բացակայության պարագայում կարող ենք 
նշել, որ Անիավան, Լեռնակերտ, Հայկասար, Տուֆաշեն 
համայնքների ղեկավարների կողմից օրենքի վերոհիշյալ 
դրույթով սահմանված պահանջն անտեսվել է:

24. Համայնքում 
տեղական
ինքնակառավար-
մանը բնակիչների 
մասնակցության 
կարգի 
առկայություն

Համայնքի բնակիչների, նրանց խմբերի, 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների փոխհարաբերությունները, 
մասնակցության Óևերը, ընթացակարգերը 
սահմանվում են սույն օրենքով, 
Հայաստանի Հանրապետության այլ 
օրենքներով, ինչպես նաև ավագանու 
ընդունած` համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
մասին որոշմամբ:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, 10.1-ին հոդվածը 
լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգ հաստատվել է դիտարկված 12 
համայնքների ավագանու կողմից: 

ìերոհիշյալ կարգը չի հաստատվել Գեղարքունիքի 
մարզի Դպրաբակ, Փամբակ և Շիրակի մարզի Տուֆաշեն 
համայնքների ՏԻՄ-երի կողմից:
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25. Համայնքի 
բնակիչների 
համար բավարար 
պայմանների 
ստեղծում ՏԻՄ-ի 
գործունեության 
մասին իրազեկ 
լինելու և 
համայնքի 
կառավարմանն 
ու զարգացմանը 
մասնակցելու 
համար

Համայնքի ղեկավարը տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության բնագավառում 
իրականացնում է հետևյալ պարտադիր 
լիազորությունները.

1) համայնքի բնակիչների համար 
ստեղծում է բավարար պայմաններ՝ իրազեկ 
լինելու տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների գործունեության 
մասին և մասնակցելու համայնքի 
կառավարմանն ու զարգացմանը` 
այդ նպատակով օգտագործելով 
համայնքում հասանելի որևէ Óև կամ 
միջոց (այդ թվում` տեղեկատվության և 
հեռահաղորդակցության).

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, 33.1-ին 
հոդվածը լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

ՏԻՄ-ի գործունեության մասին իրազեկ լինելու 
և համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը 
մասնակցելու նպատակով համայնքի բնակիչների 
համար բավարար պայմանների ստեղծումը ՏԻՄ 
ներկայացուցիչները հիմնականում ընկալում են որպես 
պայմանների ստեղծում նստավայրերում, սակայն 
այդ առումով աստիճանաբար առավել կարևորվում 
են համայնքում հասանելի այլ՝ մասնավորապես 
տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության Óևերը կամ 
միջոցները: 

Գեղարքունիքի մարզի դիտարկված ՏԻՄ-երից 
համապատասխան շենքային պայմաններ ունեն 
Դպրաբակ և Ծափաթաղ համայնքների նստավայրերը, 
սակայն, ինչպես արդեն նշել ենք, համայնքային 
պաշտոնական կայք չունի ոչ մի համայնք: Անմխիթար 
վիճակում է գտնվում Գեղարքունիքի մարզպետարանի 
æիլի գյուղապետարանի վարչական շենքը, և միայն երկու 
աշխատասենյակ է օգտագործվում ՏԻՄ գործունեության 
նպատակով: Մյուս համայնքներում համայնքային 
հանդիպումների նպատակով օգտագործվում են դպրոցի 
դահլիճը, համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակը: 
ՏԻՄ-երի նստավայրերը չունեն թեքահարթակներ, 
միջանցքներում աթոռներ կամ նստարաններ չկան:

Լոռու մարզի դիտարկված ՏԻՄ նստավայրերից 
աշխատանքային համապատասխան պայմաններ 
ունեն բոլոր 5 համայնքներն էլ, աշխատասենյակները 
վերանորոգված են, ունեն ջեռուցման հնարավորություն, 
կահավորված են սեղաններով և աթոռներով, սակայն 
5 համայնքապետարաններն էլ չունեն տեխնիկական  
հագեցվածություն և համացանցային պաշտոնական 
կայքեր:

Շիրակի մարզի դիտարկված ՏԻՄ նստավայրերից 
համապատասխան պայմաններ ունի Լեռնակերտ 
համայնքը՝ համացանցային պաշտոնական կայքի 
գործարկման շնորհիվ: 

26. Ավագանու 
կողմից 
համայնքում 
տեղական 
ինքնակառավար-
մանը բնակիչների 
մասնակցության 
օժանդակում 

Համայնքի ավագանու անդամը 
պարտավոր է`3.2) օժանդակել համայնքում 
տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցությանը.

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 20, հոդվածը 
լրաց. 02.05.13 ՀՕ-30-Ն, 19.06.13 ՀՕ-
72-Ն)

Դիտարկված համայնքների ավագանու անդամները 
հիմնականում նշում են, որ իրականացրել են 
համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցությանը օժանդակելու իրենց 
պարտավորությունը՝ բնակիչներին ավագանու 
նիստերին հրավիրելով, նիստերի օրակարգերը նրանց 
ներկայացնելով, բնակիչների հարցերը ավագանու 
նիստերի օրակարգ ընդգրկելով, հնարավորության 
սահմաններում դրանց լուծումներ տալով և այլ 
եղանակներով: 
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27. Համայնքի 
ավագանու 
գործունեության 
կազմակերպումը

Համայնքի ղեկավարը համայնքի 
նստավայրում անհրաժեշտ պայմաններ 
է ստեղծում համայնքի ավագանու` 
սույն օրենքով, ինչպես նաև ավագանու 
կանոնակարգով նախատեսված կարգով 
գործունեության իրականացման համար:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 11,  լրաց. 
08.12.11 ՀՕ-342-Ն, փոփ. 02.05.13 ՀՕ-
30-Ն)

Գեղարքունիքի մարզի դիտարկված համայնքներից 
միայն Ծափաթաղ համայնքում են առկա  ավագանու 
գործունեության համար նախատեսված կահավորված 
աշխատասենյակ, համապատասխան գրականություն, 
սակայն բացակայում են տեխնիկական պայմանները՝  
համակարգիչ, տպիչ, ինտերնետային կապ:

Լոռու մարզի դիտարկված 5 համայնքներում էլ առկա 
են ավագանու աշխատասենյակներ: 4 համայքներում 
ավագանու աշխատասենյակները գտնվում են 
համայնքապետարանի շենքում,  իսկ Մղարթ համայնքի 
ավագանու աշխատասենյակը տեղակայված է 
համայնքի մշակույթի պալատում: Սակայն ավագանու 
աշխատասենյակներից ոչ մեկը տեխնիկական 
հագեցվածություն չունի: 

Շիրակի մարզի դիտարկված համայնքների ՏԻՄ 
նստավայրերում ավագանու գործունեության 
կազմակերպման համար առանÓնացված 
աշխատասենյակներ առկա չեն, անհրաժեշտության 
դեպքում ուղղակի օգտագործում են համայնքապետերի 
աշխատասենյակները: Լեռնակերտ, Տուֆաշեն և 
Հայկասար համայնքներում, որտեղ ավագանու 
գործունեության համար թեև աշխատասենյակներ են 
նախատեսել, տարբեր պատճառաբանություններով 
չի հատկացվել, քանի որ այդ սենյակները 
ժամանակավորապես տրամադրվել են ՀՀ 
ոստիկանությանը, §Հայփոստին¦, §Հայոց արծիվներ¦ 
հասարակական կազմակերպությանը և այլն:  Բոլոր 
համայնքապետարաններում առկա են տեխնիկական 
միջոցներ՝ համակարգիչ, տպիչ, պատկերամուտ 
(սկաներ), ինտերնետային կապ համապատասխան 
առցանց ռեսուրսներից օգտվելու համար:
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28. Համայնքի 
ավագանու 
կողմից 
բնակիչների 
ընդունելության 
կատարում, 
տեղեկացում 
համայնքի 
ավագանու 
աշխատանքների 
մասին

Համայնքի ավագանու անդամն իրավունք 
ունի`

3.1) կատարելու համայնքի բնակիչների 
ընդունելություն, կազմակերպելու հանրային 
հանդիպումներ ու քննարկումներ.

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 19, հոդվածը 
լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

Համայնքի ավագանու անդամը 
պարտավոր է`

2) պարբերաբար հանդիպել համայնքի 
բնակչության հետ, համայնքի 
ընտրողներին տեղեկացնել համայնքի 
ավագանու աշխատանքների մասին.

3) մասնակցել ավագանու կողմից 
անցկացվող քաղաքացիների 
ընդունելություններին.

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 20, հոդվածը 
լրաց. 02.05.13 ՀՕ-30-Ն, 19.06.13 ՀՕ-
72-Ն)

Համայնքի ղեկավարը համայնքի 
բնակիչների ընդունելության, ինչպես նաև 
հանրային հանդիպումներ և քննարկումներ 
կազմակերպելու համար յուրաքանչյուր 
ամիս առնվազն մեկ օր կահավորված 
սենյակ կամ դահլիճ է հատկացնում 
համայնքի ավագանու անդամին:

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 23, հոդվածը 
լրաց. 19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

Àստ ավագանու անդամների՝ իրենց կողմից համայնքի 
բնակիչների հետ հաճախակի են հանդիպումներ և 
հանրային քննարկումներ կազմակերպվում: Սակայն 
հարկ է նշել, որ ավագանու անդամները §հանրային 
քննարկում¦ ասելով հիմնականում հասկանում են 
մարդկանց հետ իրենց առօրյա շփումները:

Ավագանու անդամները նաև նշում են, որ իրենց կողմից 
պարբերաբար կատարվել է  համայնքի բնակիչների 
ընդունելություն,սակայն  որևէ համայնքում առկա 
չեն ընդունելությունների վերաբերյալ կազմված 
արÓանագրություններ:

Համայնքների բնակիչների մեծ մասը նշում է, որ 
ավագանու հանդիպումներին չի մասնակցում, քանի 
որ իրենց չի հետաքրքրում, նաև չեն վստահում ու չեն 
հավատում  ավագանու անդամներին:
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29. Համայնքի 
ղեկավարի 
կողմից 
քաղաքացիների 
ընդունելության 
կատարում

Համայնքի ղեկավարը քաղաքացիների 
և տնտեսավարող սուբյեկտների 
իրավունքների պաշտպանության 
բնագավառում իրականացնում է հետևյալ 
պարտադիր լիազորությունները.

4) կատարում է քաղաքացիների 
ընդունելություն, օրենքով սահմանված 
կարգով քննության է առնում 
քաղաքացիների առաջարկությունները, 
դիմումներն ու բողոքները և Óեռնարկում է 
միջոցներ.

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 
33, լրաց. 08.07.05 ՀՕ-145-Ն, խմբ. 
22.12.06 ՀՕ-3-Ն, լրաց. 16.09.10 
ՀՕ-123-Ն, խմբ. 14.04.11 ՀՕ-75-Ն, 
լրաց. 26.05.11 ՀՕ-167-Ն, խմբ., լրաց. 
25.05.16 ՀՕ-60-Ն)

3. Եթե Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրությամբ և (կամ) օրենքով 
այլ բան նախատեսված չէ, ապա 
տեղեկատվություն տնօրինողը տարին 
առնվազն մեկ անգամ հրապարակում է 
իր գործունեությանն առնչվող հետևյալ 
տեղեկությունները և դրանցում կատարված 
փոփոխությունները.

8) քաղաքացիների ընդունելության կարգը, 
օրը, ժամը և վայրը.

(§Տեղեկատվության ազատության 
մասին¦ ՀՀ օրենք,  հոդված 7)

Դիտարկված 15 ՏԻՄ-երից համայնքի  ղեկավարի 
կողմից  քաղաքացիների ընդունելության կարգ են 
ընդունել ընդամենը 3՝ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ, 
æիլ և Լոռու մարզի Կողես համայնքները: 

Մնացած 12 համայնքների ղեկավարները նշում են, 
որ ամեն օր ցանկացած ժամի, տարբեր հարցերով 
կատարում են քաղաքացիների ընդունելություն, 
իսկ անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիների 
առաջարկները կամ բողոքները ներկայացվում են 
դիմումների Óևով: 
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30. Աշխատակազմի 
քարտուղարի, 
համայնքի 
ղեկավարի և 
ավագանու 
կողմից 
քաղաքացիների 
ընդունելության 
կազմակերպում, 
նրանց 
առաջարկություն-
ների, դիմումների 
ու բողոքների 
քննարկման 
և ընթացքի 
նկատմամբ 
հսկողության 
իրականացում

3. Աշխատակազմի ընթացիկ 
գործունեությունը ղեկավարում է 
աշխատակազմի քարտուղարը` օրենքով, 
իրավական այլ ակտերով, համայնքի 
ղեկավարի որոշումներով, աշխատակազմի 
կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 
լիազորությունների սահմաններում, 
մասնավորապես`

6) կազմակերպում է համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու կողմից 
քաղաքացիների ընդունելությունը, 
հսկողություն է իրականացնում նրանց 
առաջարկությունների, դիմումների ու 
բողոքների քննարկման և ընթացքի 
նկատմամբ.

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 
30, խմբ. 30.09.08 ՀՕ-164-Ն, 
փոփ., լրաց. 08.12.11
ՀՕ-342-Ն, խմբ. 05.02.13 ՀՕ-6-Ն, լրաց. 
19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

Դիտարկված 10 համայնքապետարաններում առկա 
են առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների 
գրանցամատյաններ, մինչդեռ Գեղարքունիքի մարզի 
Այգուտ, Դպրաբակ և Շիրակի մարզի Հայկասար, æրափի 
և Տուֆաշեն համայնքներում գրանցամատյաններ չեն 
պահվում: 

Դիտարկված համայնքներում հիմնականում նշվում է, 
որ դիմումների ու բողոքների քննարկման և ընթացքի 
վերաբերյալ հսկողությունն իրականացվում է դրանց 
գրավոր կամ բանավոր արÓագանքելով:

àւշագրավ է Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ և Դպրաբակ 
համայնքների ՏԻՄ ներկայացուցիչների տեղեկացնելն 
առ այն, որ համայնքի բնակիչներից գրավոր դիմումներ 
կամ բողոքներ չեն ստանում:

Դիտարկող խմբին քանիցս չի հաջողվել 
պայմանավորվածություն Óեռք բերել և հանդիպել 
Գեղարքունիքի մարզի Փամբակի գյուղապետարանի 
աշխատակազմի քարտուղարի հետ: Բացի այդ, 
աշխատանքային տարբեր օրերին և ժամերին դիտարկող 
խմբի կողմից այցելություններ են իրականացվել Փամբակ 
համայնք, սակայն գյուղապետարանն ամեն անգամ 
փակ է եղել:

31. ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
մասին իրազեկում 
համայնքի 
բնակիչներին, 
հասարակության 
ներկայացուցիչ-
ներին 

3. Աշխատակազմի ընթացիկ 
գործունեությունը ղեկավարում է 
աշխատակազմի քարտուղարը` օրենքով, 
իրավական այլ ակտերով, համայնքի 
ղեկավարի որոշումներով, աշխատակազմի 
կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 
լիազորությունների սահմաններում, 
մասնավորապես`

6.1) համայնքի բնակիչներին, 
հասարակության ներկայացուցիչներին 
իրազեկում է տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների 
գործունեության մասին և կազմակերպում 
վերջիններիս մասնակցությամբ 
միջոցառումներ` սահմանված սույն 
օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության 
այլ օրենքներով և իրավական 
ակտերով, ինչպես նաև ավագանու 
ընդունած՝ համայնքում տեղական 
ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության կարգը հաստատելու 
մասին որոշմամբ.

(§Տեղական ինքնակառավարման 
մասին¦ ՀՀ օրենք, հոդված 
30, խմբ. 30.09.08 ՀՕ-164-Ն, 
փոփ., լրաց. 08.12.11 ՀՕ-
342-Ն, խմբ. 05.02.13 ՀՕ-6-Ն, լրաց. 
19.06.13 ՀՕ-72-Ն)

Ինչպես նշվեց ՏԻՄ ներկայացուցիչների կողմից, ՏԻՄ 
գործունեության մասին իրազեկումն իրականացվում է 
հայտարարություններով և քննարկումներով: 

Սակայն դիտարկումներ իրականացնող խմբերի 
այցելությունների ժամանակ համայնքապետարաններում 
ՏԻՄ-երի գործունեության մասին իրազեկող 
տեղեկություններ փակցված չեն եղել, ինչպես 
նաև  իրականացված քննարկումների վերաբերյալ 
համայնքապետարաններում առկա չեն եղել պատշաճ 
կազմված արÓանագրություններ:
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32. Հասարակությանը 
իրավական 
ակտերի մասին 
իրազեկման 
ապահովում

2. Իրավական ակտը կիրառող 
մարմինների կողմից իրազեկումն 
իրականացվում է պաշտոնական 
հաղորդագրության, զանգվածային 
լրատվության միջոցների հետ ասուլիսներ 
և հանդիպումներ կազմակերպելու, դրանց 
հարցազրույցներ տալու, հոդվածներ 
կամ տեղեկատվություն հրապարակելու 
կամ հեռուստատեսությամբ ու ռադիոյով 
ելույթներ ունենալու միջոցով:

(ՀՀ Կառավարության 11.07.2002թ. 
N 1146-Ն որոշմամբ հաստատված 
§Հասարակությանն իրավական 
ակտերի մասին իրազեկման կարգ¦)

Դիտարկված համայնքների կողմից իրավական ակտերի 
մասին իրազեկումը հիմնականում ապահովվում 
է մարզպետարանների  պաշտոնական կայքերում 
որոշակի տեղեկությունների տեղադրմամբ:

àւսումնասիրելով 2016թ.-ին կայքերում դիտարկված 
համայնքների ավագանու որոշումների առկա 
քանակը և դրանց համարները՝ նկատում ենք, որ 
օրենսդրությամբ պարտադիր հրապարակման ենթակա 
տեղեկություններն անգամ պատշաճ տեղադրված չեն 
(տե՛ս N 5, N 6, N 7 աղյուսակներ): 

Սակայն դիտարկված ՏԻՄ-երի կողմից իրավական 
ակտերի մասին պաշտոնական հաղորդագրության, 
զանգվածային լրատվության միջոցների հետ 
ասուլիսներ և հանդիպումներ կազմակերպելու, 
դրանց հարցազրույցներ տալու, հոդվածներ 
կամ տեղեկատվություն հրապարակելու կամ 
հեռուստատեսությամբ ու ռադիոյով ելույթներ ունենալու 
միջոցով իրազեկում չի իրականացվել:

33. Գյուղապետա-
րանի 
պաշտոնական 
ինտերնետային 
կայքում հանրային 
քննարկումների 
հրավերի 
հրապարակում 
(կայքերի 
առկայության 
պարագայում)

7. Նախագիծը մշակող մարմինն 
իր ինտերնետային կայքում պետք է 
հրապարակի հանրային քննարկումների 
հրավեր [...մի]

(ՀՀ կառավարության 25.03.2010թ.
N 296 -Ն որոշմամբ հաստատված 
§Նորմատիվ  իրավական ակտերի  
նախագծի  հանրային քննարկում ների 
կազմակերպման և իրականացման 
կարգ¦)

Դիտարկված համայնքներից միայն Շիրակի մարզի 
Լեռնակերտ համայնքն ունի գյուղապետարանի 
պաշտոնական ինտերնետային կայք 
(http://lernakert.am/Pages/Home/default.aspx), 
որտեղ հանրային քննարկումների հրավերներ չեն 
հրապարակվել:

34. Աճուրդի մասին 
հրապարակային 
ծանուցման 
հրապարակում

2. Աճուրդի մասին հրապարակային 
ծանուցումը հրապարակվում է 
զանգվածային լրատվության միջոցով 
և http://www.azdarar.am հասցեում 
գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 
հրապարակային ծանուցումների 
պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

Աճուրդի կազմակերպիչը պետք է աճուրդի 
կայացման վայրում ցուցատախտակի վրա 
զետեղի աճուրդի մասին հրապարակային 
ծանուցումը` աճուրդի կայացման օրվանից 
առնվազն մեկ օր առաջ:

(§Հրապարակային սակարկությունների 
մասին¦ ՀՀ օրենք հոդված 5, փոփ. 
19.03.12 ՀՕ-128-Ն)

Դիտարկված 15 համայնքներից 14-ում 2016թ.-ին 
աճուրդներ չեն հայտարարվել:

Միայն Գեղարքունիքի մարզի æիլ համայնքում է  2016թ.-
ին հայտարարվել 1 աճուրդ, որի մասին աճուրդից 30 
օր առաջ ծանուցում է հրապարակվել §Հայաստանի 
Հանրապետություն¦ օրաթերթում, սակայն չի կատարվել 
օրենքի մյուս պահանջը ՝ այն չի հրապարակվել 
http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող ՀՀ 
հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական 
ինտերնետային կայքում:
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35. Հաստիքացուցակ-
ների, 
պաշտոնատար 
անÓանց 
կոնտակտային 
տվյալների 
հրապարակում

Եթե Հայաuտանի Հանրապետության 
Uահմանադրությամբ և (կամ) oրենքով 
այլ բան նախատեuված չէ, ապա 
տեղեկատվություն տնoրինողը տարին 
առնվազն մեկ անգամ հրապարակում է 
իր գործունեությանն առնչվող հետևյալ 
տեղեկությունները և դրանցում կատարված 
փոփոխությունները՝ հաuտիքացուցակները, 
ինչպեu նաև պաշտոնատար անÓանց 
անունները, ազգանունները, կրթությունը, 
մաuնագիտությունը, պաշտոնը, 
աշխատանքի վայրի հեռախոuային 
համարները, էլեկտրոնային փոuտի 
հաuցեները:

(§Տեղեկատվության ազատության 
մասին¦ ՀՀ օրենք,  հոդված 7) 

Գեղարքունիքի մարզի դիտարկված համայնքներից 
Այգուտի և æիլի ՏԻՄ նստավայրերում առկա  են 
աշխատանքային ժամերի մասին  ցուցանակներ:  
Փամբակի համայնքապետարանում 
աշխատասենյակների արտաքին պատերին առկա են 
պաշտոնատար անÓանց անունների, ազգանունների, 
պաշտոնների մասին  ցուցանակներ: Դպրաբակ և 
Ծափաթաղ  համայնքների ՏԻՄ նստավայրերում առկա 
չեն աշխատանքային ժամերի, պաշտոնատար անÓանց 
անունների, ազգանունների, պաշտոնների մասին  
ցուցանակներ:

Լոռու մարզի դիտարկված  համայնքապետարանների 
ցուցատախտակներին առկա չեն §Տեղեկատվության 
ազատության մասին¦ ՀՀ օրենքի պահանջով 
սահմանված հետևյալ տեղեկությունները՝ 
հաuտիքացուցակը, պաշտոնատար անÓանց անունները, 
ազգանունները, կրթությունը, մաuնագիտությունը, 
պաշտոնը, աշխատանքի վայրի հեռախոuային 
համարները, էլեկտրոնային փոuտի հաuցեները:

Շիրակի մարզի դիտարկված բոլոր համայնքների 
(բացառությամբ Անիավան համայնքի) ՏԻՄ 
նստավայրերում էլեկտրոնային տարբերակով առկա են 
պահանջվող տվյալները, սակայն դրանք փակցված չեն 
ցուցատախտակներին: ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի 
կայքում տեղադրված են հաստիքացուցակների 
հաստատման մասին համապատասխան որոշումներ, 
ինչը թույլ է տալիս նկատել, որ նշված տեղեկությունները 
մասամբ հրապարակված են: Իսկ Լեռնակերտ 
համայնքի պաշտոնական կայքում տեղադրված են 
սույն օրենքի համապատասխան դրույթով պահանջվող 
տեղեկությունները՝ 
(http://lernakert.am/Pages/HumanResources/CompanyDa-
ta.aspx?StructureID=1663ևTab=5ևisClose=false):
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	Դիտարկված համայնքների ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչներին բյուջետային 
գործընթացներին մասնակից դարÓնելու համար բավականաչափ ակտիվություն չի 
ցուցաբերվել, և բնակչության շրջանում օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվության 
տարածում, իրազեկում չեն իրականացվել:

	Բնակիչների շրջանում հարցումները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ համայնքների բնակիչ-
ները մեծ մասամբ հետաքրքրված չեն մասնակից դառնալու համայնքային կառավարման 
գործընթացներին, ինչը հիմնականում պայմանավորված է տեղական ինքնակառավարման 
գործընթացների մասին նրանց իրազեկվածության ցածր աստիճանով: 

	ՏԻՄ-երը համայնքների բնակիչներին հազվադեպ են տեղեկացնում ավագանու նիստերի 
մասին՝ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:

	Համայքների բնակիչների գերակշիռ մասն իրեն անկարևոր է համարում որոշումների 
ընդունման հարցում:

	Համայնքների բնակիչների համար հիմնականում չեն ստեղծվել բավարար պայմաններ 
զարգացման ծրագրերի, բյուջեների հրապարակայնությունն ապահովելու և համայնքի 
կառավարմանը մասնակցելու համար (մասնավորապես՝ տեխնիկական, գույքային, 
տեղեկատվական և այլն):

	Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի, հանրային բաց լսումների 
կազմակերպման, անցկացման և դրանց վերաբերյալ ավագանուն տեղեկատվություն 
տրամադրելու, համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության 
կարգերը(եթե անգամ ընդունվել են ՏԻՄ-երի կողմից, առավելապես կրում են Óևական բնույթ, 
քանի որ չեն կիրարկվում):

	Համայնքներում առկա խնդիրների առնչությամբ հանրային բաց լսումներ և քննարկումներ 
չեն իրականացվում: Հանրային բաց լսումներին փոխարինող համայնքային ժողովները ՏԻՄ-
երի կողմից չեն արÓանագրվում, չեն փաստաթղթավորվում, ինչի արդյունքում ՏԻՄ-երում 
բացակայում են այդ ժողովների կայացումը հաստատող ապացույցները:

	Ավագանու անդամները հիմնականում չեն տիրապետում տեղական ինքնակառավարմանը 
բնակիչների մասնակցությանն օժանդակելու իրենց պարտականությանը: 

	Հարցված ավագանու անդամների մեծ մասը չգիտի իր իրավունքներն ու պարտականություն-
ները, նաև իրազեկ չէ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենսդրությանը:

	Ավագանու անդամների կողմից որոշումների կայացման գործընթացը վերահսկման կարիք 
ունի: ԱռանÓին դեպքերում ավագանին անհրաժեշտ տեղեկատվությանը ծանոթանում է տեղում՝ 
ավագանու հերթական նիստի ժամանակ:

	Փոքր համայնքներում հաճախ ավագանու անդամ են ընտրվում համայնքի այն բնակիչները, 
որոնց  բարեկամները, ազգականներն ու հարազատները մեծ թիվ են կազմում այդ համայն-
քում: Դրա հետևանքով ավագանու որոշ անդամներ չունեն համապատասխան կրթական 
որակներ:

	Գյուղական փոքր համայնքներում ավագանու անդամ դառնալու ցանկություն ունեցողներ 
գրեթե չկան, հետևաբար որոշ համայնքներում համայնքապետը խնդրում է գյուղում մշտապես 
բնակվող համագյուղացիներին ավագանու անդամ դառնալ, որպեսզի ավագանու նիստում 
անհրաժեշտ քվորում ապահովվի:

	Ավագանու անդամների մեծ մասը բնակիչների ընդունելության անցկացումը, իրենց կատարած 

6. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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աշխատանքների մասին տեղեկատվության տրամադրումը պատկերացնում է որպես առօրյա 
շփում համայնքի բնակիչների հետ՝ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական վայրերում:

	Համայնքի ավագանու և ղեկավարի նորմատիվ որոշումները ոչ բոլոր համայնքներում են 
հրապարակվում:

	Համայնքների զարգացման ծրագրերը, բյուջեների նախագծերը, տարեկան բյուջեները և 
բյուջեների տարեկան հաշվետվությունները տեղական մամուլում չեն հրապարակվում:

	Համայնքների ղեկավարներն ու ավագանու անդամները ֆինանսական միջոցների 
սղությամբ և բնակիչների հետաքրքրության բացակայությամբ են մեկնաբանում բյուջետային 
գործընթացների հրապարակայնության, թափանցիկության և հաշվետվողականության 
գործընթացի ապահովմանն առնչվող իրենց թերացումները:

	Դիտարկված համայնքների ավագանու անդամները 2016թ. համայնքային բյուջեների 
նախագծերի վերաբերյալ գրավոր առաջարկություններ չեն ներկայացրել՝ բացառությամբ 
Գեղարքունքի մարզի æիլ համայնքի:

	Բացի Շիրակի մարզի Անիավան համայնքից՝ դիտարկված համայնքների 2016թ. բյուջեի 
նախագծերը համայնքների ղեկավարների բյուջետային ուղերÓներ չեն ներառել: Հետևապես 
տվյալ տարվա բյուջեներում չեն ներկայացվել համայնքի բյուջեի մասին ավագանու որոշման 
նախագծի հիմնավորման համար անհրաժեշտ տեղեկություններ, այդ թվում՝ համայնքի 
ղեկավարի զեկույցը բյուջետային տարվա համայնքի զարգացման հիմնական ուղղությունների 
մասին, համայնքի բյուջեի նախագծով նախատեսված եկամուտների և ծախսերի հիմնավորումը 
և այլ տեղեկություններ: 

	Դիտարկված համայնքների կողմից 2016թ. տեղական տուրքերի և վճարների, դրանց 
դրույքաչափերի, վճարման կարգի և ժամկետների մասին իրազեկում չի իրականացվել 
§Տեղական տուրքերի և վճարների մասին¦ ՀՀ օրենքի 201-րդ հոդվածին համապատասխան:

	Àստ §Տեղեկատվության ազատության մասին¦ ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի՝  դիտարկված ՏԻՄ-
երի կողմից հիմնականում չեն հրապարակվել համայնքապետարանների աշխատակազմերի 
հաստիքացուցակները, ինչպես նաև պաշտոնատար անÓանց անունները, ազգանունները, 
կրթությունը, մասնագիտությունը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրի հեռախոսային համարները, 
էլեկտրոնային փոստի հասցեները:

	Համայնքների պաշտոնական ինտերնետային կայքերի բացակայությունը հնարավորություն 
չի տալիս ապահովելու ՏԻՄ-երի գործունեության հրապարակայնության, թափանցիկության և 
հաշվետվողականության օրենսդրական բոլոր պահանջները:

	ՀՀ մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում ևս համայնքի ավագանու և ղեկավարի 
որոշումների տեղադրման գործընթացը կանոնակարգված չէ:

	Դիտարկված համայնքների ՏԻՄ-երը շահագրգիռ և պատրաստակամ են առկա թերացումներն 
ուղղելու և բյուջետային գործընթացներում առավել արդյունավետ հաշվետվողականություն ու 
թափանցիկություն ապահովելու առնչությամբ, սակայն այս ամենն ապահովելու համար ՏԻՄ 
ներկայացուցիչների նախաÓեռնողականությունը դեռևս խթանման կարիք ունի:
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N ԱèԱæԱՐԿàôԹÚàôՆՆԵՐ àôՄ Է 
àôՂՂìԱԾ

úՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

1. ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 132-րդ հոդվածում համայնքի ղեկավարի 
թեկնածուներին առաջադրվող պահանջները լրացնել պարտադիր 
բարÓրագույն կրթության առկայության չափորոշիչով: 

ՀՀ ՏԿԶՆ

2. Համայնքի ավագանու անդամների թեկնածուների առաջադրման 
վերաբերյալ օրենսդրորեն սահմանել առնվազն միջին 
մասնագիտական կրթության չափանիշ:

ՀՀ ՏԿԶՆ

3. Ներմուծել ավագանու ինստիտուտի կրթության 
համապատասխանմեխանիզմ՝ արդյունավետ տեղական 
ինքնակառավարում ապահովելու համար:

ՀՀ ՏԿԶՆ

4. Ներդնել մեխանիզմներ http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող 
ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային 
կայքում համայնքների բյուջեների կատարման տարեկան 
հաշվետվությունների հրապարակման գործընթացը վերահսկելու 
համար:

ՀՀ ԱՆ

ՀՀ ՏԿԶՆ

5. Կանոնակարգել ՀՀ մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում 
ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների տեղադրման 
գործընթացը:

ՀՀ ՏԿԶՆ

ՏԱՐԱԾՔԱÚԻՆ ԿԱèԱìԱՐՄԱՆ Եì
 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱèԱìԱՐՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

6. Կազմակերպել և իրականացնել  համայնքների ղեկավարների 
պարբերականվերապատրաստումներ հանրային կառավարման, 
մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում:

ՀՀ ՏԿԶՆ
ՏԻՄ ոլորտում 
աշխատող  
ՔՀԿ-ներ

7. Կազմակերպել համայնքների զարգացման ծրագրերի և բյուջեի 
նախագծերի հանրային քննարկումներ:

ՏԻՄ-եր

8. úրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում և ամբողջ ծավալով 
հրապարակել համայնքի ավագանու և ղեկավարի կողմից ընդունված 
իրավական ակտերը: 

ՏԻՄ-եր

9. Ստեղծել պայմաններ և բարելավել առկա պայմանները համայնքի 
զարգացման ծրագրի և բյուջեի հրապարակայնությունն ապահովելու 
համար: 

ՏԻՄ-եր

7. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ



82

10. úրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում և ամբողջ 
ծավալով հրապարակել համայնքի ավագանու որոշումները ՀՀ 
մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում:

ՏԻՄ-եր 
Մարզպետա-
րաններ

11. Հրապարակել տեղեկություններ ավագանու նիստերի  վերաբերյալ 
§Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ ՀՀ օրենքի պահանջներին 
համապատասխան:

Համայնքների 
ղեկավարներ

12. ՀՀ օրենսդրության պահանջներին  համապատասխան իրականացնել 
իրազեկում տեղական տուրքերի և վճարների, դրանց դրույքաչափերի, 
վճարման ժամկետների և կարգի, ինչպես նաև համայնքի ավագանու 
կողմից սահմանված արտոնություններ ստացած անÓանց և 
համապատասխան գումարների վերաբերյալ:

Համայնքների 
ղեկավարներ

13. Համայնքների բյուջեների նախագծերում ներառել բյուջետային 
ուղերÓներ՝ ապահովելով §Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին¦ ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածով 
սահմանված պահանջների կատարումը:

Համայնքների 
ղեկավարներ

14. ՏԻՄ նստավայրերում ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ ավագանու 
գործունեության իրականացման համար:

Համայնքների 
ղեկավարներ

15. ՏԻՄ նստավայրերում համայնքի բնակիչների  համար ստեղծել 
պայմաններ՝ ՏԻՄ գործունեության մասին իրազեկ լինելու և համայնքի 
կառավարմանը մասնակցելու համար:

ՏԻՄ-եր

16. Համայնքների անդամներին ներգրավել ՏԻՄ-երի կողմից 
համայնքային նշանակություն ունեցող որոշումների քննարկումներին:

ՏԻՄ-եր

17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու համար իրականացնել համապատասխան ընդունված 
կարգերով նախատեսված աշխատանքները:

ՏԻՄ-եր

18 Հնարավորության դեպքում ստեղծել և վարել համայնքային 
պաշտոնական համացանցային կայքեր:

ՏԻՄ-եր

19 Հաստատել հանրային բաց լսումների կազմակերպման, անցկացման 
և դրանց վերաբերյալ ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու 
կարգ:  

Տվյալ կարգը 
չունեցող 
ՏԻՄ-եր
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20 Համայնքապետարաններում կազմել քաղաքացիների 
առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների մատյաններ և 
իրականացնել համապատասխան գործավարություն:

Տվյալ 
մատյանները 
չվարող 
ՏԻՄ-եր

21 ՏԻՄ նստավայրերում ցուցատախտակներին փակցնել 
աշխատակազմի հաստիքացուցակները, պաշտոնատար անÓանց 
անունները, ազգանունները, կրթությունը, մասնագիտությունը, 
պաշտոնը, աշխատանքային հեռախոսահամարները, էլեկտրոնային 
հասցեները, համայնքի ավագանու անդամների անունները, 
ազգանունները, կոնտակտային տվյալները:

ՏԻՄ-եր
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8.1 Հարցում ներին  և  դիտարկում ներին  մասնակցած 
Գեղարքունիքի մարզի ՏԻՄ ներկայացուցիչներ

N Անուն, ազգանուն Համայնքը äաշտոնը 
(զբաղմունքը) Կրթությունը

Գործու-
նեության
ժամկետը

1 Միքայել 
Ղարիբյան 

æիլ Համայնքի
 ղեկավար

ԲարÓրագույն 9 տարի

2 èոզա 
Ավետյան 

æիլ Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 5 տարի

3 Արթուր 
Հովհաննիսյան 

æիլ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 15 տարի

4 Նաիրա 
Ղարիբյան

æիլ Ավագանու 
անդամ

Միջին 
մասնագի-

տական

4 տարի

5 Հովհաննես 
Նազլուխանյան 

Դպրաբակ Համայնքի
ղեկավար

Միջին 
մասնագի-

տական

17 տարի

6 Սոնյա 
Աղասարյան 

Դպրաբակ Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 20 ամիս

7 Մակիչ 
Êոնդկարյան 

Դպրաբակ Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 17 տարի

8 Գառնիկ 
Հակոբյան 

Դպրաբակ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 5 ամիս

9 Գուրգեն 
Լազյան 

Դպրաբակ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 1 ամիս

10 Մխիթար 
Կարապետյան 

Այգուտ Համայնքի 
ղեկավար 

ԲարÓրագույն 2 տարի

11 Սեյրան 
Բաղրամյան 

Այգուտ Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 2 տարի

12 Արթուր 
Մանուկյան 

Այգուտ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 20 տարի

13 ìիգեն 
Մարտիրոսյան 

Այգուտ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 1 տարի

8. ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
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14 Արմեն 
Գասպարյան 

Այգուտ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 20 տարի

15 Թագուհի 
Բոյախչյան 

Ծափաթաղ Համայնքի ղ
եկավար

ԲարÓրագույն 16 տարի

16 Ապրես 
Գաբրիելյան 

Ծափաթաղ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 16 տարի

17 Ալմաստ 
ìարդանյան 

Ծափաթաղ Ավագանու 
անդամ

Միջին 
մասնագի-

տական

3 տարի

18 Հարություն 
Ազարյան 

Փամբակ Համայնքի
 ղեկավար

ԲարÓրագույն 20 տարի

19 Դավիթ 
Աղաջանյան 

Փամբակ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 10 տարի

20 Հայկազ 
Մամիկոնյան 

Փամբակ Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 13 տարի

21 Ալբերտ 
Դաշյան 

Փամբակ Ավագանու
 անդամ

Միջնակարգ 3 տարի
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8.2 Հարցում ներին և դիտարկում ներին մասնակցած Լոռու մարզի ՏԻՄ 
ներկայացուցիչներ

N Անուն, ազգանուն Համայնքը äաշտոնը 
(զբաղմունքը) Կրթությունը

Գործունե-
ության

ժամկետը

1 Բագրատ 
Ղալայան

Ծաթեր Համայնքի 
ղեկավար

Միջնակարգ 17 տարի

2 Սամվել 
ìիրաբյան

Ծաթեր Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 5 տարի

3 Սերժիկ 
ìիրաբյան

Ծաթեր Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 10 տարի

4 Ալիկ 
Ադինյան

Ծաթեր Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 2 ամիս

5 èազմիկ 
ìիրաբյան

Ծաթեր Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 4 տարի

6 Արթուր 
Հովհաննիսյան

Արևածագ Համայնքի 
ղեկավար

ԲարÓրագույն 2 ամիս

7 Սիլվա 
Բաղրամյան

Արևածագ Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 7 տարի

8 Արարատ 
Հովհաննիսյան

Արևածագ Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 5 տարի

9 Դավիթ 
Դավթյան

Արևածագ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 5 տարի

10 Երվանդ 
Նավասարդյան

Մղարթ Համայնքի 
ղեկավար

ԲարÓրագույն 1 տարի

11 Հրաչյա 
Սուքիասյան

Մղարթ Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 5 տարի

12 Սոս 
Համաջյան

Մղարթ Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 14 տարի

13 Մարիա 
Ղազարյան

Մղարթ Ավագանու 
անդամ

Միջին 
մասնագիտական

2 ամիս

14 Արայիկ 
Ներսիսյան

Կողես Համայնքի 
ղեկավար

ԲարÓրագույն 20 տարի

15 Արսեն 
Մամաջանյան

Կողես Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 14 տարի
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16 Արմեն 
Ավետիսյան

Կողես Ավագանու 
անդամ

Միջին 
մասնագիտական

20 տարի

17 èադիկ 
äողոսյան

Կողես Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 4 տարի

18 ìաչագան 
Հովհաննիսյան

Կարմիր 
Աղեկ

Համայնքի 
ղեկավար

Միջնակարգ 18 տարի

19 Անդրեասյան 
Արսեն

Կարմիր 
Աղեկ

Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 25 տարի

20 ìրեժ 
Երեմյան

Կարմիր 
Աղեկ

Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 2 ամիս

21 ìահե 
Հովհաննիսյան

Կարմիր 
Աղեկ

Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 4 տարի

22 Արարատ 
Ալեքսանյան

Կարմիր 
Աղեկ

Ավագանու 
անդամ

Միջին 
մասնագիտական

3 տարի
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8.3 Հարցում ներին և դիտարկում ներին մասնակցած Շիրակի մարզի ՏԻՄ 
ներկայացուցիչներ

N Ազգանուն, անուն Համայնքը äաշտոնը 
(զբաղմունքը) Կրթությունը

Գործու-
նեության
ժամկետը

1 Մարտիրոս 
Միրոյան

Անիավան Համայնքի 
ղեկավար

Միջին մասնագի-
տական

9 տարի

2 Սերգեյ 
Ղազարյան

Անիավան Աշխատակազմի 
քարտուղար

Միջին մասնագի-
տական

9 տարի

3 Արսեն 
Նիկոյան

Անիավան Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 2 ամիս

4 Մանվել 
Բաղրամյան

Անիավան Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 2 ամիս

5 Մովսես 
Մովսիսյան

Լեռնակերտ Համայնքի 
ղեկավար

ԲարÓրագույն 15 տարի

6 Էլմինա 
Հովհաննիսյան

Լեռնակերտ Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 14 տարի

7 Հենրիկ 
Սիմոնյան

Լեռնակերտ Ավագանու 
անդամ

Միջին մասնագի-
տական

14 տարի

8 Մխիթար
Հակոբյան

Լեռնակերտ Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 14 տարի

9 Հայկ 
Մկրտչյան

Լեռնակերտ Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 8 տարի

10 Չկալով 
ìարդանյան

Լեռնակերտ Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 12 տարի

11 Կոլյա 
Հովհաննիսյան

Լեռնակերտ Ավագանու 
անդամ

ԲարÓրագույն 5 տարի

12 Հրաչ 
Բարսեղյան

Հայկասար Համայնքի 
ղեկավար

Միջին 
ասնագիտական

17 տարի

13 Արթուր 
Մադոյան

Հայկասար Աշխատակազմի 
քարտուղար

ԲարÓրագույն 2 տարի

14 Գևորգ 
Մադոյան

Հայկասար Ավագանու 
անդամ

Միջին մասնագի-
տական

2 ամիս
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15 Լևոն 
Հակոբյան

Հայկասար Ավագանու 
անդամ

Միջին մասնագի-
տական

2 ամիս

16 Մասիս 
Կարապետյան

Հայկասար Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 2 ամիս

17 ìալիկո 
Գրիգորյան

Հայկասար Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 2 ամիս

18 Կամո 
Սարգսյան

æրափի Համայնքի 
ղեկավար

Միջին մասնագի-
տական

20 տարի

19 Միքայել 
Կարապետյան

æրափի Աշխատակազմի 
քարտուղար

Միջին մասնագի-
տական

3 տարի

20 Արթուր 
Տոնոյան

æրափի Ավագանու 
անդամ

Միջնակարգ 12 տարի

21 Անդրանիկ 
Սարգսյան

æրափի Ավագանու 
անդամ

Միջին մասնագի-
տական

20 տարի

22 Արտակ 
Եգորյան

Տուֆաշեն Համայնքի 
ղեկավար

ԲարÓրագույն 5 տարի

23 Էդգար 
Գրիգորյան

Տուֆաշեն Ավագանու
անդամ

Միջին 
մասնագիտական

10 տարի

24 Լուիզա
Նազարեթյան

Տուֆաշեն Ավագանու 
անդամ

Միջին 
մասնագիտական

2 ամիս

25 Բարեղամ 
Մովսիսյան

Տուֆաշեն Ավագանու 
անդամ

Միջին 
մասնագիտական

2 ամիս

26 èուստամ 
Հակոբյան

Տուֆաշեն Ավագանու 
անդամ

Միջին
 մասնագիտական

2 ամիս
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9.1 Թիրախ համայնքներ

N Մարզ
Վարչական 
տարածքը

Համայնք
Բնակչու-

թյան թիվը
Համայնքի 
ղեկավար

Պաշտոնական 
կայք

1 Գեղարքունիք Ճամբարակ Դպրաբակ 670
Հովհաննես 

Նազլուխանյան
Առկա չէ

2 Գեղարքունիք Ճամբարակ Այգուտ 907
Մխիթար 

Կարապետյան
Առկա չէ

3 Գեղարքունիք Ճամբարակ æիլ 697
Միքայել 

Ղարիբյան
Առկա չէ

4 Գեղարքունիք ìարդենիս Ծափաթաղ 341
Թագուհի 

Բոյախչյան
Առկա չէ

5 Գեղարքունիք ìարդենիս Փամբակ 603
Հարություն 
Ազարյան

Առկա չէ

6 Լոռի Ստեփանավան Արևածագ 675
Արթուր 

Հովհաննիսյան

arevatsag.am, 
սակայն չի

գործում

7 Լոռի Ստեփանավան Ծաթեր 403
Բագրատ 
Ղալայան

Առկա չէ

8 Լոռի Ստեփանավան
Կարմիր 

Աղեկ
160

ìաչագան 
Հովհաննիսյան

Առկա չէ

9 Լոռի Ստեփանավան Կողես 355
Արայիկ 

Ներսիսյան
Առկա չէ

10 Լոռի Ստեփանավան Մղարթ 523
Երվանդ 

Նավասարդյան
Առկա չէ

11 Շիրակ Անի Անիավան 234
Մարտիրոս 

Միրոյան
Առկա չէ

12 Շիրակ Արթիկ Լեռնակերտ 1541
Մովսես 

Մովսիսյան
lernakert.am

13 Շիրակ Արթիկ Հայկասար 165
Հրաչ 

Բարսեղյան
Առկա չէ

14 Շիրակ Անի æրափի 1020
Կամո 

Սարգսյան
Առկա չէ

15 Շիրակ Արթիկ Տուֆաշեն 382
Արտակ 

Եգորյան
Առկա չէ

9. ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ


