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տեղական ինքնակառավարման մարմինների
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Հայաստանի ամենախոշոր 17 համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների
աշխատանքի թափանցիկության մոնիտորինգ
1. Նախաբան
Հայաստանի խոշորագույն 17 համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների
աշխատանքի

թափանցիկության

մոնիտորինգն

իրականացվել

է

2016

թվականի

ընթացքում: Աշխատանքներն ամփոփվել են եւ այս զեկույցը կազմվել է 2017 թվականի
հունվարի 20-ին:
Մոնիտորինգի այս զեկույցը բաղկացած է հետեւյալ բաժիններից.
1. Նախաբան
2. Մոնիտորինգի մեթոդաբանություն
3. Իրականացված աշխատանքների նկարագրություն
4. Ստացված արդյունքների ամփոփում
5. Բացահայտումների ամփոփում
6. Նկատված խնդիրների կարգավորման առաջարկություններ
7. Հավելվածներ
Այս մոնիտորինգը իրականացվել է Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի «Հայաստանի
քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում:
Ծրագիրն

իրականացվել

է

Բաց

հասարակության

հիմնադրամներ-Հայաստանի

դրամաշնորհային օժանդակությամբ եւ նպատակ է ունեցել զարգացնել Հայաստանի 10
մարզային

կենտրոններում

ԲՀՀ-Հայաստանի

եւ

հակակոռուպցիոն կենտրոնի ու ԱՄՆ ՄԶԳ-ի
քաղաքացիական-երիտասարդական կենտրոնների

Թրանսփարենսի

ինթերնեյշնլ

աջակցությամբ ստեղծված 10
(ՔԵԿ) եւ շահառու ակտիվ

քաղաքացիների կարողությունները այն հաշվով, որ այդ կենտրոնները առաջիկա
տարիների

ընթացքում

վերածվեն

հանրային

վերահսկողության

առաքելությամբ

ինքնուրույն հասարակական կազմակերպությունների:
Ծրագրի ղեկավարն է Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի նախագահ Նադեժդա
Հակոբյանը, տեղեկատվության ազատության եւ տեղական ինքնակառավարման գծով
փորձագետը՝ ակումբի խորհրդի նախագահ Լեւոն Բարսեղյանը, իրավախորհրդատուն՝
Արինա

Մեծոյանը:

մարզկենտրոններում

Մոնիտորինգի
ԺԱԱ

աշխատանքներին

հիմնադրած

մասնակցել

են

ՀՀ

քաղաքացիական-երիտասարդական

կենտրոնների համակարգողները եւ մոտ մեկ տասնյակ կամավոր երիտասարդներ:
Մոնիտորինգի

իրականացման

տեղեկատվության
աշխատանքային

ազատության
փորձը,

համար

կիրառվել

ոլորտներում

ուսումնասիրվել

է

է

ԺԱԱ
ՏԻՄ

ՏԻՄ

թափանցիկություն

կուտակած

16

թափանցիկությանն

եւ

տարիների
առնչվող

օրենսդրական բազան եւ գործընկեր կազմակերպությունների փորձը: Մոնիտորինգային
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աշխատանքները, ներառյալ վերլուծությունները, եզրահանգումները եւ բարեփոխման
առաջարկություններն արվել են մինչեւ 2016 թ. դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանում ուժի մեջ
եղած «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի համատեքստում: Այդ օրենքը
ծավալուն փոփոխությունների է ենթարկվել 2016 թ. վերջում, ապա ուժի մեջ է մտել 2017 թ.
հունվարի 1-ին: Այս զեկույցին ծանոթացողներին խնդրվում է հաշվի առնել այդ
հանգամանքը:
2. Մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը
ՀՀ խոշորագույն 17 համայնքների ՏԻՄ թափանցիկության մոնիտորինգը նպատակ է
ունեցել պարզելու, թե որքանով են այդ համայնքային իշխանությունները ապահովում
իրենց գործունեության թափանցիկությունը ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,
«Տեղեկատվության

ազատության

մասին»,

«Երեւան

համայնքում

տեղական

ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի մասին» օրենքներով, ինչպես նաեւ
«Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի
2014-2016 թթ. գործողությունների ծրագրի 11-րդ կետով ՀՀ կառավարության ստանձնած
պարտավորությամբ եւ այլ իրավական ակտերով նախատեսված պարտականությունների
կատարմամբ,

ինչ

խնդիրներ

կան

այդ

պարտականությունների

կատարման

ճանապարհին: Ըստ այդմ, բացահայտումների հիման վրա կազմվել եւ թիրախ խմբերին են
առաջարկվում

խնդիրների

կարգավորման

համար

լուծումներ:

Մոնիտորինգը

պլանավորելիս ենթադրվել է արդյունավետ համագործակցություն՝ ուսումնասիրվող
տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների հետ, ինչը, ընդհանուր
առմամբ, հաջողվել է:
Հայաստանում ՏԻՄ թափանցիկության գործիքակազմը ավելի լայն է, քան այն
թիրախներն են, որ ուսումնասիրվել են այս մոնիտորինգի շրջանակներում: Այս
մոնիտորինգի շրջանակներում ընտրվել եւ ուսումնասիրվել է ՏԻՄ թափանցիկության
հիմնական գործիքակազմը, որոնք ապահովված են ՀՀ հիշատակված օրենքներով եւ
ենթաօրենսդրական ակտերով.
1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք1. ՀՕ-337, ընդունված է 07.05.2002,
մինչեւ 31.12.2016 դրությամբ,
2. «Տեղեկատվության

ազատության

մասին»

ՀՀ

օրենք2.

ՀՕ-11-Ն, ընդունված

է 23.09.2003,
3. «Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք3. ՀՕ-5-Ն,
ընդունված է 15.01.2009,
4. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք4. ՀՕ-320, ընդունված է 03.04.2002:

1

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=325, մինչեւ 31.12.2016 դրությամբ
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=1372
3 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=95037
4 http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=64495
2

4

Այս

մոնիտորինգի

ուսումնասիրման

առարկան

եղել

է

Հայաստանում

գործող

օրենսդրությամբ ՏԻՄ-երի պոզիտիվ եւ նախաձեռնողական պարտականությունների
խումբը, որով տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրավասու եւ պարտավոր են
ապահովել իրենց գործունեության թափանցիկությունը՝ անկախ այդ թափանցիկության
նկատմամբ

քաղաքացիների,

համայնքային

խմբերի

կամ

քաղաքացիական

հասարակության դրսեւորած հետաքրքրությունից:
Ուսումնասիրման առարկաներն են եղել մասնավորաբար.


համայնքի ավագանու նիստերի հրավիրման մասին իրազեկումները,



ավագանու նստավայրի առկայությունը,



համայնքապետի կողմից հրապարակվող տեղեկությունների պաշարները եւ
հրապարակման եղանակները,



հանրային լսումների կազմակերպման եւ իրազեկման գործիքները,




ավագանու նիստերի մատչելիությունը քաղաքացիների համար,
ավագանու կայացրած որոշումների, այդ թվում՝ համայնքի զարգացման ծրագրի եւ
բյուջեի հրապարակայնությունը եւ մատչելիությունը,



այլ թիրախներ:

Մոնիտորինգի նպատակին հասնելու համար օգտագործվել են հետեւյալ մեթոդական
գործիքները.
1. Տեղեկությունների հարցումներ համայնքապետերին, պատասխանների ստացում,
հաշվառում,
2. Համայնքապետերից ստացված պատասխանների ուսումնասիրություն,
3. Համապատասխան օրենսդրության ուսումնասիրություն,
4. Մասնակի ուսումնասիրություն համայնքապետարաններում. այցելություններ,
ավագանու նիստերի անցկացման վայրի, ավագանու նստավայրի եւ իրազեկման
ցուցանակների դիտում, լուսանկարում:
5. Տրամադրված տեղեկությունների ստուգում հարցազրույցների եւ դիտարկումների
միջոցով,
6. Ստացված տեղեկությունների վերլուծություն, խնդիրների արձանագրում,
7. Բացահայտված խնդիրների լուծումների առաջարկությունների մշակում:
Որպես մոնիտորինգային ուսումնասիրման թիրախ ընտրվել են Հայաստանի ազգային
վիճակագրական ծառայության 2015 թվականի տվյալների համաձայն՝ բնակչությամբ
Հայաստանի խոշորագույն
նշանակություն է ունեցել

17 համայնքները5: Ընտրության հարցում էական
նաեւ այն հանգամանքը, որ «Բաց կառավարման

գործընկերություն» նախաձեռնության Հայաստանի 2014-2016 թթ. գործողությունների
ծրագրի 11-րդ կետով Հայաստանի կառավարությունը պարտավորություն էր ստանձնել
Հայաստանի 20.000 եւ ավել բնակչությամբ բոլոր համայնքների ավագանու նիստերի եւ
5

http://armstat.am/file/article/bnakch_01.07.2015.pdf

5

հանրային լսումների ուղիղ ինտերնետային հեռարձակում ապահովել ամենաուշը՝ սկսած
2016 թվականի հունիսի 30-ից: Ըստ այդմ ուսումնասիրման առարկաների մեջ է ընդգրկվել
նաեւ

այդ

պարտավորության

կատարումը:

Մոնիտորինգի

համար

ընտրված

համայնքներից միայն երեքն են, որ մի քանի հարյուր հոգով պակաս բնակչություն ունեն,
քան 20.000 բնակիչն է. Գավառ, Սեւան եւ Դիլիջան համայնքները: Սակայն մոնիտորինգի
աշխատանքային խումբը որոշեց այդ համայնքները մյուս 14 համայնքների հետ ընդգրկել
մոնիտորինգի թիրախ խմբում:
Աղյուսակ՝ 1.
ՀՀ 17 խոշորագույն համայնքները՝ ըստ բնակչության թվի մեծության.
Համայնքի բնակչությունը՝
Համայնք

ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի. 2015 թ.

Համայնքի ղեկավարը

հուլիսի 1
1 Երեւան

1.071.900 Տարոն Մարգարյան

2 Գյումրի
3

118.600 Սամվել Բալասանյան

Վանաձոր

82.800 Սամվել Դարբինյան, ապա՝
Մամիկոն Ասլանյան

4 Էջմիածին

46.800 Կարեն Գրիգորյան

5 Աբովյան

44.400 Վահագն Գեւորգյան

6 Կապան

42.700 Աշոտ Հայրապետյան

7 Հրազդան

41.600 Արամ Դանիելյան

8 Արմավիր

29.000 Ռուբեն Խլղաթյան

9 Արտաշատ

21.300 Արգամ Աբրահամյան

10 Իջեւան

20.800 Վարդան Ղալումյան

11 Մասիս

20.500 Սաշա Հակոբյան

12 Չարենցավան

20.500 Հակոբ Շահգալդյան

13 Արարատ

20.400 Հայկ Հայկյան

14 Գորիս

20.300 Վաչագան Ադունց

15 Գավառ

19.900 Գուրգեն Մարտիրոսյան

16 Սեւան

19.200 Սարգիս Մուրադյան

17 Դիլիջան

17.700 Արմեն Սանթրոսյան

Ընդամենը

1.657.700

Աղյուսակ՝ 2.
ՀՀ 17 խոշորագույն համայնքները՝ այբբենական կարգով.
Համայնքի բնակչությունը՝
Համայնք

ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի. 2015 թ.

Համայնքի ղեկավարy

հուլիսի 1
1 Աբովյան

44.400 Վահագն Գեւորգյան
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2 Արարատ

20.400 Հայկ Հայկյան

3 Արմավիր

29.000 Ռուբեն Խլղաթյան

4 Արտաշատ

21.300 Արգամ Աբրահամյան

5 Գավառ

19.900 Գուրգեն Մարտիրոսյան

6 Գյումրի

118.600 Սամվել Բալասանյան

7 Գորիս

20.300 Վաչագան Ադունց

8 Դիլիջան

23.000 Արմեն Սանթրոսյան

9 Երեւան

1.071.900 Տարոն Մարգարյան

10 Իջեւան

20.800 Վարդան Ղալումյան

11 Կապան

42.700 Աշոտ Հայրապետյան

12 Հրազդան

41.600 Արամ Դանիելյան

13 Մասիս

20.500 Սաշա Հակոբյան

14 Սեւան

19.200 Սարգիս Մուրադյան

15 Էջմիածին

46.800 Կարեն Գրիգորյան

16

Վանաձոր

82.800 Սամվել Դարբինյան, ապա՝
Մամիկոն Ասլանյան

17 Չարենցավան

20.500 Հակոբ Շահգալդյան

Ընդամենը

1.657.700

Ընդհանուր առմամբ, այս մոնիտորինգի բոլոր թիրախ համայնքներում բնակվում է
Հայաստանի բնակչության մոտ 55 տոկոսը:
Այս մոնիտորինգը ուսումնասիրված համայնքների ՏԻՄ-երի թափանցիկության մասին
քանակական ամփոփումներ չի պարունակում, ամփոփումները եւ եզրակացությունները
կոնկրետ

ուսումնասիրված

գործիքների

կիրառումների

մակարդակի

մասին,

հիմնականում, որակական գնահատականներ են: Ստացված որակական ցուցանիշները
չեն ընդհանրացվել եւ արտածվել (էքստրապոլյացիա) այլ կամ Հայաստանի բոլոր
համայնքների համար:
Մոնիտորինգի այս զեկույցը եզրափակվում է բացահայտված խնդիրների թվարկմամբ եւ
այդ խնդիրների լուծման առաջարկություններով: Բացահայտված խնդիրները
վերաբերում են ՏԻՄ թափանցիկությանը վերաբերվող համապատասխան օրենսդրության
պահանջները

դիտավորությամբ

առաջարկությունները՝

դրանք

կամ

անտեղյակությամբ

անհապաղ,

արդյունավետ,

չկատարելուն,
ոչ

ձեւական

իսկ

կերպով

կատարելուն:
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3. Իրականացված աշխատանքների նկարագրություն
2016 թվականի առաջին չորս ամիսների ընթացքում Ժուռնալիստների «Ասպարեզ»
ակումբը մշակել է այս մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը, եւ կատարել է աշխատանքի
բաշխում: Մոնիտորինգի մեկնարկային փուլում հատուկ ուսուցման սեմինար է
անցկացվել աշխատանքային թիմի հետ, ներկայացվել եւ բացատրվել են ինչպես
համապատասխան

օրենսդրության

պահանջները,

այնպես

էլ

իրավակիրառական

պրակտիկան, որն ամրապնդվել է համապատասխան օրինակներով՝ ԺԱԱ եւ գործընկեր
կազմակերպությունների փորձից:
2016 թվականի օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում ԺԱԱ իրավախորհրդատուի
անունից, փոստային առաքմամբ, ծանուցագրով գրավոր հարցումներ են հղվել այս
մոնիտորինգի թիրախ 17 համայնքների ղեկավարներին՝ խնդրելով պատասխանել
«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով եւ
ժամկետներում: Նամակը ծանուցագրով հանձնելու նպատակը եղել է նամակի ստացման
ամսաթվի ճշգրիտ արձանագրումը եւ ստացման մասին ապացույց ունենալու
անհրաժեշտությունը: (Հարցման օրինակը տես այս զեկույցի «Հավելվածներ» բաժնում.
հավելված-1):
Գրավոր հարցման մեջ խնդրվել է, հնարավորության դեպքում, հարցման պատասխանը եւ
հարցված տեղեկությունները տրամադրել՝ դրանք ուղարկելով տեղեկություն որոնողի
էլեկտրոնային հասցեին:
Հարցումների ուղարկման, դրանց ստացման եւ արձագանքի ժամանակագրությունը
ներկայացվում է ստորեւ՝ 3-րդ աղյուսակում:
Աղյուսակ՝ 3.
Տեղեկության հարցումների ուղարկման, դրանց արձագանքի ժամանակագրություն.
Տեղեկության գրավոր
հարցումն հղվել է
Համայնք

Գյումրու թիվ 3102
փոստատնից
օր/ամիս/տարի

Գրավոր հարցումն

Գրավոր պատասխանել

ստացել են ըստ

են հարցմանը.

ծանուցագրի

համայնքապետարանից

օր/ամիս/տարի

ելքի օր/ամիս/տարի

1 Երեւան

12.08.2016

15.08.2016

20.08.2016

2 Գյումրի

11.08.2016

18.08.2016

22.08.2016

3 Վանաձոր

11.08.2016

17.08.2016

19.08.2016

4 Էջմիածին

10.08.2016

17.08.2016

22.08.2016

5 Աբովյան

10.08.2016

16.08.2016

19.08.2016

6 Կապան

10.08.2016

19.08.2016

26.08.2016

7 Հրազդան

10.08.2016

16.08.2016

22.08.2016

8 Արմավիր

10.08.2016

16.08.2016

չեն պատասխանել

9 Արտաշատ

10.08.2016

15.08.2016

29.08.2016
8

10 Իջեւան

10.08.2016

16.08.2016

09.12.2016

11 Մասիս

10.08.2016

15.08.2016

21.09.2016

12 Չարենցավան

10.08.2016

17.08.2016

29.08.2016

13 Արարատ

11.08.2016

15.08.2016

չեն պատասխանել

14 Գորիս

11.08.2016

17.08.2016

չեն պատասխանել

15 Գավառ

18.10.2016

27.10.2016

01.11.2016

16 Սեւան

11.08.2016

16.08.2016

17.08.2016

17 Դիլիջան

10.08.2016

16.08.2016

չեն պատասխանել

Ինչպես երեւում է ժամանակագրությունից, համայնքապետերից` Կապան, Հրազդան,
Արտաշատ, Չարենցավան, Իջեւան, Մասիս համայնքների ղեկավարները, խախտելով ՀՀ
«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջները, հարցմանը
պատասխանել են ոչ թե այն ստանալուց հետո՝ 5 օրում, ինչպես պահանջվում է օրենքով,
այլ ավելի ուշ: Իսկ Երեւան, Գյումրի, Վանաձոր, Էջմիածին, Աբովյան, Գավառ, Սեւան
համայնքների ղեկավարները հարցմանը (գրավոր կամ էլեկտրոնային) պատասխանել են
օրենքով նախատեսված ժամկետում՝ տեղեկացնելով, որ հարցված տեղեկությունները
կտրամադրեն մեկամսյա ժամկետում:
Համայնքապետերից 2-ը ոչ նամակով, ոչ հեռախոսով չեն արձագանքել հարցումներին եւ
զանգերին, նրանք են Արմավիրի համայնքապետ Ռուբեն Խլղաթյանը եւ Գորիսի
համայնքապետ Վաչագան Ադունցը: Չնայած այն հանգամանքին, որ Արարատի եւ
Դիլիջանի համայնքապետարաններից ԺԱԱ իրավախորհրդատուին հեռախոսով ասել են,
թե կպատասխանեն, փաստացի՝ նրանց կողմից դա չի արվել, տեղեկությունները
տրամադրվել են Դիլիջանի եւ Արարատի Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի ՔԵԿ
աշխատակիցներին, այն բանից հետո, երբ վերջիններս դիմել են նրանց:
Աղյուսակ՝ 4.
Տեղեկությունների տրամադրման ժամկետների խոստումների ժամանակագրությունը այն
համայնքապետարաններից, որտեղից ուշացել են պատասխանները կամ պատասխաններ
չեն ստացվել.
ԺԱԱ իրավախորհրդատուի զանգին ի
Համայնք

պատասխան են նշել, թե ինչ ժամկետում
կտրամադրեն հարցված տեղեկությունները.
оր կամ ամիս

8
10

Ոչ գրավոր ոչ հեռախոսային
զրույցներում տեղեկությունների
տրամադրման ժամկետ չեն նշել:

Արմավիր
Իջեւան

Պատասխանել են, որ կտրամադրեն 3-օրյա
ժամկետում

Արարատ

Տեղեկացրել են, որ մի քանի օրվա
ընթացքում կպատասխանեն, բայց չեն

13

պատասխանել, պատասխանը ստացել է
ՔԵԿ աշխատակիցը:

14

Գորիս

15

Գավառ

9

Դիլիջան

Տեղեկացրել են, որ
կպատասխանեն, չեն հրաժարվում
պատասխանելուց, բայց

17

պատասխանը ստացել է ԺԱԱ
քաղաքացիական
երիտասարդական կենտրոնի
աշխատակիցը՝ տեղում:

Այս մոնիտորինգի համար տեղեկության գրավոր հարցումների մեթոդի կիրառումը
անուղղակիորեն թույլ տվեց նաեւ գնահատել, թե Հայաստանի խոշորագույն 17
համայնքների

ղեկավարներն

իրավաբանական

անձանցից

ինչպես

են

ստացվող

կատարում

տեղեկության

քաղաքացիներից
գրավոր

եւ

հարցումներին

պատասխանելու «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները: Այս
մասն ամփոփելով, ստացվում է, որ 17 համայնքապետերից միայն 12-ն են գրավոր
հարցմանը պատասխանելու մասին օրենքի պահանջները:
Մի շարք դեպքերում կարիք է եղել մեկից ավել կամ բազմակի անգամ անհանգստացնել
համայնքապետերին՝ հարցված տեղեկությունները լիարժեք կերպով ստանալու համար:
Աղյուսակ` 5.
Տեղեկությունների ստացման բարդությունը՝ համայնքապետարաններից.

Հարցված
Համայնք

տեղեկությունները
միանգամից
տրամադրվել են

1

Երեւան

այո

2

Գյումրի

այո

3

Վանաձոր

այո

4

Էջմիածին

այո

5

Աբովյան

այո

6

Կապան

այո

7

Հրազդան

այո

Արմավիր

2-3 անգամ կարիք է եղել

4 կամ ավել անգամ կարիք է

համայնքապետարանին

եղել համայնքապետա-

հիշեցնել

րանին հիշեցնել

տեղեկությունների

տեղեկությունների

տրամադրման մասին

տրամադրման մասին

Գյումրիից կապվել
հնարավոր չի եղել,

8

տեղեկությունները
տրամադրել են ԺԱԱ ՔԵԿ
ներկայացուցչին

9

Արտաշատ

այո

10

Իջեւան

11

Մասիս

այո

12

Չարենցավան

այո

Արարատ
13

այո

այո, տրամադրել են
Արտաշատի ՔԵԿ
ներկայացուցչին

14

Գորիս

Գյումրիից կապվել

10

հնարավոր չի եղել,
տեղեկությունները
տրամադրել են Կապանի
ՔԵԿ ներկայացուցչին
15

Գավառ

այո

16

Սեւան

այո

Դիլիջան

Ասել են, որ
կպատասխանեն, չեն
հրաժարվում

17

պատասխանելուց, բայց
պատասխանը ստացել է
Իջեւանի ՔԵԿ
աշխատակիցը՝ տեղում:

Ամփոփելով ստացված վիճակագրությունը՝ կարելի է արձանագրել, որ ուսումնասիրված
17 համայնքապետարաններից տեղեկության գրավոր հարցումներին պատասխանելու
մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետները եւ կարգը կոպտորեն եւ
հետեւողականորեն խախտել են թվով 5 համայնքների ղեկավարները (Արարատի,
Արմավիրի, Գորիսի, Իջեւանի, Դիլիջանի համայնքների ղեկավարները), իսկ բարեխիղճ են
եղել թվով 12 համայնքների ղեկավարներ (Երեւանի, Գյումրու, Վանաձորի, Աբովյանի,
Էջմիածնի, Գավառի, Սեւանի, Մասիսի, Արտաշատի, Չարենցավանի, Հրազդանի,
Կապանի համայնքների ղեկավարները):
ԺԱԱ հիմադրած ՔԵԿ համակարգողները մոնիտորինգի երկրորդ փուլում այցելել են
համայնքապետարաններ՝
որոշ
ճշտումների
ու
դիտարկումների
համար:
Մասնավորապես, դիտարկվել է ավագանու նստավայրերի եւ/կամ աշխատասենյակների
առկայությունը

բոլոր

տեղեկության

հարցումներին

համայնքապետարանում

այն

համայնքապետարաններում,
ի

այդպիսի

պատասխան,

նստավայր

կամ

որոնց

ղեկավարները,

տեղեկացրել
աշխատասենյակ

են,
կա

որ

(խոսքը

ավագանու նիստերի անցկացման սենյակների մասին չէ):
Մոնիտորինգ իրականացնող կամավորները ստուգել են նաեւ թիրախ համայնքներում
համայնքապետարանների իրազեկման ցուցանակների առկայությունը, փորձել են ներկա
գտնվել ավագանու նիստերին եւ մասնակցել համայնքների զարգացման ծրագրերի
հանրային քննարկումներին կամ լսումներին: Այդ դիտարկումների մանրամասները
ներկայացված է հաջորդ բաժնում:
Համայնքապետարանից

ստացված

գրավոր

պատասխանների

եւ

ստուգայցերի

արդյունքում դիտարկված իրավիճակի հանրագումարով կազմվել է այս զեկույցը,
բացահայտվել է ՀՀ օրենսդրության համապատասխան բաժինների պահանջների
կատարման որակը, որը ներկայացվում են հաջորդ բաժիններում:
Զեկույցը,

հրապարակելուց

համայնքապետարաններ,

հետո,

ԶԼՄ-ներին,

ուղարկվելու
ոլորտի

է

դիտարկված

խնդիրներով

եւ

այլ

հետաքրքրված
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հասարակական կազմակերպություններին եւ քաղաքացիական հասարակության այլ
հաստատություններ, ՀՀ տարածքային զարգացման եւ կառավարման նախարարություն,
ակնկալելով նրանց արձագանքը: Արձագանքների հիման վրա այս մոնիտորինգի
մեթոդաբանությունը

կկատարելագործվի

եւ

կկիրառվի

հետագա

համանման

աշխատանքներում:
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4. Ստացված արդյունքների ամփոփում
Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի խոշորագույն 17 համայնքների տեղական
ինքնակառավարման

մարմինների

առարկաները

հարցադրումների,

ըստ

աշխատանքի
դրանց

թափանցիկության
ստացված

մոնիտորինգի

պատասխանների

եւ

ստուգայցերի:
ՏԻՄ

թափանցիկության

օրենսդրությամբ

սահմանված

յուրաքանչյուր

գործիքը

ներկայացված է առանձին: Նախ ներկայացված է ուսումնասիրման առարկայի մասին
հարցը, որ հղվել է ՏԻՄ գործադիր մարմնի ղեկավարին՝ համայնքի ղեկավարին, ապա
հարցման եւ պատասխանի պահին երկրում առկա իրավական կարգավորումը՝
համապատասխան իրավական եւ/կամ նորմատիվ ակտով, ապա՝ բոլոր թիրախ
համայնքներից ստացված արդյունքները՝ ըստ համայնքների:
1. Ի՞նչ իրազեկման գործիքներ/միջոցներ է օգտագործում համայնքապետարանը
համայնքի բնակիչներին ավագանու հերթական եւ արտահերթ նիստերի մասին
իրազեկելու համար:
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար.
Ըստ «Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի՝
(Հանրության տեղեկացումը ավագանու հերթական նիստի մասին) (1) Ավագանու հերթական նիստից
առնվազն մեկ շաբաթ առաջ համայնքապետը հրապարակում է տեղեկություն ավագանու նիստի
ժամանակի վերաբերյալ` կցելով օրակարգի նախագիծը: Այդ տեղեկությունները փակցվում են
համայնքապետարանում եւ վարչական շրջանների ղեկավարների նստավայրերում, տարածվում
զանգվածային լրատվության միջոցներով, տեղադրվում Երեւանի պաշտոնական համացանցային
կայքում, ինչպես նաեւ http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության
հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում, եւ (2) Ավագանու
անդամներին տրամադրված նիստի հետ կապված նախագծերը եւ դրանց կցված փաստաթղթերը
նիստից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ տեղադրվում են Երեւանի պաշտոնական համացանցային
կայքում:
Իրավական կարգավորումը այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար.
Ըստ ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 121 հոդվածի (Տեղեկացումը համայնքի
ավագանու նիստերի մասին)՝ 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` առնվազն մեկ տեղ՝ յուրաքանչյուր երկու հազար
բնակչի համար: Հնարավորության դեպքում այդ տեղեկությունը լրացուցիչ կերպով կարող է
տարածվել զանգվածային լրատվության միջոցներով եւ ինտերնետային ցանցի միջոցով: Ավագանու
անդամներին տրամադրված, նիստի հետ կապված փաստաթղթերը, եթե դրանք քննարկվելու են
դռնբաց նիստում, պետք է դրված լինեն համայնքի ավագանու նստավայրում` բոլորի համար
մատչելի տեղում: Անձանց պահանջով նրանց պետք է տրամադրվեն այդ փաստաթղթերի
պատճենները`

դրա

ծախսերը

ծածկող

վճարի

դիմաց:

Սույն

հոդվածով

նախատեսված

փաստաթղթերի հրապարակումները փակցնելու եւ դնելու տեղերը սահմանվում են ավագանու
աշխատակարգով:
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Ստորեւ ներկայացվում են ստացված պատասխանները ըստ դիտարկված համայնքների
համայնքապետարաններից
ստացված
գրավոր
պատասխանների
եւ
ԺԱԱ
դիտարկումների:
Աղյուսակ` 6.1
Ի՞նչ իրազեկման գործիքներ/միջոցներ է օգտագործում համայնքապետարանը համայնքի
բնակիչներին ավագանու հերթական եւ արտահերթ նիստերի մասին իրազեկելու համար:
Երեւան

Նիստերի մասին իրազեկման հայտարարությունները փակցնում են
համայնքապետարանում, հրապարակում են Երեւանի համայնքապետարանի
պաշտոնական կայքում, Երեւանի վարչական շրջանների ղեկավարների
աշխատավայրերում եւ www.azdarar.am կայքում:

Գյումրի

Ավագանու հերթական նիստից յոթ օր առաջ համայնքապետը հայտարարություն է
տարածում ավագանու նիստի օրվա, ժամի, վայրի եւ օրակարգի մասին, որը
հրապարակվում է համայնքապետարանի 1-ին հարկում՝ ցուցատախտակի վրա,
համայնքապետարանի պաշտոնական կայքով (http://www.gyumricity.am կայքի
հայտարարություններ բաժին` http://www.gyumricity.am/hy/informationcenter/announcements ) եւ Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի կայքի միջոցով՝
www.asparez.am: ԺԱԱ կայքում հրապարակումն իրականացվում է ԺԱԱ
նախաձեռնությամբ:

Վանաձոր

Համայնքապետարանի պաշտոնական www.vanadzor.am կայքում տարածում են
իրազեկող հայտարարությունը: Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի միջոցով, նաեւ
համայնքապետարանի շենքի ցուցանակին փակցվող հայտարարությամբ են
իրականացնում իրազեկումը: Բացի այդ իրազեկում են իրականացնում գործող 34
համատիրությունների հետ փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համատիրությունների
գրասենյակների ցուցատախտակներին կամ հայտարարությունների համար
նախատեսված հատվածներում հայտարարություններ փակցնելով:

Էջմիածին

Ըստ ստացված պատասխանի, իրազեկող տեղեկությունները հրապարակվում են
http://www.ejmiatsin.am կայքի «համայնքապետարանի տեղեկագիր» բաժնում:
Ուսումնասիրվել է այդ կայքը, դրանում բացվում է 3 պատուհան` Համայնքապետի
որոշումներ, Ավագանու որոշումներ, Ավագանու նիստերի արձանագրություններ:
Կայքի «Համայնքային իշխանություն» բաժնում առկա է «Ավագանի» տողը, որտեղ
տեղադրված է Էջմիածնի ավագանու կանոնակարգը, ավագանու անդամների
անունները: Այլ բաժիններում, բաժինների պատուհաններում չկա ավագանու
նիստերի իրազեկման վերաբերյալ որեւէ փաստաթուղթ: Էջմիածնի
համայնքապետարանի լրատվության բաժնի պետ Վարդան Վարդանյանը
տեղեկացնում է, որ նիստից 5 օր առաջ իրազեկումն ապահովում են կայքում,
տեղադրում հղում՝ առցանց հետեւելու համար, եւ փակցնում նաեւ ցուցանակներին:
Նիստի ավարտից 3 օր անց հեռացնում են հղումը: Ըստ համայնքապետարանի
պաշտոնյայի տված տեղեկությունների, համացանցային ուղիղ հեռարձակումներին
հետեւում են նաեւ մարզպետարանից. մինչեւ նոր ավագանու ընտրությունները եղել
է դեպք, երբ նիստի հայտարարված ժամից անցել է երկու րոպե, բայց նիստը դեռ
սկսված չի եղել, մարզպետարանից զանգել եւ հարցրել են, թե ինչու չեն սկսում:
Արխիվում պահպանվում են նիստերի տեսագրությունները:
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Դիտարկման ընթացքում ցույց են տվել վերջին նիստի տեսագրությունը: Պատրաստ
են 2016 թվականի ընթացքում գումարված նիստերի տեսագրությունները
տրամադրել կրիչով կամ սկավառակով: Կայքի «Կապ» բաժնում նշված է
համայնքապետարանի հեռախոսահամարը +374 231 5 36 63, 2016թ-ի դեկտեմբերի
28-30-ը եւ 2017թ-ի հունվարի 9-10-ը չի պատասխանել: Համայնքապետարանից
տեղեկացնում են, որ տեխնիկական խնդիրներ են եղել, բայց թեժ գիծը՝ 52727
հեռախոսահամարը անխափան միշտ աշխատում է, թեժ գիծ է: Այցելությունից հետո
ստուգվել է, կարգավորվել են 53663 հեռախոսահամարի աշխատանքները, բայց
52727 հեռախոսահամարը, հունվարի 11-ի դրությամբ, դեռ չէր աշխատում:
Աբովյան

Իրազեկվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի միջոցով`
http://www.abovyan-kotayk.am: Նիստի օրակարգի նախագիծը փակցվում է նաեւ
ավագանու նստավայրում:

Կապան

Հանրությունը տեղեկանում է պաշտոնական կայքէջում տեղադրվող
հայտարարությամբ, www.kapan.am պաշտոնական կայքէջում տեղադրվող
հայտարարություններից, «Յոթնաբերդ Կապան», «Ուսանողական ամառ 2013
Կապան», Արմինե Ավագյանի՝ համայնքապետի մամլո խոսնակի ֆեյսբուքյան էջ,
Աշոտ Գրիշայի Հայրապետյանի՝ համայնքապետի ֆեյսբուքյան էջ, «Սյունեցիներ»,
«Ես սիրում եմ Կապանը», «Կապանցիներ», «Կապանը կապանցիներինն է»,
«Կապանցի երաժիշտներ», «Մարզկենտրոն Կապան», «Կապան», «Կապանցիներով»
եւ այլ ֆեյսբուքյան էջերի միջոցով, համայնքապետարանի շենքում եւ համայնքի
տարածքում համապատասխան ցուցանակների վրա այդ մասին փակցված
հայտարարույուններից: Առկա է 20 ցուցանակ, 4 ցուցանակ ապամոնտաժվել է
նպատակային չլինելու կամ քաղաքացիների կողմից փչացվելու՝ վառելու, ջարդելու
պատճառով։
Դիտարկմամբ ստուգվել է ցուցանակների առկայությունը, սակայն այնտեղ
ավագանու նիստերի, հանրային քննարկումների կամ ավագանու որոշումների
վերաբերյալ հայտարարություններ չեն եղել՝ ստուգման պահին։
Համայնքապետարանում տեղեկացնում են, որ հայտարարությունները
ցուցանակների վրա փակցնելը թեեւ անհարկի եւ վարչական ռեսուրսի անտեղի
վատնում են համարում, որը եւ այնքան էլ արդյունավետ չի ծառայում իր
նպատակին, այնուամենայնիվ տարեկան առնվազն մոտ 5 անգամ հանրային
քննարկումների եւ ավագանու նիստերի վերաբերյալ հանդիպումների մասին
հայտարարություններ փակցվում են բոլոր ցուցանակներին:

Հրազդան

Իրազեկվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջով՝
http://130.193.123.18/Pages/Home/Default.aspx, եւ համայնքի տարբեր հատվածներում
տեղակայված ցուցատախտակների միջոցով, ինչպես նաեւ «Աբովյան»
հեռուստատեսությամբ: Դիտարկում. առկա է 5 ցուցատախտակ, բայց չկան
նիստերի մասին հայտարարություններ՝ փակցված: Հեռուստաընկերությունը
վերանվանվել է` Կոտայք, սակայն այն երբեք ոչ մի իրազեկում չի կատարել
հերթական նիստի մասին ոչ Հրազդան համայնքի վերաբերյալ, ոչ էլ` Աբովյան:
Նման իրազեկումներ չեն եղել նաեւ Հրազդան ՀԸ հաղորդումներում:
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Արմավիր

Ցուցանակների թիվը 6-ն է, դրանք տեղադրված են հետեւյալ վայրերում. թիվ 10, 12
մանկապարտեզ, Հայփոստ, Նոր Ակունք ՓԲԸ, Մշակույթի տուն,
համայնքապետարան: 2017-2019թթ-ի զարգացման ծրագրի մասին հանրային
քննարկման վերաբերյալ իրազեկում տեղադրվել է վերոնշյալ ցուցատախտակներից
միայն 2-ի վրա` համայնքապետարանում եւ մշակույթի տանը, ինչպես նաեւ
կայքում: Դիտարկում. ավագանու կայանալիք նիստերի մասին իրազեկում
ցուցատախտակներին չի կատարվում, միայն օրակարգն է տեղադրվում կայքում եւ
համայնքապետարանի շքամուտքում:

Արտաշատ

Իրազեկվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջով՝ www.artashat.am,
http://www.artashat.am/Pages/Misc/Announces/List.aspx, եւ համայնքի տարբեր
հատվածներում տեղակայված ցուցատախտակների միջոցով: Ցուցանակները 7-ն
են՝ փակցված համայնքի տարբեր հատվածներում, սակայն շատ վատ վիճակում են
գտնվում: Այժմ հայտարարությունները ցուցատախտակներին չեն փակցվում,
բացառություն է համայնքապետարանի ցուցատախտակը. այստեղ, որպես կանոն,
հայտարարություններ տեղադրվում են:

Իջեւան

Համայնքապետարանը ավագանու հերթական եւ արտահերթ նիստերի մասին
իրազեկում է համայնքի տարածքում տեղադրված ցուցանակների վրա
հայտարարություններ փակցնելու միջոցով: Ցուցանակները 7-ն են, ստուգվել է 4-ի
առկայությունը՝ տարբեր թաղամասերում:

Մասիս

Աշխատակազմի քարտուղարի փոխանցմամբ՝ իրազեկվում են
համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջի (www.masiscity.am)
հայտարարությունների բաժնից՝ http://masiscity.am/Pages/Misc/Announces/List.aspx,
սակայն այստեղ հայտարարություն գտնել չհաջողվեց:
Պաշտոնյայի պատասխանում նշվել է, որ իրազեկումն իրականացվում է նաեւ
«Մասիսի Նոր Շունչ» ֆեյսբուքյան էջով՝
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014144507664&fref=nf, սակայն այստեղ
եւս նման հայտարարություններ չգտնվեցին:
Ասվել է նաեւ, թե համայնքի տարբեր հատվածներում փակցված չորս
ցուցանակների միջոցով եւս իրազեկում են, սակայն գործնականում, ըստ նույն
պաշտոնյայի, քաղաքացիները դրանք պոկում են, այդ պատճառով, հիմնականում,
հայտարարությունները կարող են գտնել համայնքապետարանի ցուցատախտակին:
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Չարենցավան

Իրազեկվում է պաշտոնական վեբ կայքի՝
http://www.charentsavan.am/Pages/Home/Default.aspx, եւ համայնքի տարածքում
տեղակայված տեղեկատվական ցուցատախտակների միջոցով: Դիտարկում.
համայնքում առկա է 12 ցուցատախտակ:

Արարատ

Իրազեկվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջով www.araratcity.am,
http://www.araratcity.am, ֆեյսբուքյան էջով՝
https://www.facebook.com/araratmunicipality/posts/612786428927115: Տեղեկացնում են,
որ համայնքի տարբեր հատվածներում տեղակայված 5 ցուցատախտակների
միջոցով իրազեկումը եւս իրականացվում է, սակայն պրակտիկան ցույց է տվել, որ
նիստերի մասին, հիմնականում, համայնքապետարանի ցուցանակին է
հայտարարություն փակցվում:

Գորիս

Ուսումնասիրության շրջանակներում հանդիպում է եղել Գորիս համայնքի
աշխատակազմի ղեկավար Գոռ Տիգրանյանի հետ։ Վերջինս տեղեկացրել է, որ
ավագանու հերթական եւ արտահերթ նիստերի վերաբերյալ իրազեկումն
իրականացվում է Գորիսի պաշտոնական կայքում www.goriscity.am եւ «Գորիսի
համայնքապետարան» ֆեյսբուքյան էջում, այն դիտարկմանը, որ կայքում ոչ մի
հայտարարություն չկա, Տիգրանյանը պատասխանեց, որ կայքը նորացվել է,
հնարավոր է՝ դրա պատճառով չլինի կամ այլ բաժիններում լինի։
«Հայտարարություններն արխիվացվում են, դրա համար էլ հնարավոր չէ կայքէջի
հայտարարությունների բաժնում տեսնել։ Որոնման միջոցով դիտարկելի են»:
Որոնման ընթացքում ֆեյսբուքյան էջում 1 հայտարարություն գտնվեց։ Միայն
դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած ավագանու արտահերթ նիստի վերաբերյալ 1 օր
առաջ կայքում եւ ֆեյսբուքյան էջում առկա էր հայտարարություն: Ցուցանակներից
1-2-ի վրա են փակցվում հայտարարություններ, սակայն դիտարկման ժամանակ
դրանք չեն եղել:
Բնակչությունն իրազեկվում է համայնքապետարանի պաշտոնական կայքով

Գավառ

http://www.gavariqaghaqapetaran.am, ինչպես նաեւ ֆեյսբուքյան՝
https://www.facebook.com/%D4%B3%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%BC%D5%AB%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D
5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6-%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D6%86%D5%A5%D5%B5%D5%BD%D5%A2%D5%B8%D6%82%D6%84%D5%B5%D5
%A1%D5%B6%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D
5%B6-%D5%A7%D5%BB-258344374375883 , youtube-ի՝
https://www.youtube.com/channel/UCouw1Jbdtnxq1MUscflhi5A եւ
http://130.193.121.177/Pages/Home/Default.aspx կայքէջերից, տեղեկատվական
վահանակների միջոցով, որոնք տեղակայված են համայնքապետարանում, Գավառի
համայնքային գրադարանում, Գավառ համայնքի կենտրոնական հատվածում,
ինչպես նաեւ Արծվաքար եւ Հացառատ թաղամասերում:

Սեւան

Իրազեկվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջով՝
http://www.sevancity.am/, եւ համայնքի տարբեր հատվածներում տեղակայված
ցուցատախտակների միջոցով, որոնք թվով մոտ 10-ն են (պատասխանել են, որ 10-ն
են, քանի որ Սեւանի բնակչությունը մոտ 24.000 է (այնինչ, ըստ ՏԻՄ օրենքի, պետք է
լինեին առնվազն 12-ը), բայց ցուցանակները ոչ միշտ են կիրառվում` բնակիչների
անբարեխիղճ վերաբերմունքի պատճառով): Իրազեկվում է նաեւ STV-1
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հեռուստատեսության միջոցով՝ ավագանու նիստից 7 օր առաջ, եւ թերթոնների
միջոցով, որոնք բնակիչները ստանում եւ տարածում են համայնքապետարան
այցելության ժամանակ:
Դիլիջան

Համայնքապետարանը համայնքի բնակիչներին ավագանու հերթական եւ
արտահերթ նիստերի մասին իրազեկում է «Տեղեկատվական համակարգերի
զարգացում եւ վերապատրաստում» ՀԿ-ի կայքի միջոցով, Դիլիջանի
համայնքապետարան ֆեյսբուքյան էջով, ինչպես նաեւ www.dilijancity.am կայքում:
Դիտարկում. www.dilijancity.am կայքի «Իրադարձություններ» բաժնում առկա են
ավագանու նիստերի մասին հայտարարությունները:

2. Արդյո՞ք համայնքապետարանը ավագանու նիստերի մասին իրազեկման
հայտարարությունները փակցնում է համայնքի տարբեր հատվածներում. եթե այո,
ապա քանի՞ ցուցանակ կա նախատեսված այդ նպատակով, եւ արդյո՞ք այդ ցանկը
սահմանված է ավագանու կանոնակարգով:
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար.
Ըստ «Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի
(Հանրության տեղեկացումը ավագանու հերթական նիստի մասին) (1) Ավագանու հերթական նիստից
առնվազն մեկ շաբաթ առաջ համայնքապետը հրապարակում է տեղեկություն՝ ավագանու նիստի
ժամանակի վերաբերյալ` կցելով օրակարգի նախագիծը: Այդ տեղեկությունները փակցվում են
համայնքապետարանում եւ վարչական շրջանների ղեկավարների նստավայրերում, տարածվում
զանգվածային լրատվության միջոցներով, տեղադրվում Երեւանի պաշտոնական համացանցային
կայքում, ինչպես նաեւ http://www.azdarar.am հասցեում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության
հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական համացանցային կայքում, եւ (2) Ավագանու
անդամներին տրամադրված նիստի հետ կապված նախագծերը եւ դրանց կցված փաստաթղթերը
նիստից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ տեղադրվում են Երեւանի պաշտոնական համացանցային
կայքում:

Իրավական կարգավորումը այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար.
Նույնն է, ինչ նախորդ դեպքում. ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12 1 հոդվածի
(Տեղեկացումը համայնքի ավագանու նիստերի մասին), 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` առնվազն մեկ տեղ յուրաքանչյուր երկու
հազար բնակչի համար: Հնարավորության դեպքում այդ տեղեկությունը լրացուցիչ կերպով կարող է
տարածվել զանգվածային լրատվության միջոցներով

եւ

համացանցի

միջոցով:

Ավագանու

անդամներին տրամադրված, նիստի հետ կապված փաստաթղթերը, եթե դրանք քննարկվելու են
դռնբաց նիստում, պետք է դրված լինեն համայնքի ավագանու նստավայրում` բոլորի համար
մատչելի տեղում: Անձանց պահանջով նրանց պետք է տրամադրվեն այդ փաստաթղթերի
պատճենները`

դրա

ծախսերը

ծածկող

վճարի

դիմաց:

Սույն

հոդվածով

նախատեսված

փաստաթղթերի հրապարակումները փակցնելու եւ դնելու տեղերը սահմանվում են ավագանու
աշխատակարգով:
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Աղյուսակ` 6.2.1
Արդյո՞ք համայնքապետարանը ավագանու նիստերի մասին իրազեկման
հայտարարությունները փակցնում է համայնքի տարբեր հատվածներում. եթե այո, ապա
քանի՞ ցուցանակ կա նախատեսված այդ նպատակով, եւ արդյո՞ք այդ ցանկը սահմանված
է ավագանու կանոնակարգով:
Երեւան

Ցուցանակների քանակի մասին որեւէ տեղեկություն համայնքապետարանը չի
տրամադրել: Իրազեկման կարգը սահմանված է ավագանու կանոնակարգով:

Գյումրի

Համայնքապետարանը ավագանու նիստերի մասին իրազեկող հայտարարություններ
չի փակցնում համայնքի տարբեր թաղամասերում, եւ ավագանու կանոնակարգում
չեն սահմանված այդ հայտարարությունների ցուցանակների փակցնելու վայրերը:

Վանաձոր

Ցուցանակի մասին թիվ չեն տրամադրել, իրազեկումն էլ նշել են 1-ին կետի
իրազեկման միջոցներով: Պատասխանում մեջբերում են Վանաձորի ավագանու
կանոնակարգի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխից 3.4 եւ 3.5 մասերը, որոնք ամբողջությամբ
կրկնում են ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 12.1 հոդվածի դրույթները:

Էջմիածին

Պատասխանում հղում է արվում համայնքապետարանի կայքին, սակայն կայքում,
որեւէ հղում չկա այդ մասին: Կանոնակարգում եւս սահմանված չէ: Տեղեկացնում են,
թե համայնքում որքան ցուցանակ կա, այդքանին էլ փակցնում ենք: Ցուցանակների
ընդհանուր թիվն ըստ պատասխանի 11 է, սակայն ըստ օրենքի պետք է լիներ 24 հատ:

Աբովյան

Ըստ համայնքապետարանից ստացված պատասխանի՝ համայնքի տարբեր
հատվածներում կա 217 ցուցանակ, օրակարգի նախագիծը փակցվում է առնվազն 25
ցուցանակի վրա: Անհասկանալի է սակայն, այդ 217-ը բոլորը համայնքապետարանի
սեփականությու՞նն են, թե՞ համայնքապետարանը տրամադրել է տեղեկություններ՝
համայնքում առկա սեփական, զանազան ինքնաշեն եւ անհայտ ծագման
ցուցանակների ընդհանուր թվի մասին: Դիտարկումը ցույց է տվել, որ համայնքի
կենտրոնական եւ աչքի ընկնող հատվածներում ցուցանակներ չեն եղել: Տեղեկություն
չկա այն մասին, թե արդյո՞ք ցուցանակների գտնվելու վայրերը սահմանված են
ավագանու կանոնակարգով:

Կապան

Հարցման պատասխանում նշել են. «Համայնքի տարածքում տեղադրված է 20
ցուցանակ, կանոնակարգով սահմանված չէ, քանի որ օրենսդրությամբ սահմանված
չէ»: Այնինչ ՀՀ ՏԻՄ օրենքով սահմանված է եւ դրանց քանակը եւ տեղաբաշխման
սկզբունքը եւ դրանց գտնվելու վայրը սահմանելու նորմը՝ ավագանու
կանոնակարգով: Ստուգայցը ցույց տվեց, որ ցուցանակները առկա են համայնքում,
սակայն դրանց վրա, հիմնականում, բնակիչներն են իրենց հայտարարությունները
փակցնում։

Հրազդան

Նախատեսված է առնվազն 7 ցուցատախտակ՝ համայնքի տարբեր հատվածներում
իրազեկելու համար: Ըստ դիտարկման, համայնքի տարբեր հատվածներում առկա են
5 ցուցատախտակ, սակայն դրանք ծառայում են քաղաքացիների հայտարարությունների եւ գովազդների համար, իսկ ավագանու նիստերի մասին հայտարարություններ
ոչ ոք չի նկատել դրանցում: Ցուցանակների տեղերը սահմանված չեն ավագանու
կանոնակարգով:

Արմավիր

http://qaxaqarmavir.am/ ավագանի բաժնում, տեղադրված է Ավագանու
կանոնակարգը:

https://drive.google.com/file/d/0B9NhqfzB_48scHFEUnVwb1IzX0k/view ավագանու
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նիստերի իրազեկումը կարգավորող միայն մեկ կետ է առկա, այն է` նիստերը
գումարվում են յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ուրբաթ օրը՝ ժամը 11:00-ին. չկա
ցուցանակների թվի, տեղի վերաբերյալ որեւէ տեղեկություն: Ցուցանակների թիվը 6-ն
է:
Արտաշատ

Իրազեկվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջով www.artashat.am եւ
համայնքի տարբեր հատվածներում տեղակայված ցուցատախտակների միջոցով:
Ցուցատախտակները 7-ն են, դրանք խիստ վատ վիճակում են գտնվում,
հայտարարություններն էլ այլեւս այնտեղ չեն փակցվում: Ցուցանակների
տեղադրման վայրերի ցանկը ավագանու կանոնակարգով սահմանված չի եղել:

Իջեւան

Համայնքում տեղակայված է 7 ցուցանակ, որոնց վրա էլ փակցվում են
հայտարարությունները, սակայն մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ
ցուցանակների մի մասը ջարդված է, բացի այդ, համայնքապետարանը պատշաճ
կերպով հոգ չի տանում այդ հայտարարությունները թարմացնելու համար:

Մասիս

Աշխատակազմի քարտուղարի խոսքերով՝ կա մոտ 4 ցուցանակ: Դրանք սահմանված
չեն ավագանու կանոնակարգով:

Չարենցավան

Համայնքի տարբեր թաղամասերում տեղակայված է 12 ցուցատախտակ, որոնց ցանկը
սահմանված է համայնքապետի որոշմամբ եւ ոչ թե Ավագանու կանոնակարգով:
Դիտարկում. Այո, առկա են, եւ պարբերաբար թարմացվում են ավագանու հերթական
նիստի մասին իրազեկումներով:

Արարատ

Համայնքապետարանի փոխանցմամբ՝ կա, մոտավորապես, 5 ցուցանակ, որոնց վրա
նման հայտարարություններ գրեթե չեն փակցվում, փոխարենը իրազեկումը
կատարվում է համայնքապետարանի ցուցատախտակին: Ցուցանակների գտնվելու
վայրերը սահմանված չեն ավագանու կանոնակարգով:

Գորիս

Համայնքում առկա է համայնքապատկան 4-5 ցուցանակ: Գորիս համայնքի
աշխատակազմի քարտուղարը զրույցի ընթացքում նշեց, որ 10 ցուցանակ էր
նախկինում առկա, սակայն բնակիչները ջարդել են եւ փչացրել։ Ցանկը սահմանված
չէ ավագանու կանոնակարգով։ Վերջինս նշեց, որ հայտարարությունները 1-2 տեղ
փակցվում են, սակայն դիտարկման ժամանակ ավագանու նիստերի վերաբերյալ
ցուցանակներում հայտարարություններ չեն եղել:

Գավառ

Նախատեսված է 5 վահանակ՝ համայնքի տարբեր հատվածների համար:
Ցուցանակների գտնվելու վայրերի մասին ավագանու կանոնակարգում սահմանված
լինելու մասին տեղեկություն չեն տրամադրել:

Սեւան

Ցուցանակները, ըստ պատասխանի, 10-ն են, քանի որ Սեւանի բնակչությունը մոտ
24.000 է, բայց ցուցանակները ոչ միշտ են կիրառվում` բնակիչների անբարեխիղճ
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վերաբերմունքի պատճառով: Հայտարարություններ չեն փակցվում:
Դիլիջան

Ժամանակին եղել են, բայց ջարդվել են, հիմա համայնքապետարանը իրազեկման
նպատակով օնլայն հարթակի գործիքներն է օգտագործում:

Ամփոփելով

այս

բաժնի

համայնքապետարաններից

դիտարկումները՝
միայն

նկատում

Չարենցավանի

մարմիններն են, որ ունեն օրենքով

ենք,

որ

տեղական

ուսումնասիրված

ինքնակառավարման

նախատեսված քանակությամբ

իրազեկման

ցուցանակներ, մյուսները խախտում են օրենսդրությամբ նախատեսված իրազեկման
ցուցանակների քանակի մասին պահանջը՝ 2000 բնակչին մեկ ցուցանակ, կամ
տեղեկություն չեն տրամադրում ցուցանակների քանակի մասին (Երեւան, Դիլիջան):
Արժանահիշատակ է Աբովյան համայնքի ՏԻՄ-ից ստացված պատասխանը՝ 217
ցուցանակ, արժանահավատ չի գնահատվել ուսումնասիրման ընթացքում, դրանց ցանկը
եւ գտնվելու վայրերը չեն սահմանված ավագանու կանոնակարգով եւ չի նշված, թե
դրանցից քանիսն են համայնքի սեփականություն, քանիսը՝ մասնավոր կամ՝ տիրազուրկ:
Աղյուսակ 6.2.2
Իրազեկման ցուցանակների անհրաժեշտ եւ առկա քանակը

Համայնքի
Համայնք

բնակչությունը՝
ըստ ՀՀ ԱՎԾ-ի.
2015 թ. հուլիսի 1

Անհրաժեշտ

Առկա ցուցանակների

ցուցանակների

քանակը՝ ըստ

քանակը՝ ըստ

մոնիտորինգի եւ

համապատասխան

համայնքապետերի

օրենսդրության

պատասխանների

1 Երեւան

1.071.900

13

Անհայտ է

2 Գյումրի

118.600

60

1

Վանաձոր
3

35
82.800

42

(համայնքապետարան
եւ
համատիրություններ)

4 Էջմիածին

46.800

24

11

5 Աբովյան

44.400

23

217 (անհասկանալի է)

6 Կապան

42.700

23

16

7 Հրազդան

41.600

22

5

8 Արմավիր

29.000

15

6

9 Արտաշատ

21.300

11

7

10 Իջեւան

20.800

11

7

11 Մասիս

20.500

11

4

12 Չարենցավան

20.500

11

12

13 Արարատ

20.400

11

5

14 Գորիս

20.300

11

4-5

15 Գավառ

19.900

10

5
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16 Սեւան

19.200

10

10

17 Դիլիջան

17.700

9

անհայտ է

Ընդամենը

1.657.700

3. Ի՞նչ իրազեկման գործիքներ/միջոցներ է օգտագործում համայնքապետարանը
համայնքի բնակիչներին հանրային լսումների մասին իրազեկելու համար
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար.
Ըստ «Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 39-րդ հոդվածի
(հանրաքվե

նշանակելը,

լսումներ

անցկացնելը)

2-րդ

մասի

համաձայն,

ավագանին

իր

իրավասության մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ բնակչության կարծիքը պարզելու նպատակով
մինչեւ հարցի լուծումը կարող է անցկացնել հանրային լսումներ, ինչպես նաեւ սույն հոդվածի 1-ին
մասով սահմանված կարգով նշանակել հանրաքվե, որի արդյունքները պարտադիր բնույթ չունեն:
Նույն օրենքի 38-րդ հոդվածի համաձայն (Հրատապ թեմայով քննարկումները), ավագանու
հերթական նիստում ավագանու անդամների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդի պահանջով
կարող են անցկացվել հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող հրատապ թեմայով
քննարկումներ:
Իրավական կարգավորումը Երեւան եւ այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար.

1. ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 54.1-ին հոդվածի համաձայն (Համայնքի
զարգացման ծրագրի եւ բյուջեի կառավարման գործընթացներում համայնքի բնակիչների
մասնակցությունը) ... հանրային բաց լսումների կազմակերպման, անցկացման եւ դրանց
վերաբերյալ ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը սահմանում է համայնքի
ավագանին:

2. ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 69-րդ հոդվածի համաձայն (Համայնքի
բյուջեի

կատարման

համայնքի

բյուջեի

հաշվետվության
կատարման

հաստատումը),

տարեկան

համայնքի

հաշվետվությունը

ղեկավարը

համայնքի

մինչեւ

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:

3. ՀՀ «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 27.1-ին հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն
(Իրավական ակտի կարգավորման ազդեցության գնահատումը), ... 4. Նախագիծ մշակող
մարմինը նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը ազդեցության գնահատողներին
ներկայացնելու

հետ

մեկտեղ

կազմակերպում

է

նախագծի

վերաբերյալ

հանրային

քննարկումներ, որոնց նպատակը նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի մասին
ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց իրազեկումն է, ինչպես նաեւ նրանցից
կարծիքների հավաքումն ու դրանց հիման վրա նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի
անհրաժեշտ

լրամշակման

աշխատանքների

իրականացումը:

Հայաստանի

Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի հանրային քննարկումները
սկսվում են պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային ժողով ներկայացնելուց հետո` եռօրյա ժամկետում: Հանրային քննարկումներն
իրականացվում են նախագիծը մշակող մարմնի ինտերնետային կայքում նորմատիվ
իրավական ակտի նախագիծը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ
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նախատեսված այլ նյութերը հրապարակելու միջոցով, իսկ նախագիծ մշակող մարմնի
նախաձեռնությամբ կարող են իրականացվել հանրային կամ շահագրգիռ անձանց հետ
հանդիպումների, բաց լսումների, քննարկումների, հասարակական հարցումների, ինչպես
նաեւ

հեռահաղորդակցության

հնարավոր

միջոցներով:

Հանրային

քննարկումների

իրականացման ժամկետն առնվազն 15 օր է: Հանրային քննարկումների կազմակերպման եւ
իրականացման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

4. ՀՀ կառավարության 2010 թ. 296-Ն որոշումը «Հանրային քննարկումների կազմակերպման եւ
իրականացման կարգի մասին6»:


Ըստ այդ որոշման 6-րդ կետի, Հանրային քննարկումների իրականացման ժամկետն
առնվազն 15 օր է, եթե նախագիծ մշակող մարմինը չի սահմանել առավել երկար
ժամկետ:



7-րդ կետի համաձայն, նախագիծը մշակող մարմինն իր ինտերնետային կայքում
պետք է հրապարակի հանրային քննարկումների հրավեր, որը պետք է պարունակի
քննարկումների իրականացման տեսակի, վայրի, ժամի, ժամկետների, քննարկման
թեմայի, ինչպես նաեւ հանրային քննարկմանը մասնակցելու համար շահագրգիռ
անձանց կողմից ներկայացվող դիմումների ընդունման վերջնաժամկետի (եթե, ըստ
նախագիծը

մշակող

մարմնի,

նման

դիմում

ներկայացնելն

անհրաժեշտ

է) մասին տեղեկություններ: Ընդ որում, դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը չի
կարող պակաս լինել, քան հանրային քննարկումների հրավերի հրապարակման
պահից տասը օրը: Նախագիծը մշակող մարմինը հանրային քննարկումների
հրավերը կարող է հրապարակել նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցներով եւ
ժամանակակից հեռահաղորդակցման այլ միջոցներով:


8-րդ կետի համաձայն, Հանրային քննարկումներ իրականացնելու նպատակով
հանրային քննարկումների հրավերը հրապարակելու հետ մեկտեղ նախագիծ
մշակող մարմնի ինտերնետային կայքում հրապարակվում է նորմատիվ իրավական
ակտի նախագիծը, իրավական ակտի ընդունման հիմնավորումը, ինչպես նաեւ
նախագիծ մշակող մարմնի հայեցողությամբ այլ նյութեր:

Աղյուսակ՝ 6.3
Ի՞նչ իրազեկման գործիքներ/միջոցներ է օգտագործում համայնքապետարանը համայնքի
բնակիչներին հանրային լսումների մասին իրազեկելու համար
Երեւան

Համայնքապետարանում փակցնելով, Երեւանի պաշտոնական համացանցային
կայքում, վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատավայրերում.
www.azdarar.am կայքում

Գյումրի

Իրազեկվում է ավագանու 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N115 -Ն որոշմամբ
հաստատված կարգով, տես համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի
«Իրավական ակտեր» բաժինը:

Վանաձոր

Հանրային լսումներ կազմակերպելու համար համայնքապետարանն օգտագործում է
պաշտոնական կայքը՝ http://vanadzor.am/tablo, ուր առկա է նաեւ հետադարձ կապ՝
http://vanadzor.am/contact/ համայնքցիների առաջարկությունների եւ գրությունների
համար:

Էջմիածին

http://ejmiatsin.am/maiin/3141-hashvetvutyun-.html

Աբովյան

Իրազեկվում են կայքի միջոցով, http://www.abovyankotayk.am/Pages/Home/default.aspx
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http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=57300
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Կապան

Հանրությունը տեղեկանում է պաշտոնական կայքէջում տեղադրվող
հայտարարությամբ, www.kapan.am պաշտոնական կայքէջից, «Յոթնաբերդ Կապան»,
«Ուսանողական ամառ 2013 Կապան», Արմինե Ավագյանի՝ համայնքապետի մամլո
խոսնակի ֆեյսբուքյան էջ, Աշոտ Գրիշայի Հայրապետյանի՝ համայնքապետի
ֆեյսբուքյան էջ, «Սյունեցիներ», «Ես սիրում եմ Կապանը», «Կապանցիներ»,
«Կապանը կապանցիներինն է», «Կապանցի երաժիշտներ», «Մարզկենտրոն
Կապան», «Կապան», «Կապանցիներով» եւ այլ ֆեյսբուքյան էջերի միջոցով,
համայնքապետարանի շենքում եւ համայնքի տարածքում համապատասխան
ցուցանակների վրա այդ մասին տեղեկատվություն փակցնելով: Դիտարկման
պահին ոչ մի ցուցանակի վրա չկար հանրային լսումների վերաբերյալ
հայտարարություն:

Հրազդան

http://130.193.123.18/Pages/Home/Default.aspx կայքում են իրազեկում, ԶԼՄ-ներով եւ
հայտարարություններով չի տարածվում: Կայքում` երբեմն այո, երբեմն ոչ:
Հրապարակվելու դեպքում էլ` միայն 3 օր առաջ:
Համայնքապետարանի կայքում են իրազեկում, ըստ պատասխանի, մինչ թվային

Արմավիր

հեռարձակման անցումը՝ նաեւ տեղական հեռուստատեսության, 6 ցուցանակների
միջոցով: Դիտարկում. http://qaxaqarmavir.am կայքում նշված է, փակցված է 2
ցուցանակներում:

Արտաշատ

Իրազեկվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջով, սակայն նշած
հայտարարությունների բաժնում դրանց քանակը ստուգման պահին զրո է՝
http://www.artashat.am/Pages/Misc/Announces/view.aspx?recID=283#.WGYq5NKLSM8
Ցուցատախտակներին, որպես կանոն, հայտարարություններ չեն փակցվում:

Իջեւան

Ըստ պատասխանի, հանրային լսումների մասին բնակիչները իրազեկվում են
ցուցանակների միջոցով, ինչպես նաեւ մարզային հեռուստաեթերով:
Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Իջեւանի հեռուստաեթերով այս մասին
իրազեկում չի իրականացվում, Ijevan TV youtube-ի էջում ոչ մի նման
հայտարարություն չկա:

Մասիս

Պատասխանում հաղորդվել է, որ համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջով,
ֆեյսբուքյան էջով ու չորս ցուցանակների միջոցով:
Իրազեկման հնարավոր տեղերից եւ ոչ մեկում նման հայտարարություն չգտնվեց:

Չարենցավան

Տեղեկացրել են, որ իրազեկել են վեբ կայքում՝
http://www.charentsavan.am/Pages/Home/Default.aspx, տեղեկատվական
ցուցատախտակների միջոցով եւ համայնքային կազմակերպություններին ուղիղ
ծանուցելով:

Արարատ

Պատասխանել են, որ իրազեկումն իրականացնում են համայնքի կայքէջում եւ
համայնքի տարբեր հատվածներում տեղակայված 5 ցուցատախտակների միջոցով:
Ցուցատախտակներն առկա են: Կայքէջում գտնել չի հաջողվել:

Գորիս

Աշխատակազմի քարտուղարի հավաստմամբ՝ հանրային լսումներն իրազեկվում են
ավագանու նիստերի նմանությամբ, այսինքն կայքում եւ ֆեյսբուքյան էջում եւ 1-2
ցուցանակներում։ Հանրային քննարկման հայտարարությունները դիտարկելի են
Գորիսի պաշտոնական կայքում, իսկ ֆեյսբուքյան էջում գտնել չհաջողվեց, իսկ
ցուցանակներում հանրային քննարկումների մասին հայտարարություն չկար՝
դիտարկման ընթացքում:

Գավառ

Իրազեկվում են տեղական հեռուստատեսությամբ եւ պաշտոնական կայքում
http://www.gavariqaghaqapetaran.am/announcement/5, ինչպես նաեւ տեղեկատվական
վահանակներին փակցվող հայտարարությունների միջոցով:
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Սեւան

Իրազեկում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջով http://sevancity.am/ եւ
համայնքի տարբեր հատվածներում տեղակայված ցուցատախտակների միջոցով,
ինչպես նաեւ «STV-1» հեռուստատեսության միջոցով:

Դիլիջան

Հանրային լսումների մասին բնակիչները իրազեկվում են dilijancity.am կայքի
«Նորություններ» բաժնում տեղադրված հայտարարություններով: Երբեմն
հայտարարություններ տեղադրվում են նաեւ թերթերում: Դիտարկում. dilijancity.am
կայքում չկար հանրային լսման վերաբերյալ հայտարարություն:

4. Քանի՞ նստատեղ կա նախատեսված ավագանու նիստերի դահլիճում քաղաքացիների
մասնակցության համար:
Իրավական կարգավորումը.
Այս խնդրի կարգավորման համար իրավական կարգավորում չկա: Թերեւս կարգավորումը պիտի
լինի ավագանու նիստերը հանրության համար մատչելի լինելու նպատակով ողջամտության,
պատշաճության եւ բարեխղճության շրջանակներում, այլ ավագանու նիստերին ներկա գտնվել
կամեցող մարդիկ պիտի հնարավորություն ունենան ունենալ մեկական նստատեղ: Փորձը ցույց է
տալիս, որ, կախված օրակարգ ներառված հարցերի հանրային նշանակությունից եւ համայնքի
մեծությունից, ավագանու նիստերում կարող են կամենալ ներկա գտնվել մինչեւ 150 հոգի:

Աղյուսակ՝ 6.4.
Քանի՞ նստատեղ կա նախատեսված է ավագանու նիստերի դահլիճում քաղաքացիների
մասնակցության համար:
Երեւան

Նախատեսված է 40 նստատեղ, ըստ անհրաժեշտության աթոռներ են
ավելացվում: Սակայն, այս տեղեկության հետ մեկտեղ, հանրահայտ են դեպքեր
(2013թ.), երբ Երեւանի համայնքապետը արգելել է քաղաքացիների մուտքը
ավագանու նիստերի դահլիճ՝ նիստին գտնվելու համար, ապա ոստիկանները
բերման են ենթարկել քաղաքացիներին, այն պատճառաբանությամբ, թե նիստերի
դահլիճում ազատ տեղ չկա7 8:

Գյումրի

Ըստ պատասխանի, ավագանու նիստերի նոր դահլիճում նախատեսված է 43
նստատեղ: Մինչեւ 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ը գումարված նիստերը անցել
են այլ սրահում, որտեղ քաղաքացիների համար առկա է եղել մոտավորապես 20
աթոռ:

Վանաձոր

Նախատեսված է մինչեւ 60 տեղ: Չկա 60 աթոռ, կա մոտավորապես 30 աթոռ,բայց
կարիքի դեպքում ավելացնում են:

Էջմիածին

Պատասխանում հղում են անում կայքին, որտեղ որեւէ տեղեկություն չկա այս
մասին: Լրատվության բաժնի պետ՝ Վարդան Վարդանյանը զրույցի ժամանակ
տեղեկացրել է, որ ավագանու 15 անդամների, համայնքապետի, համայնքապետի
տեղակալի աթոռներից զատ կա նաեւ 13 աթոռ, բայց, եթե մեծ հնչեղություն է
լինում ինչ-որ հարցի շուրջ, 700 մարդ տեղավորող դահլիճում են գումարում
նիստերն ու հանրային լսումները: Երկու դահլիճներն էլ հնարավոր չեղավ տեսնել
կամ դիտարկել, քանի որ սրահները կողպած էին եղել, իսկ պարոն Վարդանյանի

7
8

http://galatv.am/hy/news/erman-en-entarkel-qaghaqapetarani-mot-nstacuyc-anogh-aktivistnerin/
https://www.youtube.com/watch?v=LryYL1OKxpM
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մոտ, իր ասելով, բանալի չկար:
Աբովյան

50 նստատեղ, դիտարկում` նստատեղեր կան, սակայն քանակը հայտնի չէ:

Կապան

Նախատեսված է 40 նստատեղ, ըստ անհրաժեշտության աթոռներ են
ավելացվում: Ստուգումն հաստատել է այս տեղեկությունը: Անհրաժեշտության
դեպքում աթոռները ավելացվում են:

Հրազդան

Պատասխանել են, թե որքան կամենան՝ մուտքն ազատ է: Դիտարկում` կա 5
նստատեղ:

Արմավիր

Աշխատակիցների եւ ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար ընդհանուր 35 աթոռ է
տեղադրված, բնակիչները, եթե մասնակցում են, ավելացվում են աթոռներ:
Ստուգված է, թիվը՝ 35:

Արտաշատ

Համայնքի բնակչության համար ապահովվում է 20 նստատեղ:
Նիստերի դահլիճն այժմ վերանորոգման փուլում է

Իջեւան

Ավագանու նիստերն անց են կացվում համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում,
որտեղ ավագանու անդամներից բացի կարող են տեղավորվել նաեւ 20 հոգի:
Հանրային լսումների կամ ավելի շատ մարդու մասնակցության դեպքում
օգտագործվում է մշակույթի տան կամ երաժշտական դպրոցի դահլիճը:
Դիտարկում. աշխատասենյակը բավականին մեծ է, հավելյալ աթոռներ
տեղադրելու դեպքում կարող է այդքան մարդ տեղավորվել:

Մասիս

Առկա է մոտ 20 նստատեղ, սակայն ընթացքում հնարավոր է ավելացնել աթոռներ,
տարածքը մեծ է: Լուսանկարելուն դեմ եղան, ասելով, թե տարածքը այժմ
վերանորոգվում է: Լուսանկարման արգելքը ՀՀ սահմանադրության խախտում է:

Չարենցավան
Արարատ

Նախատեսված է քաղաքացիների համար 4 նստատեղ, քանակը կարող է
ավելացվել ըստ անհրաժեշտության:
Քաղաքացիների համար նախատեսված է 50-70 նստատեղ: Աթոռների քանակը
շատ է, տարածքը՝մեծ, եթե կարիք է լինում, ավելացնում են:

Գորիս

Գորիսի համայնքապետարանի շենքը վերանորոգվում է, նիստերի դահլիճը այժմ
չի օգտագործվում։ Աշխատակազմի քարտուղարի հավաստմամբ 40 քաղաքացու
հնարավորություն ունեն տեղավորելու, դահլիճում հենց այդ թվով աթոռ է լինելու։
Դահլիճն այնքան էլ մեծ չէ եւ հնարավորություն չունի մեծ թվով բնակիչների
ընդունել։ Այժմ ավագանու նիստերն ու հանրային քննարկումները
իրականացվում են Գորիսի մշակույթի կենտրոնի ընթերցասրահում կամ
դահլիճում։ Դահլիճում 40-50 նստատեղ կա:

Գավառ

Նախատեսված է 25-30 նստատեղ:

Սեւան

15-20 նստատեղ է նախատեսված՝ քաղաքացիների համար:
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Դիլիջան

Ավագանու նիստերի դահլիճում քաղաքացիների մասնակցության համար առկա
է 50-60 նստատեղ:

5. Արդյո՞ք բաց է քաղաքացիների մուտքը համայնքի ավագանու նիստերին:
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար.
Ըստ «Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի
(ավագանու նիստը), (4) ավագանու նիստը հրապարակային է: Ավագանու կանոնակարգով
սահմանված դեպքերում ավագանու նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների
առնվազն կեսով ընդունված որոշմամբ կարող են անցկացվել դռնփակ քննարկումներ։
Իրավական կարգավորումը Երեւան եւ այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար.
Ըստ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի (Համայնքի ավագանու
նիստը) ... համայնքի ավագանու նիստը դռնբաց է: Առանձին դեպքերում ավագանու նիստին
ներկա անդամների ձայների երկու երրորդի որոշմամբ կարող է անցկացվել դռնփակ նիստ:

Դիտարկված համայնքների մեծ մասում համայնքապետերը տեղեկացրել են, որ
ավագանու նիստերը դռնբաց են, Գորիսի համայնքապետարանից տեղեկացրել են, որ
դռնբաց են այն դեպքում, եթե ավագանին նիստը փակ անցկացնելու վերաբերյալ
որոշում չի կայացրել։
Աղյուսակ՝ 6.5.
Արդյո՞ք բաց է քաղաքացիների մուտքը համայնքի ավագանու նիստերին:
Երեւան

Այո:
Սակայն այս տեղեկության հետ մեկտեղ հանրահայտ են դեպքեր (2013թ.), երբ
Երեւանի համայնքապետը արգելել է քաղաքացիների մուտքը ավագանու
նիստերի դահլիճ՝ նիստին գտնվելու համար, ապա ոստիկանները բերման են
ենթարկել քաղաքացիներին, այն պատճառաբանությամբ, թե նիստերի դահլիճում
ազատ տեղ չկա9 10:

Գյումրի

Այո

Վանաձոր

Այո

Էջմիածին

Այո

Աբովյան

Այո: Դիտարկում. բաց է եղել:

Կապան

Այո

Հրազդան

Այո: Դիտարկում. բաց է եղել:

Արմավիր

Այո, բայց զգուշացնում են, որ հաջորդ անգամ մասնակցելու դեպքում նախապես
տեղեկացնեն:

Արտաշատ

Այո, դռնփակ նիստ չի եղել, սակայն քաղաքացիները մեծամասամբ ներկա չեն
եղել ավագանու նիստերին:

Իջեւան

9

Այո: Դիտարկում. քաղաքացիները քիչ են հետաքրքրված ավագանու նիստի

http://galatv.am/hy/news/erman-en-entarkel-qaghaqapetarani-mot-nstacuyc-anogh-aktivistnerin/
https://www.youtube.com/watch?v=LryYL1OKxpM
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մասնակցելու:
Մասիս

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է: Նիստերն եղել են դռնբաց, սակայն
քաղաքացիները, որպես կանոն, ներկա չեն լինում նիստերին:

Չարենցավան

Այո, դիտարկում` բաց են եղել:

Արարատ

Այո, բաց է, սակայն քաղաքացիները շատ հազվադեպ են մասնակցում:

Գորիս

Այո, եթե ավագանին նիստը փակ անցկացնելու վերաբերյալ որոշում չի կայացրել։
Հիմնականում բաց է։ Հարցուփորձից պարզվել է՝ բաց է։

Գավառ

Այո

Սեւան

Այո
Այո, բաց է, www.dilijancity.am կայքում կան համապատասխան

Դիլիջան

հայտարարություններ:

6. Ի՞նչ պայմաններով կարող են քաղաքացիները ներկա գտնվել ավագանու նիստերին:
Արդյո՞ք բաց է քաղաքացիների մուտքը համայնքի ավագանու նիստերին:
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար.
Չկա հատուկ իրավական կարգավորում՝ մասնակցության պայմանների համար: Ըստ «Երեւան
համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի՝ (ավագանու
նիստը), (4) ավագանու նիստը հրապարակային է: Ավագանու կանոնակարգով սահմանված
դեպքերում ավագանու նիստին ներկա անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն կեսով
ընդունված որոշմամբ կարող են անցկացվել դռնփակ քննարկումներ։
Իրավական կարգավորումը Երեւան եւ այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար.
Ըստ «Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի
(Երեւանում տեղական ինքնակառավարման իրավական

հիմքերը)

Երեւանում տեղական ինքնակառավարման հետ

սույն

կապված`

օրենքով

2-րդ

մասի,

չկարգավորվող

հարաբերությունները կարգավորվում են «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասում սույն օրենքին:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով ավագանու նիստերին քաղաքացիների
մասնակցության պայմանների հատուկ իրավական կարգավորում չկա: Ըստ օրենքի» 14-րդ
հոդվածի (Համայնքի ավագանու նիստը) ... համայնքի ավագանու նիստը դռնբաց է:

Աղյուսակ՝ 6.6.

Ի՞նչ պայմաններով կարող են քաղաքացիները ներկա գտնվել ավագանու նիստերին:
Արդյո՞ք բաց է քաղաքացիների մուտքը համայնքի ավագանու նիստերին:
Երեւան

Քաղաքացիների մուտքը ազատ է: Չկա որեւէ նախապայման:

Գյումրի

Չկա որեւէ նախապայման: Սահմանված է Գյումրու ավագանու 2012 թվականի
նոյեմբերի 22-ի N168-Ն որոշմամբ ընդունված ավագանու կանոնակարգով
(համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի «Իրավական ակտեր» բաժին):
Սակայն, Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբը մի քանի անգամ արձանագրել է
քաղաքացիներից բողոքներ այն մասին, որ իրենց թույլ չեն տվել մուտք գործել
ավագանու նիստերի դահլիճ, այն պատճառաբանությամբ, թե նախապես չեն
գրանցվել՝ նիստերին ներկա լինելու համար: Սակայն նախնական գրանցման
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մասին որեւէ իրավական նորմ չկա եւ չի եղել հրապարակային հայտարարություն
այն մասին, որ նիստերին մասնակցելու համար հարկավոր է նախապես գրանցվել
որեւէ ատյանում:
Վանաձոր

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է:

Էջմիածին

Այո, ազատ է, որեւէ խնդիր չի առաջանում:

Աբովյան

Հայտարարությունների հիման վրա` քաղաքացիների նախաձեռնությամբ:
Դիտարկում. գնացողները կարողանում են ներկա լինել:

Կապան

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է:

Հրազդան

Նախապես հայտարարվում է կայքում, որ կարող են ներկա գտնվել
քաղաքացիներ, ՀԿ ներկայացուցիչներ, ԶԼՄ-ներ՝ ըստ ցանկության: Դիտարկում.
մուտքը ազատ է, սակայն որեւէ հարց բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է
նախապես գրանցվել` ըստ ավագանու կանոնակարգի:

Արմավիր

Որեւէ տեղում այդ մասին չկա հրապարակում, չկա նաեւ իրազեկում, երբ
քաղաքացին գալիս է, այդ ժամանակ էլ տեղեկացնում են:

Արտաշատ

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է: Քաղաքացիները նիստերին չեն մասնակցել :

Իջեւան

Քաղաքացիների մուտքն ավագանու նիստերին բաց է: Դիտարկում. մարդկանց
շրջանում անցկացրած հարցուփորձի արդյունքում չլսեցինք մեկ դեպք, որ նման
բան եղած լինի:

Մասիս

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է:

Չարենցավան

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է՝ առանց որեւէ պայմանի: Դիտարկում.
քաղաքացիների մուտքն ազատ է եղել, առանց նախապայմանի:

Արարատ

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է: Նախապայմաններ չեն եղել:

Գորիս

Բնակիչները, ցանկության դեպքում, կարող են ներկա գտնվել ավագանու
նիստերին։ Հիմնականում ՀԿ ոլորտից են մասնակցում, եւ ԶԼՄ-ներից,
նախապայմաններ չկան։

Գավառ

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է՝ առանց որեւէ նախապայմանի:

Սեւան

Քաղաքացիների մուտքն ազատ է՝ առանց որեւէ նախապայմանի:
Ցանկության դեպքում յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է մասնակցել:

Դիլիջան

Դիտարկում. ծանոթների շրջանում անցկացված հարցուփորձի արդյունքում
պարզեցինք, որ մասնակցության դեպքեր լինում են:

7. Արդյո՞ք Ձեր ղեկավարած համայնքի ավագանին ունի նստավայր, եթե այո, ապա ո՞ր
իրավական ակտով է այն սահմանվել, որտեղ է գտնվում նստավայրը, քանի՞
սենյակից է այն բաղկացած:
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար.
«Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի.
7-րդ

հոդվածի

համաձայն

(Երեւանի

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

նստավայրը), (1) Երեւանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները` ավագանին եւ
համայնքապետը, գործում են իրենց նստավայրում` Արգիշտիի փողոց՝ 1 հասցեում, (2)
ավագանու որոշմամբ ավագանին իր գործունեությունը (ներառյալ` նիստերի անցկացումը)
կարող է կազմակերպել այլ վայրում,
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18-րդ հոդվածի (ավագանու անդամի իրավունքները) 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն
ավագանու անդամն իրավունք ունի կատարելու Երեւանի բնակիչների ընդունելություն,
կազմակերպելու հանրային հանդիպումներ,
21-րդ հոդվածի (ավագանու անդամի գործունեության համար փոխհատուցումն ու
գործունեության երաշխիքները) 3-րդ մասի համաձայն Երեւանի վարչական շրջանի
ղեկավարները պարտավոր են ավագանու անդամի պահանջով ամսական առնվազն մեկ օր
կահավորված սենյակ կամ դահլիճ հատկացնել ավագանու անդամին` Երեւանի բնակիչների
ընդունելության, ինչպես նաեւ հանրային հանդիպումներ կազմակերպելու համար:
25-րդ հոդվածի (ավագանու գործունեության կազմակերպումը) 2-րդ մասի համաձայն,
համայնքապետը

ավագանու

նստավայրում

անհրաժեշտ

պայմաններ

է

ստեղծում

ավագանու՝ սույն օրենքով, ինչպես նաեւ ավագանու կանոնակարգով սահմանված կարգով
գործունեության իրականացման համար,
32-րդ հոդվածի (Խմբակցությունների գործունեության ապահովումը) 2-րդ մասի համաձայն,
Երեւանի համայնքապետարանում կամ Երեւանի ավագանու որոշած այլ վայրում
խմբակցություններն ապահովվում են կահավորված, տեխնիկական եւ կապի միջոցներով
հագեցված առանձին աշխատասենյակներով:
Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքների ՏԻՄ-երի համար
ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի
8-րդ հոդվածի համաձայն (Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նստավայրը),
Տեղական

ինքնակառավարման

մարմինները`

համայնքի

ավագանին

եւ

համայնքի

ղեկավարը, գործում են իրենց որոշած նստավայրում:
11-րդ հոդվածի (Համայնքի ավագանու գործունեության կազմակերպումը) 5-րդ մասի
համաձայն, համայնքի ղեկավարը համայնքի նստավայրում անհրաժեշտ պայմաններ է
ստեղծում համայնքի ավագանու` սույն օրենքով, ինչպես նաեւ ավագանու կանոնակարգով
նախատեսված կարգով գործունեության իրականացման համար:
121 հոդվածի (Տեղեկացումը համայնքի ավագանու նիստերի մասին) առաջին մասի
համաձայն 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` առնվազն մեկ տեղ
յուրաքանչյուր երկու հազար բնակչի համար, իսկ երրորդ մասի համաձայն, ավագանու
անդամներին

տրամադրված,

նիստի

հետ

կապված

քննարկվելու են դռնբաց նիստում, պետք է

փաստաթղթերը,

դրված լինեն

համայնքի

եթե

դրանք

ավագանու

նստավայրում` բոլորի համար մատչելի տեղում:
14.6-րդ

հոդվածի

գործունեության

(Գյումրու

ապահովումը)

եւ

Վանաձորի

2-րդ

մասի

ավագանիների
համաձայն

խմբակցությունների

Գյումրու

եւ

Վանաձորի

համայնքապետարանների նիստերի դահլիճներում կամ ավագանու որոշած այլ վայրում
խմբակցություններն ապահովվում են կահավորված, տեխնիկական եւ կապի միջոցներով
հագեցված առանձին աշխատասենյակներով:
19-րդ հոդվածի (Համայնքի ավագանու անդամի իրավունքները) 3.1-ին մասի համաձայն,
համայնքի ավագանու անդամն իրավունք ունի կատարելու համայնքի բնակիչների
ընդունելություն, կազմակերպելու հանրային հանդիպումներ ու քննարկումներ.
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20-րդ հոդվածի (Համայնքի ավագանու անդամի պարտականությունները) 3-րդ մասի
համաձայն, համայնքի ավագանու անդամը պարտավոր է մասնակցել ավագանու կողմից
անցկացվող համայնքացիների ընդունելություններին:
23-րդ հոդվածի (Համայնքի ավագանու անդամի ծախսերի հատուցումը եւ գործունեության
երաշխիքները) 2-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն, 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:
30-րդ

հոդվածի

(աշխատակազմը)

3-րդ

մասի

6-րդ

կետի

համաձայն,

համայնքի

աշխատակազմի քարտուղարը կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու
կողմից համայնքացիների ընդունելությունը,
32-րդ

հոդվածի

(Համայնքի

համայնքի ղեկավարը

ղեկավարի

անհատական

իրավասությունը)

ակտեր

ընդունելուց
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մասի
հետո

համաձայն,
պարտավոր

է երկօրյա ժամկետում այն ուղարկել համայնքի ավագանու անդամներին եւ փակցնել
համայնքի ավագանու նստավայրում` բոլորի համար տեսանելի տեղում:
Իրավական կարգավորումը այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար.
Մոնիտորինգի ենթարկված 12 այլ համայնքների համար այս առարկայի իրավական
կարգավորումը իրականացվում ՝ ՀՀ ՏԻՄ օրենքի բոլոր այն հոդվածների համապատասխան,
որ մեջբերվեցին վերը՝ Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքների տեղական ինքնակառավարման
մարմինների համար, բացառությամբ 14.6 հոդվածի:
Համայնքի ավագանու նստավայրը ինստիտուցիոնալ կարեւոր նշանակություն ունի,
որովհետեւ նույն օրենքի մի շարք այլ հոդվածներով, այնտեղ պիտի հրապարակվեն
ավագանու կայանալիք նիստերի օրակարգերը, որոշումների նախագծերը, բացի այդ,
համայնքի ղեկավարը համայնքի նստավայրում անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծում
համայնքի

ավագանու`

սույն

օրենքով,

ինչպես

նաեւ

ավագանու

կանոնակարգով

նախատեսված կարգով գործունեության իրականացման համար, համայնքի ղեկավարը
անհատական ակտեր ընդունելուց հետո պարտավոր է երկօրյա ժամկետում այն ուղարկել
համայնքի

ավագանու

անդամներին

եւ

փակցնել

համայնքի

ավագանու

նստավայրում` բոլորի համար տեսանելի տեղում:
Հայաստանում, ընդհանուր առմամբ, որոշ համայնքապետարաններում ավագանիների
նստավայրը շփոթում են ավագանու նիստերի անցկացման վայրի, դահլիճի կամ սրահի հետ,
համարելով, որ օրենքով պահանջված նստավայրը հենց այն սրահն է, որտեղ անցկացվում
են ավագանու նիստերը: Ուսումնասիրված համայնքներում պարզվել է հետեւյալ պատկերը:

Աղյուսակ՝ 6.7.
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Արդյո՞ք Ձեր ղեկավարած համայնքի ավագանին ունի նստավայր, եթե այո, ապա ո՞ր
իրավական ակտով է այն սահմանվել, որտեղ է գտնվում նստավայրը, քանի՞ սենյակից
է այն բաղկացած:
Երեւան

Համայնքի ավագանին առանձին նստավայր չունի:

Գյումրի

Համայնքի ավագանու նստավայր է սահմանվել Գյումրու համայնքապետարանի
վարչական շենքը՝ համայնքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N168Ն որոշմամբ: Սրա հետ մեկտեղ ավագանու անդամները մինչեւ 2016 թ.
հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունները նստավայր, աշխատասենյակ չունեին:
Համայնքապետարանի շենքում ավագանու 4 ֆրակցիաների համար
նախապատրաստվում եւ կահավորվում են 4 սենյակներ, որոնք կհատկացվեն
նրանց՝ կահավորման ավարտից հետո:

Վանաձոր

Վանաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում է: Թե քանի սենյակ է, եւ
ինչ իրավական ակտով է այն սահմանված, չի նշվել պատասխանում:
Կա նստավայր, որը գրեթե չի օգտագործվում:

Էջմիածին

Կանոնակարգում նշված է, որ ավագանու նիստերը գումարվում են Էջմիածնի
համայնքապետի աշխատատեղում, բայց նստավայրի վերաբերյալ այլ
տեղեկություն չկա: Համայնքապետարանի տրամադրած տեղեկության
համաձայն, նստավայրը համայնքապետարանի շենքում է, բաղկացած է 1
սենյակից, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել մոտ 10 անձ: Պաշտոնյայի մոտ
բանալի չլինելու պատճառաբանությամբ հնարավոր չեղավ տեսնել սենյակը:
Լրատվության բաժնի պետը տեղեկացնում է, որ 15 ավագանու անդամներից
յուրաքանչյուրն ունի այդ սենյակի մուտքի բանալին եւ ցանկացած ժամանակ
ազատ մուտք ու ելք է իրականացնում:

Աբովյան

Կա համայնքի ավագանու նստավայր, այն գտնվում է համայնքապետարանի
վարչական շենքում եւ բաղկացած է 2 սենյակից: Թե որ իրավական ակտով է
սահմանվել ավագանու նստավայրը, համայնքապետն իր պատասխանում չի նշել:

Կապան

Համայնքի ավագանին առանձին նստավայր չունի:

Հրազդան

Համայնքապետարանի շենքում նախատեսված է նստավայր` համապատասխան
կահավորումով, որը սահմանվել է ավագանու կանոնակարգով: Դիտարկումը
ցույց տվեց, որ կա նստավայր, սակայն ավագանու անդամներն այն չեն
օգտագործում:

Արմավիր

48.3 քմ տարածք է զբաղեցնում, համայնքապետարանի նիստերի դահլիճն է: Թե
ինչ իրավական ակտով է այն սահմանվել, չի նշվում պատասխանում:

Արտաշատ
Համայնքի ավագանին առանձին նստավայր չունի, սակայն աշխատանքներ են
տարվում այդ ուղղությամբ:
Իջեւան

Համայնքի ավագանու համար որպես նստավայր համայնքապետարանի
մասնաշենքում աշխատասենյակ է հատկացվել: Չկա հատուկ իրավական ակտ,
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որտեղ այն ամրագրված է: Դիտարկում. մեր այցի ժամանակ
համայնքապետարանի 2 աշխատակից նշեցին, որ հատուկ նման սենյակ չկա՝
մատնանշելով միայն համայնքապետի աշխատասենյակը, որտեղ ավագանու
նիստերն են կայանում:
Մասիս

Հատուկ նստավայր չկա, ավագանու նիստերը տեղի են ունենում տարբեր
սենյակներում:

Չարենցավան

Համայնքապետարանի շենքում նախատեսված է նստավայր` բաղկացած մեկ
ընդարձակ եւ համապատասխան կահավորված աշխատասենյակ: Դիտարկում`
այո, կա, թիվ 302 սենյակն է:

Արարատ

Այժմ համայնքի ավագանին առանձին նստավայր չունի, սակայն դահլիճի
վերանորոգման աշխատանքները կավարտվեն հունվար ամսին:

Գորիս

Ավագանին ունի նստավայր, այն սահմանվել է ավագանու կանոնակարգով։ Այն
գտնվում է համայնքապետարանի 2-րդ հարկում։ Մոնիտորինգ իրականացնող
խումբը հնարավորություն չի ունեցել ամբողջական պատկերացում կազմել
ավագանու նստավայրի մասին, քանի որ համայնքապետարանում, այդ թվում
ավագանու նստավայրում նորոգման աշխատանքներ էին ընթանում:

Գավառ

Համայնքապետարանի շենքում նախատեսված է նստավայր` համապատասխան
կահավորումով, որը սահմանվել է ավագանու կանոնակարգով: Դիտարկումը
ցույց տվեց, որ Գավառի համայնքապետարանում ավագանու նստավայրը
հարմարեցված է նաեւ որպես նիստերի դահլիճ:

Համայնքի ավագանին առանձին նստավայր չունի: Դիտարկումը ցույց տվեց, որ
Սեւանի համայնքապետարանում ավագանու նստավայր, որպես այդպիսին չկա,
իսկ որպես նիստերի դահլիճ օգտագործվում է համայնքապետի սենյակը, քանի
Սեւան

որ եղած նիստերի դահլիճը, մեծ լինելու պատճառով, ունի ջեռուցման խնդիր,
պայմաններն անմխիթար են, ինչպես նաեւ` եղանակային եւ սենյակի ոչ
բարեկարգ վիճակի պատճառով այն չի օգտագործվում, ինչպես նշեցին Սեւանի
համայնքապետարանում, նրանք 2017թ-ի բյուջեով նախատեսել են դահլիճի
նորոգման աշխատանքներ:

Դիլիջան

Համայնքի ավագանին ունի նստավայր, որը գտնվում է համայնքապետարանի
շենքում, տեղավորում է 10-12 հոգի:
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8. Հրապարակվու՞մ

են,

արդյոք,

համայնքի

ավագանու

որոշումները

եւ

համայնքապետի իրավական ակտերը, եթե այո` ապա որտե՞ղ են հրապարակվում
դրանք:
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար
«Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի
22-րդ հոդվածի (Ավագանու իրավական ակտերը եւ դրանց ընդունման կարգը) 7-րդ մասի
համաձայն,

Ավագանու

ակտերն

ընդունվելուց

հետո`

մեկշաբաթյա

ժամկետում,

տեղադրվում են համայնքապետարանի պաշտոնական համացանցային կայքում,
25-րդ հոդվածի (Ավագանու գործունեության կազմակերպումը) 3-րդ մասի համաձայն,
ավագանու նիստերն արձանագրվում են: Այդ արձանագրությունները մեկշաբաթյա
ժամկետում ենթակա են տեղադրման նաեւ Երեւանի պաշտոնական համացանցային
կայքում:
49-րդ

հոդվածի

(Համայնքապետի

իրավական

ակտերը)

2-րդ

մասի

համաձայն,

համայնքապետի ակտերն ուժի մեջ են մտնում «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Այդ ակտերը մեկշաբաթյա ժամկետում
ենթակա են տեղադրման նաեւ համայնքապետարանի պաշտոնական համացանցային
կայքում:
52-րդ հոդվածի (Համայնքապետի լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը ) 10-րդ մասի
համաձայն, ամենամյա հաշվետվություններ է ներկայացնում հանրությանը ավագանու, իր
գործունեության

եւ

Երեւանի

ընդհանուր

սոցիալ-տնտեսական

վիճակի մասին:

Այդ

հաշվետվությունները տեղադրվում են Երեւանի պաշտոնական համացանցային կայքում:
77-րդ հոդվածի (Երեւանի բյուջեի հրապարակումը) համաձայն

(1) Երեւանի բյուջեն

հրապարակվում է «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով, եւ (2) Երեւանի բյուջեն Երեւանի բնակչության համար առավել
մատչելի

դարձնելու

համար

պատրաստվում

եւ

հրատարակվում

են

հիմնական

ցուցանիշներ, վիճակագրական եւ գրաֆիկական տվյալներ պարունակող տեղեկատուներ ու
գրքույկներ:
83-րդ հոդվածի (Երեւանի զարգացման ծրագրերը) 4-րդ մասի համաձայն, Երեւանի
զարգացման ծրագրերը ենթակա են հրապարակման ավագանու սահմանած կարգով:
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ՀՀ «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի
3-րդ հոդվածի (Իրավական ակտերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները) 4-րդ մասի
համաձայն, Նորմատիվ իրավական ակտի ընդունումը պետք է լինի հրապարակային:
56-րդ

հոդվածի

(Տեղական ինքնակառավարման

մարմինների

իրավական

ակտերը

հրապարակելը եւ դրանց ուժի մեջ մտնելը) համաձայն, (1) Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերը ենթակա են պարտադիր պաշտոնական
հրապարակման, (2), Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նորմատիվ իրավական
ակտերն ուժի մեջ են մտնում դրանց պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը, եթե այդ իրավական ակտերով ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ, (3)
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների անհատական իրավական ակտերն ուժի մեջ են
մտնում սույն օրենքի 60-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում եւ կարգով, (4)
Հանրաքվեով ընդունված տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերը
հրապարակվում եւ ուժի մեջ են մտնում «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով ու սույն օրենքով սահմանված կարգով, (5) համայնքների
ավագանու եւ համայնքի ղեկավարի նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակում է
համայնքի ղեկավարը, դրանք պետական գրանցում ստանալու օրվան հաջորդող հինգ օրվա
ընթացքում, (6) համայնքների ավագանու եւ համայնքի ղեկավարի նորմատիվ իրավական
ակտերը եւ տվյալ համայնքներում հանրաքվեով ընդունված իրավական ակտերը` դրանք
ընդունելու օրվան հաջորդող տասն օրվա ընթացքում ուղարկվում են Հայաստանի
Հանրապետության

արդարադատության

նախարարություն

եւ

համապատասխան

մարզպետին` նշելով այդ ակտերի հրապարակման օրը եւ ձեւը: Եթե նշված նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակվել են «Համայնքի իրավական ակտերի տեղեկագրում»,
ապա այդ մարմիններին է ուղարկվում նաեւ տեղեկագրի երկու օրինակը, (7) Երեւանի
ավագանու եւ համայնքի ղեկավարի նորմատիվ իրավական ակտերը եւ Երեւան համայնքում
հանրաքվեով

ընդունված

իրավական

ակտերն

ուղարկվում

են

Հայաստանի

Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` դրանք ընդունելու օրվան
հաջորդող

3

օրվա

ընթացքում,

(8)

տեղական

ինքնակառավարման

մարմինների

անհատական իրավական ակտերը կարող են հրապարակել համայնքների ղեկավարները:
63-րդ

հոդվածի

(Տեղական ինքնակառավարման

մարմինների

իրավական

ակտերի

պաշտոնական հրապարակումը) համաձայն, (1) 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, ցուցատախտակները տեղադրվում են` ելնելով
համայնքի բնակչության թվից` երեք հարյուր բնակչին ոչ պակաս, քան մեկ ցուցատախտակ,
(3) Երեւանի ավագանու եւ համայնքի ղեկավարի նորմատիվ իրավական ակտերը
պաշտոնապես հրապարակվում են «Երեւանի իրավական ակտերի տեղեկագրում» դրանք
ստանալու օրվան հաջորդող տասն օրվա ընթացքում, (4) «Համայնքի իրավական ակտերի
տեղեկագրի» եւ «Երեւանի թաղային համայնքների իրավական ակտերի տեղեկագրի»
հրապարակման կամ հրատարակման կարգի կամ ժամկետների որոշման նկատմամբ
կիրառվում են սույն օրենքի 62-րդ հոդվածի առաջինից չորրորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ
մասերի կանոնները, (5) «Համայնքի իրավական ակտերի տեղեկագիրը» լույս է տեսնում ըստ
անհրաժեշտության, կարող է անհատույց տարածվել կամ ազատ իրացվել, (7) յուրաքանչյուր
եռամսյակի համար Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը հրատարակում է համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածուներ: Այդ
ժողովածուների հրատարակումն իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
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67-րդ հոդվածի (Իրավական ակտերի պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական հրապարակման
կարգը) համաձայն, (1) իրավական ակտերի պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական
հրատարակումն իրականացվում է այդ իրավական ակտերը կամ դրանց քաղվածքները
թղթի վրա, էլեկտրոնային կամ այլ կրիչների վրա տպագրման կամ բազմացման, ինչպես
նաեւ էլեկտրոնային կամ այլ ցանցերով դրանց տարածման միջոցով, (2) օրենսդրական,
գերատեսչական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի
պաշտոնական հրատարակումն իրականացվում է այն տեսքով, ինչ տեսքով դրանք
ուղարկվել են հրապարակման: Օրենսդրական, գերատեսչական, դատական, տեղական
ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի, ինչպես նաեւ Հայաստանի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պաշտոնական վերահրատարակման
իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը
կամ օրենքով նախատեսված այլ անձինք: Օրենսդրական, գերատեսչական եւ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտեր չհամարվող այլ իրավական ակտերը
կարող են հրապարակել դրանք ընդունող մարմինները կամ այլ անձինք, բացառությամբ
պետական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք համարվող իրավական ակտերի կամ
նման

գաղտնիք

գերատեսչական,
իրավական

պարունակող
դատական

ակտերի,

իրավական

ակտերի,

ինչպես

նաեւ

ակտերի

տեղական
Հայաստանի

մասերի,

(3)

օրենսդրական,

ինքնակառավարման

մարմինների

Հանրապետության

միջազգային

պայմանագրերի ոչ պաշտոնական հրատարակումն իրականացվում է օրենքով

եւ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: Իրավական ակտերի
ոչ պաշտոնական հրատարակումներ իրականացնողներն իրավունք ունեն ինքնուրույն
մշակել դրանք, ինչպես նաեւ իրականացնել իրավական ակտերի ոչ պաշտոնական
ինկորպորացիա`

չփոխելով

իրավական

ակտի

իմաստը:

Իրավական

ակտերի

ոչ

պաշտոնական հրատարակման մենաշնորհ տալն արգելվում է, (4) իրավական ակտերի
պաշտոնական վերահրատարակումը կամ ոչ պաշտոնական հրատարակումը կարող է
իրականացվել

միայն

իրավական

ակտերի

պաշտոնական

հրապարակման

կամ

իրավաստեղծ մարմիններից կամ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության
նախարարությունից պաշտոնապես ստացված իրավական ակտերի հիման վրա` նշելով
հրապարակման կամ ստացման աղբյուրը, (5) եթե մինչեւ իրավական ակտի պաշտոնական
վերահրատարակման կամ ոչ պաշտոնական հրատարակման օրը դրանում կատարվել են
փոփոխություններ կամ լրացումներ, ապա դրանք պետք է հրատարակվեն իրավական
ակտերի հետ միասին, կամ այդ իրավական ակտերը պետք է հրատարակվեն դրանցում
կատարված

բոլոր

փոփոխություններն

ու

լրացումները

ներառած

(այսուհետ`

ինկորպորացիա)` նշելով, թե որ օրվա դրությամբ կատարված փոփոխություններով կամ
լրացումներով հանդերձ է դա հրատարակվում, եթե մինչեւ իրավական ակտի պաշտոնական
վերահրատարակման

կամ

ոչ

պաշտոնական

հրատարակման

օրը

Հայաստանի

Հանրապետության սահմանադրական դատարանի կողմից համապատասխան իրավական
ակտը

կամ

դրա

որեւէ

դրույթ

ճանաչվել

է

Հայաստանի

Հանրապետության

Սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր, ապա այդ ակտը հրատարակելիս կամ
վերահրատարակելիս

նշվում

են

Սահմանադրությանը

հակասող

տվյալ
եւ

դրույթը

անվավեր

Հայաստանի
ճանաչելու

Հանրապետության

մասին

Հայաստանի

Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշման ընդունման տարին, ամիսը,
ամսաթիվը

եւ

համարը,

օրենսդրական,

գերատեսչական

կամ

տեղական

ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիան
իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը,
(6) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը կազմում է
պաշտոնական

ինկորպորացիայի

ենթարկված

նորմատիվ

իրավական

ակտերի

էլեկտրոնային ժողովածու, որն անվճար տրամադրվում է միայն պետական մարմիններին:
Սույն մասով նշված ժողովածու կազմելու եւ տրամադրելու կարգն ու ժամկետները
սահմանում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարությունը,

(7)

նորմատիվ

իրավական այն ակտը, որում կատարվել են բազմաթիվ փոփոխություններ կամ լրացումներ,
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համապատասխան ակտն ընդունած իրավաստեղծ կամ նորմատիվ ակտը հրատարակող
մարմինը կարող է պաշտոնապես վերահրատարակել սույն օրենքով նախատեսված
համապատասխան տեղեկագրերում, (8) օրենքի եւ իրավական այլ ակտերի պահանջների
խախտմամբ հրատարակված իրավական ակտերը համարվում են անվավեր, եւ դրանց
իրացումը, բազմացումը կամ տարածումն արգելվում է:
Իրավական կարգավորումը այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար.
ՀՀ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի վերոհիշյալ դրույթները եւ ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 64-րդ
հոդվածը (Համայնքի զարգացման ծրագրի եւ տարեկան բյուջեի հրապարակումը), որի
համաձայն համայնքի զարգացման քառամյա ռազմավարական ծրագիրը եւ տարեկան
բյուջեն հրատարակվում են: Ռազմավարական ծրագիրը եւ բյուջեն համայնքի բնակչության
համար առավել մատչելի դարձնելու համար պատրաստվում եւ հրատարակվում են
հիմնական ցուցանիշներ, վիճակագրական եւ գրաֆիկական տվյալներ պարունակող
տեղեկատուներ ու գրքույկներ:

Աղյուսակ 6.8.
Հրապարակվու՞մ են, արդյոք, համայնքի ավագանու որոշումները եւ համայնքապետի
իրավական ակտերը, եթե այո` ապա որտե՞ղ են հրապարակվում դրանք:
Երեւան

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում: Հասցեներն
են.
https://www.yerevan.am/am/meetings-council/
https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/
https://www.yerevan.am/am/mayors-prescripts/
https://www.yerevan.am/am/mayors-decisions/

Գյումրի

Հրապարակվում են Գյումրու համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում
«Ավագանու նիստերի արձանագրություններ» բաժնում: www.gyumricity.am

Վանաձոր

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում.
http://vanadzor.am/avaganu-voroshumner/

Էջմիածին

Ըստ պատասխանի, հրապարակվում են համայնքապետարանի կայքէջում.
http://www.ejmiatsin.am/
Կայքէջի «Համայնքապետարանի տեղեկագիր» բաժնում՝ հետեւյալ երկու
հղումներում առկա են ավագանու որոշումները եւ նիստերի արձանագրությունները.
http://ejmiatsin.am/qaxaqapetarani-texekagir/avaganu-voroshumner/,
http://ejmiatsin.am/qaxaqapetarani-texekagir/avaganu-nister/

Աբովյան

Հրապարակվում են կայքի «ՏԻՄ» բաժնի «Համայնքի ավագանու որոշումներ»
http://www.abovyan-kotayk.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision եւ
«Համայնքի ղեկավարի որոշումներ» էջերում http://www.abovyankotayk.am/Pages/Misc/Legislation/default.aspx

Կապան

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում:
http://kapan.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=Voroshum

Հրազդան

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում:
http://130.193.123.18/Pages/Misc/Legislation/default.aspx
http://130.193.123.18/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision

Արմավիր

http://qaxaqarmavir.am/%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%A
B/%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82-
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%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6
%80
Արմավիրի

համայնքապետարանի

կայքէջի

Ավագանի

բաժնում

ավագանու

որոշումներ, ավագանու նիստեր պատուհանում տեղադրված են նույն նյութերը՝
նիստերի օրակարգերն ու որոշումներն առանձնացված չեն:
http://qaxaqarmavir.am/%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B
F%D5%B8%D6%82/%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%
D5%B6-%D5%A1%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%BE
Արտաշատ

Հրապարակվում են www.Artashat.am կայքում՝
http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=48ea6110-b69a-4ada-9feea6e6012c563b
եւ «Արտաշատ» շաբաթաթերթում: Թերթում լուսաբանումն առկա է:

Իջեւան

Համայնքի ավագանու որոշումները հրապարակվում են Տավուշի մարզպետարանի,
ինչպես նաեւ համայնքապետարանի ijevancity.am կայքերում: Դիտարկում՝
Մարզպետարանի կայքում վերջին ավագանու նիստի որոշումը ժամանակագրված
էր 21.12.2016թ-ով, ինչը նշանակում է՝ պարբերաբար թարմացվում է, իսկ
համայնքապետարանի կայքում տեղադրված վերջին որոշումը ժամանակագրված էր
08.09.2014թ-ով:

Մասիս

Այո: Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում.
http://www.masiscity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision

Չարենցավան

Հրապարակվում են պաշտոնական վեբ կայքում.
http://www.charentsavan.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision
http://www.charentsavan.am/Pages/Misc/Legislation/default.aspx

Արարատ

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի միջոցով.
http://www.araratcity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision ,
http://www.araratcity.am/Pages/Misc/Legislation/default.aspx

Գորիս

Այո, Գորիսի պաշտոնական կայքում, ավագանու որոշումներ.
http://www.goriscity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision
Համայնքապետի իրավական ակտեր.
http://www.goriscity.am/Pages/Misc/Legislation/default.aspx

Գավառ

Որոշումները տեղադրված են
http://130.193.121.177/CMIS/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision
պաշտոնական կայքում

Սեւան
Դիլիջան

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում.
http://sevancity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=Voroshum
Ավագանու որոշումները հրապարակվում են www.dilijancity.am կայքում.
http://dilijancity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision
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9. Որտե՞ղ է հրապարակվել համայնքի քառամյա զարգացման վերջին ծրագիրը,
խնդրում եմ նշել աղբյուրը:
Իրավական կարգավորումները Երեւան եւ այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար ներկայացված
են նախորդ՝ 8-րդ մասում:
ՀՀ համայնքի զարգացման ծրագիրը համարվում է հաստատված համայնքի ավագանու
որոշմամբ, որի հավելված է հանդիսանում այդ ծրագիրը: Մասնավորաբար, ըստ ՀՀ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 64-րդ հոդվածի համաձայն, (Համայնքի
զարգացման ծրագրի եւ տարեկան բյուջեի հրապարակումը), Համայնքի զարգացման
քառամյա

ռազմավարական

ծրագիրը

եւ

տարեկան

բյուջեն

հրատարակվում

են:

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

Աղյուսակ 6.9.
Որտե՞ղ է հրապարակվել համայնքի քառամյա զարգացման վերջին ծրագիրը, խնդրում
եմ նշել աղբյուրը:
Երեւան

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում:
https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/798/

Գյումրի

Հրապարակվում են Գյումրու համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի
«Ավագանու նիստերի արձանագրություններ» եւ «Իրավական ակտեր» բաժնում:
http://www.gyumricity.am/hy/gyumri-community/projects

Վանաձոր

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում,
www.vanadzor.am: Հղումը. http://vanadzor.am/downloads/4.pdf

Էջմիածին

Ըստ պատասխանի, համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը հաստատվել է
դեկտեմբերի 19-ի, թիվ 3 արտահերթ նիստով, 7 օրերի ընթացքում պիտի
տեղադրվեր կայքում: Սակայն լրատվության բաժնի պետը 2017 թ. հունվարի 11-ին
որոնեց այն եւ չգտավ կայքում:

Աբովյան

Հրապարակվել է կայքի «Համայնք» բաժնի «Զարգացման ծրագրեր» էջում:
http://www.abovyan-kotayk.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects
Դիտարկում. Այո, առկա են եւ 2013-2016 եւ 2017-2021 ծրագրերը:

Կապան

Հրապարակվոոմ են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում:
http://kapan.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects

Հրազդան

Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում:
http://130.193.123.18/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects
Առկա են եւ 2013-2016, եւ 2017-2021 ՀԶ ծրագրերը:

Արմավիր

Համայնքապետարանի http://qaxaqarmavir.am կայքի համապատասխան բաժնում
առկա է Արմավիր համայնքի 2017-2019 թ.11 զարգացման ծրագիրը: (Անհասկանալի
է, թե ինչու զարգացման ծրագիրը հնգամյա չէ)

11http://qaxaqarmavir.am/%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82/%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5

%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80
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Արտաշատ

Հրապարակվում են www.artashat.am կայքում.
http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&a=v&g=5d4dc7e3-c1ee-45b1a92c-7d4e18c84a48

Իջեւան

Համայնքի զարգացման 2012-2016թթ. քառամյա ծրագիրը հրապարակված է
համայնքապետարանի նույն կայքում, շուտով կհրապարակվի նաեւ 2017-2021թթ.
ծրագիրը:

Մասիս

Մասիս համայնքի զարգացման ծրագրերը, որպես կանոն, հասանելի են հետեւյալ
էջում. http://www.masiscity.am/CMIS/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects
2017 թ. հունվարի 10-ի դրությամբ՝ 2017-2021 թթ. քառամյա զարգացման ծրագիրն
այս էջում չի հրապարակված:

Չարենցավան

Հրապարակված է www.charentsavan.am կայքում:
Դիտարկում. առկա է 2013-2016 թթ զարգացման ծրագիրը.
http://www.charentsavan.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects
Սակայն 2017-2021 ծրագիրը չկա, նորությունների բաժնում չկար գրված՝ արդյո՞ք
տեղի է ունեցել նոր զարգացման ծրագրի հանրային լսում(ներ)ը կամ
քննարկում(ներ)ը:

Արարատ

Պատասխանում ասվել է, որ կայքէջում է հրապարակվել, բայց այնտեղ նոր ծրագրի
մասին ոչինչ հրապարակված չէ, առկա է միայն 2014-2017 թթ. զարգացման
ծրագիրը. http://www.araratcity.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects

Գորիս

Համայնքապետարանը համացանցային հղում է տրամադրել, որտեղ առկա է
Գորիս համայնքի 2013-2016 թթ. քառամյա զարգացման ծրագիրը եւ հավելվածը.
http://www.goriscity.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&a=v&g=638a0a7c-2b0c-4019a784-cc2367bba44e

Գավառ

Ծրագիրը տեղադրված է www.gavariqaghaqapetaran.am պաշտոնական կայքում:
Հրապարակվում են համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում`

Սեւան

www.sevancity.am
2017-2021թթ քառամյա զարգացման ծրագիրը տեղադրված է www.dilijancity.am

Դիլիջան

կայքում: Դիտարկում. ծրագիրը իսկապես տեղադրված էր.
http://dilijancity.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&dt=Projects

10. Արդյո՞ք համայնքապետարանը իր միջոցներով համացանցում ուղիղ հեռարձակում
է

ավագանու

նիստերը

եւ

հանրային

լսումները

(խոսքը

հասարակական

կազմակերպությունների եւ ԶԼՄ-ների հնարավոր հեռարձակումների մասին չէ):
Իրավական կարգավորումը.
Համայնքապետարանները ՀՀ օրենսդրությամբ նման հեռարձակման պարտավորություն չունեն,
սակայն

ՀՀ

կառավարությունը

Բաց

կառավարման

գործընկերության

2014-2016

թթ

գործողությունների ծրագրի շրջանակներում, այդ ծրագրի 11-րդ կետով պարտավորություն էր
ստանձնել ՀՀ 20.000 եւ ավել բնակչությամբ համայնքների համար ապահովել ավագանու
նիստերի, հանրային լսումների եւ ՏԻՄ ասուլիսների ուղիղ ինտերնետային հեռարձակում: Այդ
պարտավորությունների իրականացման վերջնաժամկետը 2016 թ. հունիսի 30-ն էր12:

12

http://www.asparez.am/wp-content/uploads/2014/04/ogp-ap-2014-2016.pdf
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2015 թվականի հուլիսի 1-ի ՀՀ ԱՎԾ տվյալներով այդ համայնքները 13-ն էին (տես 1-ին
աղյուսակը, էջ՝ 6):

Մոնիտորինգի ավարտին պարզվեց, որ ավագանու նիստերի համացանցային
հեռարձակում իրականացնում են Երեւան, Գյումրի, Էջմիածին, Կապան, Հրազդան,
Արարատ, Գավառ համայնքները, նրանցից Արարատը հեռարձակել է մեկ նիստ՝
առայժմ: Մյուս 10 համայնքները դեռ նման հեռարձակումներ չեն իրականացրել:
Աղյուսակ՝ 6.10.
Արդյո՞ք համայնքապետարանը իր միջոցներով համացանցում ուղիղ հեռարձակում է
ավագանու

նիստերը

եւ

հանրային

լսումները

(խոսքը

հասարակական

կազմակերպությունների եւ ԶԼՄ-ների հնարավոր հեռարձակումների մասին չէ):
Երեւան

Այո: Նորություններ բաժնում են զետեղված, առանձնացված տեղ չկար, որտեղ
միայն ավագանու նիստերի տեսանյութերը լինեին:

Գյումրի

Հեռարձակվում է համայնքապետարանի յութուբյան էջով: Դիտարկմամբ
հայտնաբերվեց մեկ նիստի հեռարձակման տեսագրություն:

Վանաձոր

Ոչ, չի հեռարձակվում

Էջմիածին

Համայնքապետարանն է իրականացնում, արդեն մեկ տարի, անհրաժեշտ
սարքավորումները գնվել են համայնքապետարանի միջոցներով:
Սարքավորումների ձեռք բերման, գնման համար ծախսվել է մոտ 300.000 ՀՀ
դրամ:

Աբովյան

Ոչ, աշխատանք է տարվում այդ ուղղությամբ:

Կապան

Եթեր է հեռարձակվում համայնքապետարանի միջոցներով:
https://www.youtube.com/channel/UC121Ys3dohieKHqIjjF8unQ

Հրազդան

Եթեր է հեռարձակվում համայնքապետարանի միջոցներով:
http://www.hrazdan.am/index.php?id=87&lg=2

Արմավիր

Համայնքապետարանը չի հեռարձակում:
Սակայն հեռարձակվում է www.asparez.am կայքում, ԺԱԱ ՔԵԿ կամավորների
ջանքերով:

Արտաշատ

Ոչ, աշխատանք է տարվում այդ ուղղությամբ:

Իջեւան

Համայնքապետարանը վերջերս ապահովվել է հեռարձակման
սարքավորումներով եւ համայնքի ավագանու առաջիկա նիստերը
համացանցով կհեռարձակվեն: Դիտարկում. այցելության պահին նկատեցինք
այդ սարքավորումները, հստակ դժվարացան պատասխանել, թե երբ կսկսեն
հեռարձակել:

Մասիս

Ոչ, այդ ուղղությամբ աշխատանք է տարվում:

Չարենցավան

Ըստ համայնքի ղեկավարից ստացված տեղեկության. «տեխնիկական
միջոցների անբավարար լինելու պատճառով չի հեռարձակվում»:
Ըստ ՀՀ ՏԿԶ նախարարության պարզաբանման. «Չարենցավան համայնքը
ավագանու 2016թ. դեկտեմբերի 26-ի նիստը առցանց հեռարձակել է:

Արարատ

Այո, առայժմ ուղիղ հեռարձակվել է միայն մեկ նիստ:

Գորիս

Ուղիղ հեռարձակում չի իրականացվել, սակայն համայնքապետարանին
տեխնիկա է տրամադրվել, որով պատրաստվում են առաջիկայում ավագանու
նիստերը ուղիղ հեռարձակել։ Վերանորոգման աշխատանքներից հետո, հստակ
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օրը չնշվեց:
Հեռարձակվել է համայնքապետարանի ֆեյսբուքյան ու youtube-յան

Գավառ

պաշտոնական կայքում:
Ըստ համայնքի ղեկավարից ստացված տեղեկության.«Չի հեռարձակվում,
բավարար միջոցներ չունենալու պատճառով:»

Սեւան

Ըստ ՀՀ ՏԿԶ նախարարության պարզաբանման. «Չարենցավան համայնքը
ավագանու 2016թ. դեկտեմբերի 26-ի նիստը առցանց հեռարձակել է:
Տարածքային կառավարման նախարարության հետ ծրագրի շրջանակներում

Դիլիջան

2017թ-ից կսկսեն հեռարձակվել ավագանու նիստերը, արդեն կա
վերապատրաստված մասնագետ՝ դրա համար:

10.ա. Երբվանի՞ց սկսած են ուղիղ համացանց հեռարձակում ավագանու նիստերը եւ
հանրային լսումները:
Աղյուսակ՝ 6.10.ա
Երեւան

2014թ դեկտեմբերի 23-ի ավագանու 266-Ն որոշմամբ, որն ուժի մեջ է մտել 2015
թվականի փետրվարի 10-ից: https://www.yerevan.am/am/elders-decisions/266-n/

Գյումրի

2015 թվականից

Վանաձոր

Չի հեռարձակում

Էջմիածին

2016 թվականի առաջին նիստից սկսած:

Աբովյան

Չի հեռարձակվում

Կապան

30.11.2016-ից

Հրազդան

Դիտարկում` ըստ տեսանյութերի աղբյուրի` 2015 թվականի հուլիսի 15-ից:

Արմավիր

Չի հեռարձակվում

Արտաշատ

Չի հեռարձակվում

Իջեւան

Չի հեռարձակվում

Մասիս

Չի հեռարձակվում

Չարենցավան

Չի հեռարձակվում

Արարատ

Նոյեմբերի 25-ից

Գորիս

Չի հեռարձակվում

Գավառ

2016 թվականից

Սեւան

Չի հեռարձակվում

Դիլիջան

Չի հեռարձակվում

10.բ. Որտե՞ղ կարելի է գտնել այդ հեռարձակումների տեսագրությունները,
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Չկա հատուկ իրավական կարգավորում
Աղյուսակ՝ 6.10.բ
Երեւան

https://www.yerevan.am/am/news/?page=2

Գյումրի
Վանաձոր

Կարելի է գտնել համայնքապետարանի լրատվության բաժնում.
https://www.youtube.com/channel/UCBulzUv7x9w8BIW_oTtuF0A/featured
Չեն հեռարձակում

Էջմիածին

Պատասխանել են, որ նիստերի հեռարձակումից հետո՝ 3 օր անց,
համայնքապետարանի կայքից հեռացնում են հղումը, կայքում չկա որեւէ
տեսագրություն: Youtub-ում կարելի է գտնել տեսագրությունները: Դիտարկում.
youtube ալիքում առկա են Էջմիածնի համայնքապետարանի կողմից տեղադրված
բոլոր նյութերը, բայց այդ նյութերում չկան ավագանու նիստերի տեսագրություններ:

Աբովյան

Չի հեռարձակվում

Կապան

Հղում չեն տրամադրել

Հրազդան

www.hrazdan.am կայքի «ավագանու նիստեր» բաժնում,
http://www.hrazdan.am/index.php?id=87&lg=2
https://www.youtube.com/watch?v=nQoEOku8WC4&feature=youtu.be

Արմավիր

Չի հեռարձակվում:

Արտաշատ

Չի հեռարձակվում:

Իջեւան

Չի հեռարձակվում:

Մասիս

Չի հեռարձակվում:

Չարենցավան

Չի հեռարձակվում:

Արարատ

Արարատ համայնքի ֆեյսբուքյան էջում, որը այժմ, տեխնիկական խնդիրների
պատճառով, անհասանելի է:
https://www.facebook.com/araratmunicipality/posts/612786428927115

Գորիս

Չի հեռարձակվում:

Գավառ

Հեռարձակվում է «ՔյավառTV» հեռուստաալիքով, համայնքապետարանի
ֆեյսբուքյան ու youtube-յան պաշտոնական կայքերում: (Նախատեսված է նաեւ
պաշտոնական կայքում ստեղծել համապատասխան բաժին:)

Սեւան

Չի հեռարձակվում:

Դիլիջան

Չի հեռարձակվում:

10.գ.

Ինչպե՞ս

է

համայնքապետարանը

իրազեկում

հանրությանը՝

այդ

հեռարձակումների մասին:
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Չկա հատուկ իրավական կարգավորում:
Աղյուսակ՝ 6.10.գ
Երեւան

Երեւանի համայնքապետարանի ավագանու նիստերի կազմակերպման հարցերով
պատասխանատու բաժնից տեղեկացրել են, որ համայնքապետարանի
պաշտոնական կայքի գլխավոր էջի ներքեւի աջ անկյունում տեղադրված է։ Ասել
են, որ միայն այստեղ են տեղադրում։ Կից՝ ֆոտոքաղվածք՝ կայքից:

Գյումրի

Այս մասին տեղեկություն չեն տրամադրել:

Վանաձոր

Չի հեռարձակվում:

Էջմիածին

Կայքի միջոցով: Տեղադրվում է http://www.ejmiatsin.am/norutyunner/
«Նորություններ» բաժնում: Կայքում այն չկա, քանի որ նիստի ավարտից 3 օր անց
հայտարարությունը, հղումը հեռացնում են կայքից:

Աբովյան

Չի հեռարձակվում

Կապան

Իրազեկվում են այս հետազոտության 1-ին բաժնում նշված միջոցներով. Էջ՝ 13:

Հրազդան

Այս մասին տեղեկություն չեն տրամադրել

Արմավիր

Համայնքապետարանը հեռարձակում եւ իրազեկում չի իրականացնում:
Իրազեկում է Արմավիրի ՔԵ կենտրոնը, իրազեկումը եղել է նաեւ տեղական ԶԼՄով:

Արտաշատ

Չի հեռարձակվում:

Իջեւան

Դեռ չի հեռարձակվում:

Մասիս

Չի հեռարձակվում:

Չարենցավան

Չի հեռարձակվում:

Արարատ

Չի հեռարձակվում:

Գորիս

Չի հեռարձակվում:
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Հեռարձակվում է համայնքապետարանի ֆեյսբուքյան ու youtube-յան

Գավառ

պաշտոնական կայքերում:
Սեւան

Չի հեռարձակվում:

Դիլիջան

Չի հեռարձակվում:

10.դ. Քանի՞ օր առաջ է հանրությունը իրազեկվում այդ հեռարձակումների մասին
Չկա հատուկ իրավական կարգավորում:
Աղյուսակ՝ 6.10.դ
Երեւան

Այս մասին տեղեկություն չեն տրամադրել:

Գյումրի

Ավագանու նիստից 7 օր առաջ:

Վանաձոր

Չի հեռարձակվում:

Էջմիածին

Կայքում տեղադրում են 5 օր առաջ եւ հեռացնում են 3 օր անց:

Աբովյան

Չի հեռարձակվում:

Կապան

Այս մասին տեղեկություն չեն տրամադրել:

Հրազդան

Այս մասին տեղեկություն չեն տրամադրել:

Արմավիր

Առնվազն 3 օր առաջ:

Արտաշատ

Չի հեռարձակվում:

Իջեւան

Չի հեռարձակում:

Մասիս

Չի հեռարձակվում:

Չարենցավան Չի հեռարձակվում:
Արարատ

Չի հեռարձակվում:

Գորիս

Չի հեռարձակվում:

Գավառ

7 օր առաջ

Սեւան

Չի հեռարձակվում:

Դիլիջան

Չի հեռարձակվում:

11. Ի՞նչ կարգով կամ պարբերականությամբ է իրականացվում համայնքապետի մոտ
քաղաքացիների ընդունելությունը, ինչպե՞ս է հանրությունը տեղեկացվում այդ
ընդունելությունների կարգին:
45

Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար.
Իրավական կարգավորումը
«Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի
30-րդ

հոդվածի

(աշխատակազմը)

3-րդ

մասի

6-րդ

կետի

համաձայն,

համայնքի

աշխատակազմի քարտուղարը կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու
կողմից քաղաքացիների ընդունելությունը,
ՀՀ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ կետի
համաձայն, տեղեկատվություն տնօրինողը (այս դեպքում՝ համայնքի ղեկավարը) տարին
առնվազն

մեկ

անգամ

հրապարակում

է իր գործունեությանն առնչվող

հետեւյալ

տեղեկությունները եւ դրանցում կատարված փոփոխությունները. ... 8) համայնքցիների
ընդունելության կարգը, օրը, ժամը եւ վայրը:

Իրավական կարգավորումը այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար
ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանվում
է, որ Համայնքի աշխատակազմը կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու
կողմից քաղաքացիների ընդունելությունը: Նույն օրենքի 33 հոդվածի 4-րդ կետով կատարում
է քաղաքացիների ընդունելություն, օրենքով սահմանված կարգով քննության է առնում:
ՀՀ «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ կետի
համաձայն, տեղեկատվություն տնօրինողը (այս դեպքում համայնքի ղեկավարը) տարին,
առնվազն, մեկ անգամ հրապարակում է իր գործունեությանն առնչվող հետեւյալ
տեղեկությունները եւ դրանցում կատարված փոփոխությունները. ... 8) համայնքցիների
ընդունելության կարգը, օրը, ժամը եւ վայրը:

Աղյուսակ՝ 7.
Ի՞նչ կարգով կամ պարբերականությամբ է իրականացվում համայնքապետի մոտ
քաղաքացիների

ընդունելությունը,

ինչպե՞ս

է

հանրությունը

տեղեկացվում

այդ

ընդունելությունների կարգին:
Երեւան

Քաղաքացիների ընդունելությունը կազմակերպվում է Երեւանի համայնքապետի
2012 թվականի հունիսի 7-ի հ. 4400-Ա որոշման համաձայն` յուրաքանչյուր
շաբաթ, ըստ ժամանակացույցի: Թե ինչպես է հանրությունը տեղեկացվում այդ
ընդունելությունների մասին, չի հաղորդվում: Պաշտոնական կայքէջի «Իրավական
ակտեր» բաժնի «Համայնքապետի որոշումներ» ենթաբաժնում առկա են 2013 թ-ից
հետո ընդունված որոշումները https://www.yerevan.am/am/mayorsdecisions/archive/2012/06/

Գյումրի

Ըստ ստացված պատասխանի, Գյումրու համայնքապետարանում քաղաքացիների
ընդունելությունը կազմակերպվում է Գյումրի համայնքի ղեկավարի 2015
թվականի նոյեմբերի 22-ի N1583-Ա որոշմամբ հաստատված կարգով. տես
համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի «Իրավական ակտեր» բաժնում: Թե
ինչպես է հանրությունը տեղեկացվում այդ ընդունելությունների մասին, չի
հաղորդվում: Հիշյալ որոշումը կայքում գտնել հնարավոր չեղավ, 2015թ. նոյեմբերի
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22-ի նիստի վերաբերյալ նույնպես կայքում տեղեկություններ գտնել հնարավոր
չեղավ:
Վանաձոր

Համայնքի ղեկավարի մոտ ընդունելության օրն է ամեն ամսվա առաջին եւ երրորդ
շաբաթվա չորեքշաբթի օրը: Քաղաքացիներն իրազեկվում են համայնքի պաշտոնական կայքով: Որեւէ եղանակով չի տարածվել համայնքապետի ընդունելության
օրերի մասին իրազեկում, ԶԼՄ-ներից մի քանիսի ներկայացուցիչների զանգով են
տեղյակ պահել, քաղաքացիները գրանցվել են, այնուհետեւ զանգով տեղեկացել
ընդունելության օրերի մասին:

Էջմիածին

Պատասխանում հղում են ուղարկել.
http://ejmiatsin.am/index.php?do=cat&category=haytararutyunner
Հայտարարություններ բաժնում առկա է. http://ejmiatsin.am/haytararutyunner/2366-.html ընդունելություն համայնքապետի մոտ, նաեւ «Լույս» Հ/Ը միջոցով:
Յուրաքանչյուր երեքշաբթի է ընդունելությունը, բայց, երբ քաղաքացիների թիվը
շատ է լինում, ընդունելությունն իրականացվում է նաեւ չորեքշաբթի օրերին:
Քաղաքացիներից մեկը տեղեկացնում է, որ ընդունելությունը նախկինում լինում
էր շաբաթական 1 անգամ, բայց վերջերս տեղեկացել է, որ ընդունելություն
իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ: Այդ մասին տեղեկացել է, երբ այցելել է
համայնքապետարան:

Աբովյան

Կայքի «ՏԻՄ» բաժնի «Համայնքի ղեկավարի որոշումներ» էջում` 2012 թվականի
սեպտեմբերի 3-ի N 796 որոշումը: Թե ինչպես է հանրությունը տեղեկացվում այդ
ընդունելությունների մասին, չի հաղորդվում:
Դիտարկում. Որոշումն առկա է. http://www.abovyankotayk.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=ead18d1b-86a9-4259-abfd-8c10c4a1539a
Քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է հինգշաբթի օրերին:

Կապան

Համայնքի ղեկավարի մոտ ընդունելության օրն ամեն ամսվա վերջին
չորեքշաբթին է: Ընդունելության մասնակցելու համար նախապես հերթագրված
անձինք դրանից 1-2 օր առաջ հեռախոսով տեղեկացվում են դրա մասին: Նշված
օրերին չհերթագրված քաղաքացիները նույնպես կարող են ներկայանալ եւ
մասնակցել ընդունելությանը: Դիտարկումը ցույց է տվել, որ այդպես է:

Հրազդան

Ըստ պատասխանի, 15 տարի է՝ քաղաքացիները տեղյակ են իրենց ընդունելության կարգին եւ իրենց իրավունքին, իսկ ընդունելություն իրականացվում է ամեն
շաբաթվա ուրբաթ օրը, նաեւ կարող է լինել քաղաքացիների ամենօրյա ընդունելություն: Թե ինչպես է հանրությունը տեղեկացվում այդ ընդունելությունների
մասին, չի հաղորդվում: Դիտարկումը հաստատում է, որ ընդունելություններն
իրականացվում են այնպես, ինչպես նշված է պատասխանում:

Արմավիր

Համայնքապետարանի ընդունարանում հայերեն եւ ռուսերեն փակցված է
ցուցանակ, որն իրազեկում է ընդունելության կարգի մասին: Բայց կայքում, այլ
տեսանելի վայրում չկա որեւէ տեղեկատվություն:

Արտաշատ

Համայնքցիների ընդունելություն կազմակերպվում է յուրաքանչյուր շաբաթվա
հինգշաբթի օրը, եւ քաղաքացիները քաջատեղյակ են դրան:
Ընդունելության օրերին համայնքցիները այցելում են համայնքապետարան՝
հիմնականում ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով:
Ընդունելության արդյունքների մասին հրապարակումներ լինում են կայքէջում՝
http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=1&a=v&g=5d4dc7e3-c1ee-45b1a92c-7d4e18c84a48

Իջեւան

Համայնքապետի մոտ քաղաքացիների ընդունելության սահմանված օրն է
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յուրաքանչյուր երկուշաբթին, սակայն շաբաթվա մյուս օրերին էլ համայնքապետն
ընդունում է բնակիչներին: Դիտարկում. համայնքապետի աշխատասենյակի մոտ
փակցված է տեղեկություն, որ ընդունելության օրը երկուշաբթին է:
Մասիս

Ամեն հինգշաբթի՝ ժամը 14:00-ից մինչեւ աշխատանքային օրվա ավարտը, բայց
համայնքապետն ամեն օր ընդունում է քաղաքացիներին:
Հանրությունը տեղեկանում է ֆեյսբուքյան էջի միջոցով՝
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133682457113237&id=1000141445
07664

Չարենցավան

Համայնքապետի մոտ ընդունելությունը շաբաթական 2 անգամ է: Տեղեկացվում են
համանքապետարանի վեբ կայքով, համայնքապետարան զանգելով,
տեղեկատվական ցուցատախտակներով: Դիտարկում. ընդունելության
սահմանված օրերն են երեքշաբթին եւ հինգշաբթին, սակայն, ըստ
քաղաքացիների, գրեթե ամեն օր համայնքապետը մարդկանց է ընդունում:

Արարատ

Համայնքցիների ընդունելությունն իրականացվում է շաբաթական երկու անգամ՝
չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին, սակայն բնակիչները, որպես կանոն, չեն հետեւում
այս կանոնակարգին: Ընդունելության օրերը կայքում առայժմ չկան:
Համայնքապետարանը հանրությանը տեղյակ պահելու այլ մեխանիզմներ չի նշել:

Գորիս

Քաղաքացիների դիմումների հիման վրա համայնքապետի մոտ ընդունելության
օրը ներկայանում են համայնքապետարանից նախօրոք իրենց զանգահարելու
միջոցով: Համայնքի ղեկավարը ընդունելության օր է նշանակել ամեն ամսվա
վերջին շաբաթվա ուրբաթ օրը։ Հետեւապես, մարդիկ տեղեկանալով՝ կարող են
ամեն ամիս, առանց նախօրոք դիմումներ ներկայացնելու, այդ օրը ներկայանալ
ընդունելությանը։ Թե ինչպես է հանրությունը տեղեկացվում այդ
ընդունելությունների մասին, չի հաղորդվում:
http://www.goriscity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=eb00d3f4-6a99-4a35-a929a177c2411043

Գավառ

Կարգը տեղադրված է www.gavariqaghaqapetaran.am պաշտոնական կայքում,
քաղաքացիների ընդունելությունը իրականացվում է յուրաքանչյուր շաբաթվա
երեքշաբթի օրը: Թե ինչպես է հանրությունը տեղեկացվում այդ
ընդունելությունների մասին, չի հաղորդվում:

Սեւան

Քաղաքացիների ընդունելություն իրականացվում է ամեն չորեքշաբթի՝ 16:00-ից
սկսած, քաղաքացիները հերթագրվում են ընդունելության համար:
Ամեն հինգշաբթի՝ 14:00-ից հետո համայնքապետն ընդունում է քաղաքացիներին:
Կա համապատասխան աշխատակից, ով իրականացնում է հերթագրումը, նշում՝

Դիլիջան

ինչ հարցի հետ կապված են իրենք ցանկանում հանդիպել համայնքապետին: Այդ
մասին տեղեկությունը հրապարակվում է նաեւ www.dilijancity.am կայքում:
Դիտարկում. կայքում առկա է այս տեղեկությունը:

12. Ավագանու անդամներից ովքե՞ր եւ քանի՞ անգամ են համայնքապետից սենյակ խնդրել՝
քաղաքացիներին ընդունելու կամ քաղաքացիների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու
համար, խնդրում եմ նշել ավագանու անդամներին եւ, թե քանի անգամ է նրանցից
յուրաքանչյուրը դիմել համայնքապետին այդ հարցով՝ 2015-2016 թվականների ընթացքում:
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Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար
«Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի
18-րդ հոդվածի (ավագանու անդամի իրավունքները) 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն, ավագանու
անդամն իրավունք ունի կատարելու Երեւանի բնակիչների ընդունելություն, կազմակերպելու
հանրային հանդիպումներ,
21-րդ հոդվածի (ավագանու անդամի գործունեության համար փոխհատուցումն ու գործունեության
երաշխիքները) 3-րդ մասի համաձայն Երեւանի վարչական շրջանի ղեկավարները պարտավոր են
ավագանու անդամի պահանջով ամսական առնվազն մեկ օր կահավորված սենյակ կամ դահլիճ
հատկացնել ավագանու անդամին` Երեւանի բնակիչների ընդունելության, ինչպես նաեւ հանրային
հանդիպումներ կազմակերպելու համար:
Իրավական կարգավորումը այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար
Ըստ ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի (Համայնքի ավագանու
անդամի իրավունքները), 3.1. կետի, hամայնքի ավագանու անդամն իրավունք ունի կատարելու
համայնքի

բնակիչների

ընդունելություն,

կազմակերպելու

հանրային

հանդիպումներ

ու

քննարկումներ:
Նույն օրենքի 20-րդ հոդվածի (Համայնքի ավագանու անդամի պարտականությունները), 3-րդ մասի
համաձայն, համայնքի ավագանու անդամը պարտավոր է մասնակցել ավագանու կողմից
անցկացվող քաղաքացիների ընդունելություններին:
Նույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանվում է, որ համայնքի աշխատակազմը
կազմակերպում է համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու կողմից քաղաքացիների ընդունելությունը:
Նույն

օրենքի

գործունեության

23-րդ

հոդվածի

(Համայնքի

ավագանու

անդամի

երաշխիքները)

համաձայն,

համայնքի

ղեկավարը

ծախսերի հատուցումը
համայնքի

եւ

բնակիչների

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

Աղյուսակ՝ 8.

Ավագանու անդամներից ովքե՞ր եւ քանի անգամ են համայնքապետից սենյակ խնդրել՝
քաղաքացիներին ընդունելու կամ քաղաքացիների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու
համար, խնդրում եմ նշել ավագանու անդամներին եւ, թե քանի անգամ է նրանցից
յուրաքանչյուրը
ընթացքում:

Երեւան

դիմել

համայնքապետին

այդ

հարցով՝

2015-2016

թվականների

Պատասխանում չեն նշել ավագանու այն անդամների քանակը, ովքեր դիմել են
համայնքապետին՝ քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման համար
պայմաններ ապահովելու խնդրանքով: Պատասխանել են, որ համայնքի
ղեկավարը քաղաքացիների ընդունելության համար յուրաքանչյուր ամիս
առնվազն 1 օր կահավորված սենյակ է տրամադրում համայնքի ավագանու
անդամին:
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Գյումրի

Ըստ պատասխանի, ավագանու անդամներից Էդգար Մկրտչյանը, Վահան
Հունանյանը, Գագիկ Ադամյանը ութ անգամ են դիմել համայնքապետին՝
ընդունելության պայմաններ ապահովելու խնդրանքով, իսկ Տիգրան
Հովհաննիսյանը եւ Մխիթար Սահակյանը տասնչորս անգամ են դիմել համայնքի
ղեկավարին՝ նույն խնդրանքով:

Վանաձոր

Ըստ պատասխանի, սենյակ խնդրելու կարիք չկա, քանի, որ
համայնքապետարանի շենքում կա կահավորված աշխատասենյակ՝ ավագանու
անդամների համար: Թե ավագանու անդամներից քանի հոգի է դիմել
համայնքապետին, չի հաղորդվել պատասխանում:

Էջմիածին

Ավագանու անդամներից հյուրաքանչյուրն ունի հանդիպումների համար
նախատեսված սենյակի բանալին, համայնքապետից սենյակ չեն խնդրում:

Աբովյան

Չեն պատասխանել այս հարցին:

Կապան

2015-2016 թվականների ընթացքում ավագանու որեւէ անդամ քաղաքացիների
հետ հանդիպում կազմակերպելու համար սենյակ հատկացնելու հարցով չի դիմել
համայնքապետարան:

Հրազդան

Քաղաքացիների ընդունելություն կազմակերպվում է ավագանու համար
նախատեսված սենյակում: Թե ավագանու անդամներից քանի հոգի է դիմել
համայնքապետին, չի հաղորդվել պատասխանում:

Արմավիր

Ըստ պատասխանի, առավել ակտիվ են եղել ավագանու ութ անդամներ.
Մարգարյան Ռադիկ, Աբրահամյան Սուրեն, Հարությունյան Օհան, Ավդալյան
Լորիկ, Ավագյան Սամվել, Իսրայելյան Էդիկ, Հարությունյան Խաչիկ, Սիմոնյան
Սիմոն: Թե ավագանու անդամներից քանի հոգի է դիմել համայնքապետին, չի
հաղորդվել պատասխանում:

Արտաշատ

2015-2016 թվականների ընթացքում ավագանու որեւէ անդամ քաղաքացիների
հետ հանդիպում կազմակերպելու համար սենյակ հատկացնելու հարցով չի դիմել
համայնքապետարան: Նրանք գերադասում են քաղաքացիների հետ հանդիպել
թաղամասերում:

Իջեւան

Համայնքցուն ընդունելու կամ քաղաքացիների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու համար ավագանու անդամները համայնքի ղեկավարից սենյակ խնդրելու
անհրաժեշտություն չեն ունեցել, քանի որ դրա համար համայնքապետարանում
նախատեսված մեկ սենյակ կա:

Մասիս

Ոչ ոք երբեք հանդես չի եկել նման խնդրանքով:

Չարենցավան

Ավագանու անդամները քաղաքացիների ընդունելությունը իրականացնում են
իրենց սենյակում:

Արարատ

Կարեն Իսկանդարյանը այս հարցով ավագանու անդամների անունից մեկ անգամ
դիմել է համայնքապետին, ստացել է դրական արձագանք: Այժմ աշխատանքներ
են տարվում այդ սենյակի վերանորոգման ուղղությամբ:

Գորիս

Ըստ պատասխանի, նման բան չի եղել, նախատեսվում է առաջիկայում ամեն
ամսվա երրորդ շաբաթվա ուրբաթ օրը ավագանու անդամների հետ ընդունելության օր նշանակել՝ հնարավորություն տալով քաղաքացիների՝ իրենց խնդիրները
ներկայացնել ավագանու անդամին։ Սույն թվականի հոկտեմբերին ավագանին
կանոնակարգում ամրագրել է ավագանու անդամների կողմից քաղաքացիների
ընդունելությունը։ 2016 թ. հոկտեմբեր ամսին 3 ավագանու անդամ ներկայացել էին
ընդունելությանը, սակայն քաղաքացիներից ոչ մի դիմում չի եղել:

Գավառ

Պատասխանել են. «Ընդունելությունը իրականացվում է կայքին եւ դրույթներին
համապատասխան»: Թե ավագանու անդամներից քանի հոգի է դիմել

50

համայնքապետին, չի հաղորդվել պատասխանում:
http://www.gavariqaxaqapetaran.am/citv/mayorreception/1
Ըստ պատասխանի, ավագանու անդամներ Կամո Ավագյանը դիմել է 6 անգամ,
Նելսոն Սարգսյանը՝ 5 անգամ, Արայիկ Գեւորգյանը՝ 3 անգամ, Վահե
Սաղաթելյանը՝ 3 անգամ, Բագրատ Ավետիսյանը՝ 2 անգամ, համայնքի

Սեւան

ղեկավարից սենյակ են խնդրել քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման
համար եւ աշխատակազմի քարտուղարի աշխատասենյակում հանդիպումներ են
ունեցել քաղաքացիների հետ:

Դիլիջան

Նման դեպք չի եղել:

13. 2015-2016 թվականների ընթացքում արդյո՞ք համայնքային բյուջեից փոխհատուցվել են
ավագանու

անդամների

կատարած

ծախսերը`

որպես ավագանու անդամ

իրենց

պարտականությունների կատարման համար: Եթե փոխհատուցվել են, ապա խնդրում եմ
տեղեկացնել` ավագանու ո՞ր անդամներն են փոխհատուցվել, ի՞նչ չափով եւ ի՞նչ ծախսերի
համար:
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար
«Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի (Ավագանու
անդամի գործունեության համար փոխհատուցումն ու գործունեության երաշխիքները) 1-ին մասի
համաձայն, ավագանու անդամն իր պարտականությունների կատարման հետեւանքով առաջացած
ծախսերի դիմաց, իր ցանկությամբ եւ ավագանու որոշմամբ, կարող է ստանալ ամսական դրամական
փոխհատուցում` Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն աշխատավարձի չափով:
«Հայաստանում նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքի13 1-ին հոդվածով
Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն

աշխատավարձը սահմանվել է 55.000 դրամ

(01.12.14 ՀՕ-205-Ն)):
Իրավական կարգավորումը այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար
ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի (Համայնքի ավագանու անդամի
ծախսերի հատուցումը եւ գործունեության երաշխիքները) համաձայն, համայնքի ավագանու
անդամը, իր պարտականությունների կատարման հետեւանքով առաջացած ծախսերի դիմաց, իր
ցանկությամբ եւ ավագանու որոշմամբ, կարող է ստանալ ամսական դրամական փոխհատուցում` ՀՀ
ԱԺ պատգամավորի ամենամսյա պատգամավորական ծախսերի մինչեւ 30 տոկոսի չափով:
«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի
համաձայն, ՀՀ ԱԺ պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված
ծախսերը յուրաքանչյուր պատգամավորի համար սահմանել ամսական 50000 դրամի չափով, որոնց
բաշխման կարգը սահմանվում է օրենքով:
Ըստ այս դրույթների համադրման, Երեւանից բացի այլ համայնքապետերի ավագանու անդամների
իրենց որպես ավագանու անդամ գործունեության համար կատարած ծախսերի ամսական
փոխհատուցումը չի կարող լինել ավելի քան 15.000 դրամ:

13

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=94713
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Ուսումնասիրված

17

համայնքներից

միայն

Երեւանի

համայնքապետարանն

է

տեղեկացրել, որ Ավագանու անդամներին կատարած ծախսերի փոխհատուցում են
տրամադրել, իսկ մնացած համայնքապետարաններից պատասխանել են, որ նման
փոխհատուցումներ չեն վճարվել, որովհետեւ ավագանու անդամները փոխհատուցման
համար չեն դիմել:
Աղյուսակ՝ 9.
2015-2016 թվականների ընթացքում արդյո՞ք համայնքային բյուջեից փոխհատուցվել են
ավագանու անդամների կատարած ծախսերը` որպես ավագանու անդամ իրենց
պարտականությունների կատարման համար: Եթե փոխհատուցվել են, ապա խնդրում եմ
տեղեկացնել` ավագանու ո՞ր անդամներն են փոխհատուցվել, ի՞նչ չափով եւ ի՞նչ
ծախսերի համար:
Երեւան

Ըստ ստացված պատասխանի, Երեւան համայնքի ավագանու 2013 թվականի
սեպտեմբերի 10-ի հ.25-Ա ավագանու որոշման համաձայն, Երեւան համայնքի
ավագանու

անդամներին

իրենց

հետեւանքով

առաջացած

ծախսերի

նախատեսած
դրամական

համապատասխան
փոխհատուցում՝

աշխատավարձի

չափով:

պարտականությունների
դիմաց

Երեւան

գումարներից

45.000-ական

Ուսումնասիրման

ՀՀ

կատարման

համայնքի

տրամադրել
դրամ՝

ժամանակ

ՀՀ
2013

բյուջեով
ամսական

նվազագույն
թվականի

սեպտեմբերի 10-ի հ.25-Ա ավագանու որոշումը Երեւանի համայնքապետարանի
կայքում անհնար է եղել հայտնաբերել:
Թե 2015-2016 թվականներին Երեւանի ավագանու քանի անդամ է դիմել
փոխհատուցում ստանալու համար, համայնքապետարանից պատասխանել են,
թե կկարողանան տեղեկացնեն 2017 թվականի հունվարի 19-ին՝ ժամը 17:00-ից
հետո: Սակայն հունվարի 23-ի դրությամբ պատասխան դեռ չկա: Զանգերին
պատասխանում են, որ համապատասխան բաժնի աշխատակիցը կամ տեղում չէ
կամ դուրս է եկել, որ իրենք հետ կզանգեն «Ասպարեզ» ակումբից թողած
համարին:
Ըստ ԶԼՄ-ների հաղորդած տեղեկությունների, 2013 թվականի ապրիլի 5-ին
Երեւանի ավագանին որոշել է ավագանու բոլոր անդամներին ամսական 35.000ական դրամ փոխհատուցում հատկացնել՝ որպես ավագանու անդամ իրենց
կատարած ծախսերի դիմաց 14: Ավելի ուշ, 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ին
Ավագանին որոշել է այդ փոխհատուցման գումարը դարձնել ամսական 45.000
դրամ15:
Գյումրի

2015-2016

թվականների

ընթացքում

համայնքային

բյուջեից

ավագանու

անդամների կատարած ծախսերի փոխհատուցում չի եղել:
Վանաձոր

Չի փոխհատուցվել, թեեւ բյուջեում նախատեսված է փոխհատուցման գումար:
Ավագանու ոչ մի անդամ հայտ չի ներկայացրել՝ ծախսերի հիմնավորմամբ:

14

http://www.panarmenian.net/arm/news/152925/

15http://www.civilnet.am/news/2013/09/10/%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82-

%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%AF%D5%BD%D5%BF/178326
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Գումարը, ավագանու անդամների առաջարկությամբ, ուղղվել է այլ նպատակների
իրականացման:
Էջմիածին

Չի

փոխհատուցվել,

քանի

որ

ավագանու

անդամները

չեն

դիմել

համայնքապետարան՝ այդ հարցով:
Աբովյան

Որեւէ մեկը չի փոխհատուցվել:

Կապան

2015-2016

թվականների

ընթացքում

համայնքային

բյուջեից

ավագանու

անդամների կատարած ծախսերի փոխհատուցում չի եղել:
Հրազդան

Փոխհատուցման ենթակա ծախսեր չեն արվել:

Արմավիր

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5րդ կետով սահմանվում է, որ ավագանին որոշում է կամավոր լիազորությունների
իրականացման կարգը եւ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները` համայնքի
ղեկավարի որոշմամբ (Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից, երբ դիմում են
դրամական

օգնություն

ստանալու:

Համայնքապետարանի

աշխատակազմի

քարտուղարի տեղեկացմամբ յուրաքանչյուր ավագանի իր լիազորությունների
ներքո ունի 150.000 դրամ, որը հատկացնում է սոց.անապահով ընտանիքներին,
ովքեր դիմում են օգնություն ստանալու դիմումով): Իսկ ավագանու անդամների
կատարած ծախսերի փոխհատուցում չի եղել՝ համայնքային բյուջեի միջոցներից:
Դիլիջան

Նման դեպք չի եղել:

Արտաշատ

Չի

փոխհատուցվել,

քանի

որ

ավագանու

անդամները

չեն

դիմել

համայնքապետարան՝ այդ հարցով:
Իջեւան

2015-2016թթ. ընթացքում համայնքի ավագանու անդամները կատարած
ծախսերի փոխհատուցման համար համայնքապետարան չեն դիմել:

Մասիս

Փոխհատուցման ենթակա ծախսեր չեն արվել:

Չարենցավան

Փոխհատուցման ենթակա ծախսեր չեն արվել եւ ոչ ոք չի փոխհատուցվել:

Արարատ

Փոխհատուցման ենթակա ծախսեր չեն արվել:

Գորիս

Փոխհատուցման ենթակա ծախսեր չեն արվել:

Գավառ

Ավագանու անդամների կողմից ծախսեր չեն կատարվել:

Սեւան

Ավագանու անդամների կողմից ծախսեր չեն կատարվել:

Դիլիջան

Նման դեպք չի եղել:

14. Արդյոք ավագանին հաստատե՞լ է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը,
եթե այո, ապա, ե՞րբ է ընդունել, եւ որտե՞ղ է այն հրապարակվել, խնդրում եմ նշել
աղբյուրը:
Իրավական կարգավորումը Երեւան համայնքի ՏԻՄ-ի համար
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«Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի
(ավագանու լիազորությունները) 34-րդ մասի համաձայն, ավագանին որոշում է ընդունում
Երեւանի քաղաքաշինական կանոնադրության վերաբերյալ:
Իրավական կարգավորումը այլ համայնքների ՏԻՄ-երի համար
ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի (hամայնքի ավագանու
իրավասությունը) 28-րդ մասի համաձայն, հաստատում է համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը:
Համայնքի

ավագանու

հաստատած

քաղաքաշինական

կանոնադրությունը

որոշման

հավելված է, որը պիտի հրապարակվի նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման
կարգով, որ ներկայացվել է այս մոնիտորինգի 4-րդ բաժնի 8-րդ մասում (էջ՝ 34)

Ըստ այս հարցի պատասխանների, ուսումնասիրված 17 համայնքներից 9-ն է ընդունել այդ
փաստաթուղթը, սակայն դրանցից միայն 5-ը հնարավոր եղավ գտնել այնտեղ, որտեղ
մատնացույց էին արել համայնքապետարաններում: Թվով ութ համայնքների տեղական
ինքնակառավարման մարմիններ պատասխանել են, որ իրենք քաղաքաշինական
կանոնադրություն դեռ չունեն. Երեւան, Գյումրի, Վանաձոր, Կապան, Իջեւան, Արարատ,
Գորիս, Դիլիջան:
Աղյուսակ՝ 10.
Արդյո՞ք ավագանին հաստատե՞լ է համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը, եթե
այո, ապա, ե՞րբ է ընդունել, եւ որտե՞ղ է այն հրապարակվել, խնդրում եմ նշել աղբյուրը:
Երեւան

Ներկայումս մշակման փուլում է:

Գյումրի

Համայնքի կողմից համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրություն դեռ չի
հաստատվել:

Վանաձոր

Ավագանին հաստատել է միայն համայնքի գլխավոր հատակագիծը,
քաղաքաշինական կանոնադրությունը չի հաստատել:

Էջմիածին

Հաստատել է եւ այն առկա է համայնքապետարանի կայքում.
http://ejmiatsin.am/avaganu-voroshumner/2116--9-82-.html

Աբովյան

Համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունն ընդունվել է ավագանու 2009
թվականի դեկտեմբերի 4-ի N117-Ն որոշմամբ, հրապարակվել է օրենքով
սահմանված կարգով, եւ այժմ մշակվում է նոր տարբերակը:
Դիտարկում. տվյալ համարով, տվյալ օրով կայքում ոչինչ չկար:

Կապան

Համայնքի կողմից համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրություն չի ընդունվել:

Հրազդան

Համայնքապետարանից պատասխանել են, որ քառամյա զարգացման ծրագրի մեջ
կարող եք գտնել քաղաքաշինական կանոնադրությունը: Սակայն զարգացման
ծրագրում նման փաստաթուղթ չկա: Չի նշվում նաեւ, թե երբ է հաստատվել
քաղաքաշինական կանոնադրությունը:

Արմավիր

2015թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 149. Ն որոշում, կտեղադրվի կայքում: Դիտարկում`
աշխատակազմի քարտուղարը ցույց տվեց եւ նշեց, որ շուտով կտեղադրեն
կայքում: Կայքում դեռ տեղադրված չէ (11.01.2017):

Արտաշատ

Արտաշատ համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը ընդունվել է
համայնքի ավագանու 2013 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 81 որոշմամբ եւ
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հրապարակվել է համայնքային կայքում:
http://www.artashat.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=c2087f92-408a-498d-ad5e75240c79f730
Իջեւան

Մշակված քաղաքաշինական կանոնադրություն չկա:

Մասիս

Մասիս համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը ընդունվել է 2016 թ.
սեպտեմբերի 2-ի N 54-Ա որոշմամբ՝
http://www.masiscity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=5910ff14-74ff-4c44-a27668a1bffd8068

Չարենցավան

Համայնքի ավագանին ընդունել է համայնքի քաղաքաշինական
կանոնադրությունը 2011թ., որը հրապարակվել է համայնքապետարանի
պաշտոնական կայքում, տեղեկատվական ցուցատախտակների վրա եւ այն
ժամանակ գործող տեղական «Լուսալիք» հեռուստատեսությամբ: Դիտարկում.
հղման մեջ այդ տարվա որոշումներն են, սակայն քաղաքաշինական
կանոնադրությունը առկա չէ ավագանու որոշումներում:
http://www.charentsavan.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?dt=CouncilorDecision&Grd=P
age$37

Արարատ

Քաղաքաշինական կանոնադրությունը դեռեւս հաստատված չէ:

Գորիս

«Չունենք, առաջիկայում կունենանք» պատասխանել են համայնքապետարանից:

Գավառ

Ավագանին 19.05.2016 թվականի N5 նիստի թիվ 44 որոշմամբ հաստատել է
համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը, որը տեղադրվել է նաեւ
համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում:
http://www.gavariqaghaqapetaran.am/tim/protocols
Սեւան համայնքի ավագանու 26.04.2016 թվականի թիվ 22-Ն որոշմամբ ընդունվել
է քաղաքաշինական կանոնակարգը, որը հրապարակվել է համայնքապետարանի

Սեւան

պաշտոնական կայքում եւ առանձին գրքով:
http://sevancity.am/Pages/DocFlow/?a=v&g=82150296-05ff-40bc-9bb9-783384cfe452

Դիլիջան

Գոտիավորման պլանը դեռ պատրաստ չէ, դեռ չունենք քաղաքաշինական
կանոնադրություն:

5. Բացահայտումներ եւ առաջարկվող կարգավորումներ
Ամփոփելով

Հայաստանի

ինքնակառավարման

խոշորագույն

մարմինների

17

համայնքներում

թափանցիկության

տեղական

ապահովման՝

օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարման մոնիտորինգը, ստորեւ
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ներկայացվում են այն խնդիրները, որոնք բացահայտվել են մոնիտորինգի
արդյունքում եւ՝ առաջարկություններ դրանց կարգավորման համար:
1

Համայնքապետերի մեծ մասը, որպես կանոն,

Ըստ ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 2017 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ

սկզբունքորեն խախտել է ավագանու նիստերի

մտած փոփոխությունների, ավագանու նիստերի

մասին հանրային իրազեկման օրենսդրությամբ

մասին իրազեկումները պիտի կարգավորվեն

սահմանված պահանջները, մասնավորաբար

հետեւյալ կերպ.

չի պահպանվել ՏԻՄ օրենքի 12.1 հոդվածով
նախատեսված ցուցանակների քանակը՝ 2000

Հոդված՝ 15. Տեղեկացումը համայնքի ավագանու

հոգուն մեկ տեղ ընկնող քանակությամբ, եւ այն

նիստերի մասին

պահանջը, որ դրանց ցանկն ու տեղադրման
վայրերը պիտի սահմանված լինեն Ավագանու
կանոնակարգով:
Ակնհայտորեն մի շարք համայնքներում
տեղական ինքնակառավարման մարմինները
դժվարություն ունեն կամ ցանկություն չունեն
գործող համայնքային կայքերում ավագանու
նիստի մասին պատշաճ իրազեկում
հրապարակել նիստի օրվա, ժամի, տեղի եւ
օրակարգի նախագծի ի հայտ գալու պահից
(հերթական նիստինը՝ առնվազն 7 օր առաջ,
արտահերթ նիստինը՝ առնվազն 1 օր առաջ,
բոլոր համայնքների համար բացառությամբ
Երեւան, Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքների):

1. Ավագանու հերթական նիստից առնվազն յոթ օր
առաջ համայնքի ղեկավարը հրապարակում է
ավագանու նիստի օրակարգի նախագիծը` նշելով
նիստի անցկացման վայրը եւ ժամանակը:
Հրապարակումն իրականացվում է համայնքներում`
համայնքի ավագանու նստավայրում դրանք
փակցնելու միջոցով, ինչպես նաեւ այն վայրերում,
որոնք մատչելի են համայնքի յուրաքանչյուր մասի
բնակչի համար` առնվազն մեկ տեղ յուրաքանչյուր
երկու հազար բնակչի համար:
2. 3000 եւավել բնակիչ ունեցող համայնքներում այդ
տեղեկությունը հրապարակվում է զանգվածային
լրատվության միջոցներով կամ համացանցային
ցանցի, այդ թվում՝ համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայքի միջոցով:
3. Ավագանու անդամներին տրամադրված, նիստի
հետ կապված փաստաթղթերը, եթե դրանք
քննարկվելու են հրապարակային նիստում, պետք է
դրված լինեն համայնքի ավագանու նստավայրում`
բոլորի համար մատչելի տեղում, իսկ 3000 եւ ավել
բնակիչ ունեցող համայնքներում՝ նաեւ համայնքի
պաշտոնական համացանցային կայքում՝ ներբեռնման
հնարավորությամբ:
4. Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի պահանջելու եւ
օրենքով սահմանված կարգով ստանալու սույն
հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերն ու
տեղեկատվությունը:
Ըստ նույն օրենքի 63-րդ հոդվածի (Հանրության
տեղեկացումը ավագանու հերթական նիստերի
մասին), Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքների դեպքում
(1) ավագանու հերթական նիստից առնվազն մեկ
շաբաթ առաջ համայնքի ղեկավարը հրապարակում է
ավագանու նիստի օրակարգի նախագիծը` նշելով
նիստի անցկացման վայրը եւ ժամանակը: Այդ
տեղեկությունները փակցվում են համայնքի
ղեկավարի եւ ավագանու նստավայրում, տարածվում
զանգվածային լրատվության միջոցներով,
տեղադրվում համայնքի պաշտոնական
համացանցային կայքում եւ հրապարակային
ծանուցումների www.Azdarar.am կայքում, (2)
ավագանու անդամներին նիստի օրակարգում
ընդգրկված նախագծերը եւ դրանց կից
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Համացանցային կայքեր կամ այլ վիրտուալ

փաստաթղթերը տրամադրվում են նիստից առնվազն
մեկ շաբաթ առաջ: Նիստից առնվազն մեկ շաբաթ
առաջ նիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծերը
եւ դրանց կից փաստաթղթերը տեղադրվում են
համայնքի պաշտոնական կայքում` ներբեռնման
հնարավորությամբ:
Ըստ ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 2017 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ

հարթակում տեղեկություններ հրապարակելու

մտած փոփոխությունների, ավագանու նիստերի

հնարավորություն ունեցող համայնքների

մասին իրազեկումները պիտի կարգավորվեն 15-րդ

կայքերում ավագանու կայանալիք նիստերի

հոդվածում նկարագրված կարգով. տես նախորդ

մասին պատշաճ իրազեկում չի

կետում:

իրականացվում ավագանու կայանալիք նիստի
մասին: ՏԻՄ օրենքի 12.1 հոդվածով

Սակայն ՏԻՄ օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ կետում կա

նախատեսված էր.«... հնարավորության

անորոշություն: Դրանով սահմանվում է, որ

դեպքում այդ տեղեկությունը լրացուցիչ

ավագանու անդամներին տրամադրված, նիստի հետ

կերպով կարող է տարածվել զանգվածային

կապված փաստաթղթերը, եթե դրանք քննարկվելու

լրատվության միջոցներով եւ ինտերնետային

են հրապարակային նիստում, պետք է դրված լինեն

ցանցի միջոցով» դրույթը ողջամտորեն չի

համայնքի ավագանու նստավայրում` բոլորի համար

մեկնաբանվում եւ կիրարկվում

մատչելի տեղում, իսկ 3000 եւ ավել բնակիչ ունեցող

համայնքապետարանների կողմից,

համայնքներում՝ նաեւ համայնքի պաշտոնական

օրինակները մանրամասնած են նախորդ

համացանցային կայքում՝ ներբեռնման

բաժնում:

հնարավորությամբ: Սակայն, ոչ ոք հնարավորություն
չունի նախապես իմանալու, ավագանու որեւէ նիստ
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Մասնավորաբար, մի շարք դեպքերում

փա՞կ է գումարվելու, թե՞ դռնբաց, որովհետեւ նույն

համայնքապետերը համարում են, որ

օրենքի 16-րդ հոդվածի 8-րդ կետով սահմանված է.

տեղական կամ մարզային

«Համայնքի ավագանու նիստը հրապարակային է:

հեռուստաընկերությունների եթերում կամ

Ավագանու կանոնակարգով նախատեսված

համացանցում ավագանու նիստերի մասին

դեպքերում ավագանու նիստին ներկա անդամների

տեղեկությունների հրապարակումը բավարար

ձայների երկու երրորդի որոշմամբ կարող են

է իրազեկման մասին օրենքի պահանջը

անցկացվել դռնփակ նիստեր եւ քննարկումներ:»:

կատարելու համար, այնինչ ՏԻՄ օրենքով ԶԼՄ-

Այսինքն նիստի դռնփակ լինելը որոշվում է միայն

ներով եւ համացանցով իրազեկումները

նիստի սկզբում, եւ ոչ ավելի վաղ: Այսպիսով

համարվում էին որպես լրացուցիչ միջոց եւ ոչ

ավագանու նիստի օրակարգում ներառված բոլոր

թե հիմնական: Իրազեկման հիմնական եւ

որոշումների նախագծերը կանխավ պիտի

հրամայական միջոցը (ցուցանակներ)

հրապարակային լինեն՝ առանց որեւէ

նկարագրված է նախորդ կետում:

նախապայմանի:

Իրավական ակտերի հրապարակման համար

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 63-րդ

ցուցանակների օրենքով սահմանված

հոդվածի (Տեղական ինքնակառավարման

նորմատիվը՝ Համայնքի իրավական ակտերի

մարմինների իրավական ակտերի պաշտոնական

տեղեկագրերի՝ 100 բնակչին առնվազն մեկ

հրապարակումը) համաձայն, (1) համայնքի

օրինակ հաշվով, կամ՝ 300 բնակչին մեկ

ավագանու եւ ղեկավարի նորմատիվ որոշումների

ցուցանակ է, խախտվում է համատարած

պաշտոնական հրապարակման օր է համարվում

կերպով:

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
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մեկ օրինակ տպաքանակով, ցուցատախտակները
տեղադրվում են` ելնելով համայնքի բնակչության
թվից` երեք հարյուր բնակչին ոչ պակաս, քան մեկ
ցուցատախտակ:
Ըստ այս կարգավորման, տեղական
ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են
ջանքեր եւ ծախսեր ներդնել, (1) համապատասխան
քանակությամբ ցուցատախտակներ ունենալու
(օրինակ. Երեւանի դեպքում՝ 3573 ցուցատախտակ,
Գյումրի՝ 396, Գորիս՝ 68 եւ այլն), կամ (2) բավարար
տպաքանակով համայնքի իրավական ակտերի
տեղեկագրում (օրինակ Երեւանի համար՝ 10719
օրինակ, Վանաձոր՝ 828, Դիլիջան՝ 177 եւ այլն) եւ (3)
դրանցում, ըստ օրենքով սահմանված կարգի, ՏԻՄ
ընդունած իրավական ակտերը հրապարակելու
համար:
4

Համայնքապետերի գրեթե կեսը ցուցանակների

Համայնքապետերը պարտավոր են ջանքեր ներդնել

մասին իրենց պատասխաններում պատմում

համայնքապատկան գույքը պատշաճ տնօրինելու

են, որ դրանց հաճախ վնասվում են

համար, համայնքային գույքի վնասման եւ/կամ

քաղաքացիների կողմից, կոտրվում են կամ

կողոպուտի դեպքերում՝ դիմել դատարան կամ

փչացվում եւ այդ պատճառով

ոստիկանություն: Այսպիսի հետեւողական

համայնքապետարանը դրանք քիչ է

աշխատանքը կհանգեցնի իրավապահների ավելի մեծ

օգտագործում կամ չի օգտագործում: Սա

աչալրջության, վանդալիզմի նվազման, համայնքային

առնվազն տարօրինակ է, այն տեսանկյունից,

միջոցների խնայման եւ հանրային իրազեկման

որ համայնքապետի ուղղակի

մակարդակի բարձրացման:

պարտականությունն է՝ տնօրինել
համայնքապատկան գույքը, այսինքն, գույքին
որեւէ մեկի կողմից վնաս հասցնելու դեպքում
համապատասխան իրավական
գործողությունների պետք է դիմել:
5

Իրազեկման ցուցանակներ ունեցող

ՀՀ ՏԻՄ օրենքի 2017 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած

համայնքապետարանները այդ ցուցանակների

փոփոխությունները չի սահմանվում վերոհիշյալ

գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները

ցուցանակների գտնվելու վայրերի պարտադիր

հաղորդում են հիմնականում ընդհանրական

սահմանումը ավագանու կանոնակարգով: Սակայն եւ

ձեւակերպումներով՝ «համայնքի կենտրոնում»,

համայնքի շահերից է բխում, եւ ՏԻՄ օրենքի 77-րդ

«տարբեր թաղամասերում» եւ այլն,

հոդվածով (Համայնքի սեփականությունը)

ուսումնասիրված համայնքապետարաններից

սահմանված է, որ (3) համայնքի սեփականություն

ոչ մեկի դեպքում իրազեկման ցուցանակների

հանդիսացող գույքը համայնքի ղեկավարը

ցանկը եւ գտնվելու վայրերը սահմանված չէին

ենթարկում է ամենամյա պարտադիր գույքագրման,

ավագանու կանոնակարգով՝ ինչպես

որը ներկայացվում է ավագանու հաստատմանը:

նախատեսված էր ՀՀ ՏԻՄ օրենքով: Դրանց

Սեփականության իրավունքով գույք ձեռք բերելուց

վայրերը սահմանված են ավանդույթի կամ

կամ գույքն օտարելուց հետո` մեկշաբաթյա

սովորույթի ուժով: Որպես կանոն դրանցից

ժամկետում, համայնքի ղեկավարը գույքագրման

մեկական ցուցանակ գտնվում է

փաստաթղթերում կատարում է համապատասխան

համայնքապետարանի շենքում:

փոփոխություններ, որոնք համայնքի ավագանին
հաստատում է առաջիկա նիստում:
Այսպիսով, համայնքի ղեկավարը պարտադիր պիտի
տնօրինի ինչպես համայնքապատկան
ցուցանակները, այնպես էլ դրանց քանակի եւ
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գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները, իսկ
դրանցով հետաքրքրվողներին՝ տրամադրի այդ
տեղեկությունները:
6

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները

Այս խնդիրը պիտի կարգավորվի օրենքով՝ այս

թերագնահատում են իրազեկման

կարգավորումների 1-ին կետում նկարագրված

ցուցանակների նշանակությունը, հաճախ

կերպով:

համարում են, որ ավագանու նիստերի,
հանրային լսումների եւ ընդունված
որոշումների մասին իրազեկումները
համացանցում կամ համայնքապետարանի
կայքում բավարար են հանրային պատշաճ
իրազեկման համար:
7

Անձանց՝ տեղեկությունների հարցումներին

Համայնքների ղեկավարները, ի թիվս այլ օրենքների,

պատասխանելու «Տեղեկատվության

պարտավոր են հետեւել «Տեղեկատվության

ազատության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված

ազատության մասին» օրենքին, մասնավորաբար,

նորմերը խախտել են ուսումնասիրված

քաղաքացիների գրավոր հարցումներին

համայնքների ղեկավարների գրեթե կեսը: Մի

պատասխանելու եւ հարցված՝ իրենց մոտ տնօրինվող

շարք դեպքերում ակնհայտ է եղել հարցված

եւ օրենսդրությամբ գաղտնիք չհանդիսացող

տեղեկությունները չտրամադրելու

տեղեկությունների տրամադրման կարգը սահմանող

հետեւողականությունը: Էջմիածին համայնքի

դրույթներին (Հոդվածներ՝ 5, 8, 9, 10):

դեպքում հարցված տեղեկությունները
տրամադրելու փոխարեն,

Մասնավորաբար, տեղեկության գրավոր

համայնքապետարանից տրամադրել են

հարցումներին համայնքների ղեկավարները

ընդհանրական պատասխաններ, թե այդ

պարտավոր են պատասխանել հարցումն ստանալուց

տեղեկությունները առկա են կայքում, առանց

հետո՝ հնգօրյա ժամկետում, եւ տրամադրել

մանրամասն հղումների, սակայն մի շարք

տեղեկությունը, եթե այն իրենք տնօրինում են եւ չի

դեպքերում այդ տեղեկությունները հնարավոր

պարունակում օրենքով սահմանված գաղտնիք: Իսկ

չի եղել գտնել կայքում: Բազմաթիվ դեպքերում,

տեղեկությունը տրամադրելու համար լրացուցիչ

երբ հարցված տեղեկությունները

աշխատանք կատարելու անհրաժեշտության

համայնքապետերը կարող էին տրամադրել

դեպքում, պարտավոր են հնգօրյա ժամկետում այդ

գրավոր պատասխանով, մոնիտորինգ

մասին տեղեկացնել տեղեկություն որոնողին եւ

իրականացնող թիմի անդամները ստիպված են

տեղեկությունը տրամադրել 30-օրյա ժամկետում:

եղել մի քանի անգամ զանգահարել
համայնքապետարան, պայմանավորվել
հանդիպման եւ զրույցի մասին այս կամ այն
պաշտոնյայի հետ, ապա գնացել, զրուցել են եւ
բերանացի են ստացել անհրաժեշտ
տեղեկությունները:
8

Ավագանու նստավայրը համայնքապետերը

Համայնքների ղեկավարները եւ ավագանու

հաճախ շփոթում են ավագանու նիստերի

անդամները պարտավոր են ջանքեր ներդնել

անցկացման վայրի հետ: Բոլոր

համայնքի ավագանու համար նստավայր

համայնքապետերը հստակ հասկանում եւ

սահմանելու, այն կահավորելու եւ աշխատանքային

ընկալում են համայնքապետի եւ իր

պայմաններով հագեցնելու համար:

աշխատակազմի նստավայրը որպես
համայնքապետարան, սակայն ոչ բոլորն են

ՏԻՄ օրենքի 2017 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած

պատկերացնում, որ ավագանին ե՛ւ օրենքով,

դրույթների համաձայն, տեղական

ե՛ւ ողջամտորեն, բարեխիղճ աշխատանք

ինքնակառավարման մարմինները գործում են իրենց

կատարելու համար որոշակի աշխատանքային

նստավայրում: Համայնքի ավագանու որոշմամբ

պայմանների կարիք ունի եւ պիտի ունենա

ավագանին իր գործունեությունը կարող է

նստավայր, ինչը նախատեսված է օրենքով:

կազմակերպել այլ վայրում..., (հոդված՝ 7, մաս՝ 1.
Համայնքի ղեկավարը տեղական
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Այդ նստավայրը կարող է լինել ե՛ւ ավագանու

ինքնակառավարման մարմինների նստավայրում

նիստերի անցկացման վայրը՝ սրահը, ե՛ւ

անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծում համայնքի

աշխատանքային հանդիպումների,

ավագանու` սույն օրենքով, ինչպես նաեւ ավագանու

հանձնաժողովների նիստերի, աշխատանքի,

կանոնակարգով նախատեսված կարգով

քաղաքացիների ընդունելության վայրը:

գործունեության իրականացման համար (հոդված՝ 13,

Սակայն ակնհայտորեն, եթե ավագանու

մաս՝ 9), ավագանու հերթական կամ արտահերթ

նիստերն անցնում են համայնքապետի

նիստի մասին իրազեկումը, օրակարգի եւ

աշխատասենյակում (Իջեւան), այն չի կարող

որոշումների նախագծերը, հրապարակվում են

համարվել ավագանու նստավայր:

ավագանու նստավայրում (հոդված՝ 15), Գյումրի եւ
Վանաձոր համայնքների դեպքում, բացի վերոհիշյալը,

Ավագանու նստավայրի բացակայությունը

համայնքի ղեկավարի ընդունած նորմատիվ ակտերը

խոչընդոտում է ավագանու գործունեության

հրապարակվում են ավագանու նստավայրում

թափանցիկությանը, որովհետեւ այնտեղ, ՏԻՄ

(հոդված՝ 63):

օրենքի համաձայն, պիտի հրապարակվեն
ավագանու կայանալիք նիստի մասին

Երեւան համայնքի դեպքում ավագանու նստավայրն

տեղեկությունները, օրակարգը, որոշումների

ու դրա գործառույթները սահմանված եւ

նախագծերը եւ կայացված որոշումները, որոնց

հիշատակված են մի շարք հոդվածներով. Հոդվածներ՝

անարգել ծանոթանալու իրավունք ունեն բոլոր

7, 18, 21, 25, 32 (տես այս զեկույցի 29-30 էջերը):

անձինք: Սակայն, երբ չկա ավագանու
նստավայր, այդ տեղեկությունները չեն

Ակնհայտ է, որ առանց նստավայրի գոյության եւ

հրապարակվում նստավայրում:

դրանում աշխատանքային անհրաժեշտ պայմանների,
անհնար է լիարժեք կերպով կատարել օրենքով
նախատեսված ավագանու գործառույթները:

9

Ուսումնասիրված համայնքներից մի

Կարգավորումը մասնակիորեն կախված է բավարար

քանիսում, որտեղ կա ավագանու նստավայր,

աշխատանքային պայմաններով նստավայրի

ոչ միշտ են հրապարակվում ավագանու

գոյությունից, մասամբ՝ ավագանու անդամների

կայանալիք նիստի մասին տեղեկությունները,

հավաքական կամքից ու բարեխղճությունից:

օրակարգերը, որոշումների նախագծերը եւ
կայացված որոշումները, իսկ ավագանու

Առաջինը կարգավորվում է ՀՀ գործող

անդամները ոչ միշտ են լինում այնտեղ եւ

օրենսդրությամբ, երկրորդը՝ ընտրողների

օգտագործում նստավայրը, որպես

տեղեկացվածությամբ, գիտելիքներով եւ կամքով:

քաղաքացիների ընդունելության,

Երկրորդի համար հարկավոր է, որ տեղական իշխա-

օրակարգային հարցերի եւ որոշումների

նությունները, քաղաքացիական հասարակության

նախագծերի մշակման, քննարկումների

հաստատությունները, մարզպետարանները եւ ՀՀ

անցկացման հնարավորություն:

տարածքային կառավարման եւ զարգացման
նախարարությունը ջանքեր ներդնեն այս ոլորտում
համայնքցիների իրազեկման եւ կրթության
ուղղությամբ:
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Ավագանու նիստերի եւ հանրային լսումների

Ըստ ՀՀ ՏԿԶ նախարարությունից ԺԱԱ ստացած

համացանցային հեռարձակում իրականացնում

տեղեկությունների, 20.000 եւ ավել բնակչությամբ

են Երեւան, Գյումրի, Էջմիածին, Կապան,

բոլոր համայնքների տեղական ինքնակառավարման

Հրազդան, Արարատ, Գավառ համայնքները,

մարմինները ունեն կամ ստացել են բավարար

նրանցից Արարատը հեռարձակել է մեկ նիստ,

տեխնիկական միջոցներ եւ համապատասխան

առայժմ: Մյուս 10 համայնքները դեռ նման

խորհրդատվություն՝ այդ համայնքների ավագանու

հեռարձակումներ չեն իրականացրել:

նիստերի եւ հանրային լսումների համացանցային
ուղիղ հեռարձակումն ապահովելու համար:
Համայնքների ղեկավարները պարտավոր են
հետեւողականորեն կատարել ԲԿԳ-Հայաստան
նախաձեռնությամբ ՀՀ կառավարության ստանձնած
այն պարտավորությունը, որի շրջանակներում իրենք
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ստացել են այդ տեխնիկասարքավորումները եւ
տեխնիկական խորհրդատվությունը:
ՀՀ ՏԿԶ նախարարությանն առաջարկում ենք հետեւողական լինել՝ իրենց պարտավորություններում
թերացած համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ավագանու նիստերի եւ հանրային
լսումների համացանցային ուղիղ հեռարձակումը
կազմակերպելու հարցում օժանդակելու եւ
խորհրդատվությամբ աջակցելու համար:
11

Ավագանու նիստերի եւ հանրային լսումների

Ուսումնասիրված համայնքների տեղական

համացանցային հեռարձակում իրականացնող

ինքնակառավարման մարմիններին առաջարկում ենք

համայնքների դեպքում հեռարձակված

հեռարձակած ավագանու նիստերի եւ հանրային

նյութերի տեսագրությունների համակարգված

լսումների տեսագրությունները պահպանել

պահպանման ավանդույթ չկա առաժմ,

համացանցում եւ համայնքապետարանում՝ թվային

համայնքապետարանների կայքերում չկան

կրիչի վրա, ապա դրանց համացանցային հղումները

հատուկ առանձնացված բաժիններ, որտեղ

տեղադրել համայնքային կայքում, դրա համար

քաղաքացիները հեշտությամբ կարողանային

առանձնացնելով հատուկ բաժին, որը

գտնել ավագանու նիստերի եւ հանրային

քաղաքացիների համար հեշտ հայտնաբերելի կլինի

լսումների տեսագրությունները՝ որոշակի

կայքի առաջին իսկ էջում: Բացի այդ, առաջնորդվելով

համակարգված ժամանակագրությամբ:

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի
7-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, հարկավոր է

Այս ամենը չի կարգավորված գործող

հանրությանը տեղեկացնել այդ տեսագրությունների

օրենսդրությամբ:

առկայության մասին, իսկ հետաքրքրվողներին
դրանք տրամադրել թվային կրիչով:
Հետաքրքրվողների համար շահեկան կլինի, որ այդ
համայնքապետարանի կայքի վերոհիշյալ բաժնում
լինի տեսագրությունների տեսակների դասակարգում
(ավագանու նիստեր, հանրային լսումներ,
համայնքային ժողովներ) եւ հստակ
ժամանակագրություն (ըստ տարիների եւ
ժամանակագրության):
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Ավագանու նիստերի եւ հանրային լսումների

Առավել հանրային իրազեկման շահերից ելնելով,

հեռարձակումների դեպքում գրեթե

հարկավոր է հանրությանն իրազեկել կայանալիք

նախնական հանրային իրազեկում չի

ավագանու նիստերի եւ հանրային լսումների

կատարվում հեռարձակվելիք միջոցառման

համացանցային հեռարձակումների մասին բոլոր

ալիքի/հղման, ժամանակի եւ օրվա մասին:

ողջամիտ եղանակներով, մասնավորաբար՝

Քաղաքացիներին այդպիսով չեն տեղեկանում,

1. Տեղական ԶԼՄ-ներով՝ առկայության դեպքում,

թե երբ եւ որտեղ հետեւեն կայանալիք նիստի

2. Համայնքապետարանի կայքում,

կամ քննարկման ընթացքին: Ավագանու

3. Համայնքապետարանի ֆեյսբուքյան էջում, եթե

նիստերի եւ հանրային լսումների մասին

չկա, ապա հարկավոր է ստեղծել այդպիսին,

հեռարձակման վերաբերյալ նախնական
իրազեկման բացակայությունը անհնարին է

4. Համայնքապատկան ցուցանակների վրա
փակցվող հայտարարություններով:

դարձնում մարդկանց դիտումները, կարծիքի
ձեւավորումը եւ դրանով հեռարձակումները

Հարկավոր է հեռարձակումների մասին

դառնում են անիմաստ ու ինքնանպատակ:

իրազեկումները սկսել կատարել ավագանու նիստերի
եւ հանրային լսումների մասին օրենքով

Այս ամենը չի կարգավորված գործող

նախատեսված կարգով իրազեկումները սկսելու հետ

օրենսդրությամբ:

մեկտեղ: Հեռարձակման մասին իրազեկումը կարող է
պարունակվել նիստերի եւ լսումների մասին
իրազեկող հայտարարությունների տեքստերում:
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Համացանցային միջոցներով իրազեկումները արժե
ավելի հաճախական դարձնել հեռարձակմանը
նախորդող երկու օրերի ընթացքում եւ հեռարձակման
մեկնարկից մեկ ժամ առաջ:
Առաջարկվում է հեռարձակման հարթակներում
(YouTube, UStream եւ այլն) բաց թողնել
մեկնաբանությունների բլոկը, այն շարունակ հսկման
ենթարկելով, բացառելու համար դիտողների կողմից
վիրավորանքի, զրպարտության եւ ատելության
խոսքի տարածումը: Այդ մեկնաբանությունների
հատվածում բացահայտ եւ քողարկված անձինք
կարող են թողնել ինչպես իրենց գնահատականները
նիստերի եւ լսումների մասին, այնպես էլ
քննադատությունը, առաջարկությունները,
կարծիքները եւ տեսակետները, ինչը կօգնի տեղական
ինքնակառավարման մարմիններին՝ առավել
արդյունավետ դարձնել հանրությանը մատուցվող
ծառայությունները:
Այդ հեռարձակումների էջերը կառավարելու համար,
հնարավոր կառավարիչները համապատասխան
գիտելիքների եւ վարժանքի կարիք կունենան, ինչը
հարկավոր է բավարարել համայնքի միջոցներով:
13

Համայնքապետարանների կայքերի վիրտուալ

Հարկավոր է վերապատրաստել

հղումներից մի ամբողջ շարք տեխնիկական

համայնքապետարանների կայքերի

թերություններ ունեն, դրանք գրված են

կառավարիչներին, կամ մասնագիտական

հայերեն տառերով, որոնք, տեքստային

խորհրդատվություն իրականացնել նրանց

հղումներ դարձնելու դեպքում, ներկայանում են

համար՝այսօրինակ տեխնիկական խնդիրները

«%5»-ի բազմակի շարքերով եւ տեխնիկական

կարգավորելու համար:

բարդություների են հանգեցնում: Այդպիսի
հղումների մի շարք օրինակներ կան այս
զեկույցում:
14

Համայնքների ղեկավարների կողմից

Համայնքների ղեկավարները պարտավոր են

քաղաքացիների ընդունելության՝ ՀՀ

կատարել «Տեղեկատվության ազատության մասին»

օրենսդրությամբ սահմանված կարգը

ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ կետի

մասնակիորեն խախտված է: Թեպետ մի շարք

պահանջը եւ տարեկան առնվազն մեկ անգամ

դեպքերում քաղաքացիների ընդունելության

հրապարակել քաղաքացիների ընդունելության

կարգը սահմանված է համայնքի ղեկավարի

կարգը, օրը, ժամը եւ վայրը, իսկ այդ տեղեկության

որոշմամբ, սակայն «Տեղեկատվության

բոլոր փոփոխությունների դեպքում նույն հոդվածի 4-

ազատության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի համաձայն, 10-օրյա ժամանակահատվածում

րդ մասով պահանջը՝ քաղաքացիների

պարտավոր են նորից հրապարակել փոփոխված

ընդունելության կարգի, օրվա, ժամի, վայրի

տեղեկությունը: Հրապարակումը պիտի իրականացվի

մասին տարեկան առնվազն մեկ անգամ

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի թիվ 56 եւ 63

հրապարակելու մասին պահանջը չի

հոդվածներով նախատեսված կարգով, որը բերված է

կատարվում: Չնայած այն հանգամանքին, որ

այս բաժնի 3-րդ կետի կարգավորման մեջ:

մի շարք համայնքապետեր տեղեկացնում են,
թե քաղաքացիների ընդունելության կարգը
հաստատված է իրենց որոշմամբ, եւ դրանք

62

առկա են կայքերում (Երեւան, Գյումրի), դրանք
գտնել հնարավոր չեղավ: Աբովյանի
համայնքապետի համապատասխան որոշումը
առկա է համացանցում, Իջեւանում,
Արմավիրում, Արտաշատում համայնքապետի
ընդունարանում կա ընդունելության մասին
իրազեկում: Գրեթե բոլոր
համայնքապետարաններից պատասխանել են,
թե քաղաքացիների ընդունելության մասին
հանրությանն իրազեկում են Ֆեյսբուք ցանցի
միջոցով:
15

Իրավակիրառական տեսանկյունից որոշակի

ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման

իրավական անորոշություն եւ շփոթի ռիսկ կա

նախարարությունը եւ ԱԺ տարածքային

տեղական ինքնակառավարման ոլորտը

կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման

կարգավորող երկու հիմնական օրենքների եւ

հարցերի մշտական հանձնաժողովը պարտավոր են

դրանց տարբեր դրույթների միջեւ: Խոսքը

պարզեցնել ՀՀ տեղական ինքնակառավարման

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ

ոլորտը կարգավորող հիմնական օրենքներում եղած

«Երեւան համայնքում տեղական

հակասությունները, տարընթերցման տեղ թողնող

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքների

անորոշությունները, այնպես, որ բոլոր դրույթները

մասին է: Մասնավորաբար, ՏԻՄ օրենքով

բոլոր դեպքերում ընկալվեն եւ մեկնաբանվեն

սահմանված են ե՛ւ Գյումրու, ե՛ւ Վանաձորի

միանշանակ: Միայն այսպիսով հնարավոր կլինի

ՏԻՄ գործունեության դրույթներ, ե՛ւ Երեւանից

կարգավորել հնարավոր շահարկումներն ու

բացի մյուս բոլոր համայնքների

սխալները, որոնք բխում են այդ օրենքներում առկա

գործունեության մասին դրույթներ: Օրինակ,

անորոշություններից:

պարզ եւ հստակ չէ, թե ավագանու նիստեր
գումարելու անկարողությունը վերաբերվում է

2016 թվականի ընթացքում ՏԻՄ օրենքում կատարված

խոշորագույն երեք համայնքներից բացի մյուս

ծավալուն լրացումները որոշ չափով կարգավորեցին

համայնքների՞ն, թե՞ վերաբերվում է

խնդիրները, սակայն, կարծում ենք, որ տեղական

Հայաստանի բոլոր համայնքներին: Կամ, երբ

ինքնակառավարման ոլորտը հարկավոր է

սահմանված է, որ խոշորագույն երեք

կարգավորել մեկ ամբողջական օրենքով, դրանում

համայնքները ունենալու են ավագանու

զատելով խոշոր, միջին եւ փոքր համայնքների

նստաշրջաններ եւ այդ նստաշրջանների

բաժիններ, ինչպես նաեւ, զատել համամասնական եւ

ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հրավիրվում է

մեծամասնական ընտրակարգով ձեւավորվող

ավագանու առնվազն մեկ նիստ, կարո՞ղ է

ավագանիներով համայնքների համար առանձին

ավագանու նիստերից մեկը գումարվել ամսվա

կարգավորումները: Այս ամենը ավելի

առաջին օրը, իսկ երկրորդը՝ հաջորդ ամսվա

նպատակահարմար կլինի կարգավորել համայնքների

վերջին օրը, դա օրենքի խախտում չի՞

խոշորացման ավարտին մոտ:

համարվի, կամ այս երեք համայնքների
ավագանու լուծարման հի՞մք է արդյոք վեց

Երեւանի, Գյումրու եւ Վանաձորի համայնքապետերի,

ամիս շարունակ նիստեր գումարելու

միաժամանակ ավագանու անդամ լինելու

անկարողությունը, կամ ավագանու անդամի՝

վիճելիությունը եւ համապատասխան օրենքների

տարվա ընթացքում գումարված ավագանու

անորոշությունները վերացնելու համար, անհրաժեշտ

նիստերի կեսից ավելին անհարգելի

է, որ ՀՀ կառավարությունը եւ/կամ Ազգային ժողովը

պատճառով չմասնակցելու հիմքով ավագանու

լրամշակեն օրենքները, կամ դիմեն ՀՀ

անդամի լիազորությունից զրկելը վերաբերվում

Սահմանադրական դատարան, հիշյալ դրույթների

է բոլո՞ր համայնքներին, ներառյալ Երեւանը,

անորոշությունը պարզելու համար:

Գյումրին եւ Վանաձորը, թե՞ այս երեքի
ավագանու անդամներին չի վերաբերվում:
Մեկ այլ խնդիր է Երեւանի, Գյումրու եւ
Վանաձորի համայնքապետերի միաժամանակ
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ավագանու անդամ լինելու հանգամանքը:
Մինչեւ 2016 թ. դեկտեմբերի 31-ը գործած եւ
դրանից հետո լրացումներով գործող ՏԻՄ
օրենքի համապատասխանաբար՝ նախկինում
18 եւ այժմ 19-րդ հոդվածներում սահմանված է,
որ ավագանու անդամը չի կարող լինել
միաժամանակ համայնքի ղեկավար: Այս
հոդվածը ենթադրում է այս պաշտոնյաների
հրաժարում իրենց կարգավիճակներից
մեկնումեկից, ինչը, սակայն, տեղի չի ունենում:
«Երեւան համայնքում տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում
նման ուղղակի սահմանափակում Երեւանի
համայնքապետի մասով չկա, սակայն 6-րդ
հոդվածում (Երեւանում տեղական
ինքնակառավարման իրավական հիմքերը),
սահմանվում է, որ (1) Երեւանում տեղական
ինքնակառավարման մարմինների
լիազորությունները սահմանվում են սույն
օրենքով եւ (2) Երեւանում տեղական
ինքնակառավարման հետ կապված` սույն
օրենքով չկարգավորվող հարաբերությունները
կարգավորվում են «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքով այնքանով,
որքանով դրանք չեն հակասում սույն օրենքին:
Այս դրույթը տարբեր մեկնաբանությունների
տեղ է տալիս, ՏԻՄ գործող օրենքի 19-րդ
հոդվածը (Համայնքի ավագանու անդամի այլ
պաշտոններ զբաղեցնելու սահմանափակումը)
սահմանում է, որ համայնքի ավագանու
անդամը չի կարող միաժամանակ լինել
համայնքի ղեկավար: Մեկնաբանություններից
մեկով այս դրույթը չի հակասում «Երեւան
համայնքում տեղական ինքնակառավարման
մասին» ՀՀ օրենքին, որովհետեւ այնտեղ չկա
գրված, թե ավագանու անդամը կարող է լինել
եւ համայնքապետ, այսինքն համայնքի
ղեկավար: Այլ մեկնաբանությամբ, Երեւանի
ավագանու անդամի՝ միաժամանակ
համայնքապետ լինելու արգելքի
բացակայությունը դա սահմանում է որպես
իրավունք եւ ՏԻՄ օրենքի 19-րդ հոդվածի
հիշյալ դրույթը հակասում է «Երեւան
համայնքում տեղական ինքնակառավարման
մասին» ՀՀ օրենքին, ուրեմն Երեւանի
համայնքապետի միաժամանակ ավագանու
անդամ լինելը միանգամայն օրինական է:
16

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» եւ
«Երեւան համայնքում տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներում

Հարկավոր է խնդիրը կարգավորել այնպես, որ նույն
հասարակական ծառայության համար կատարված
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կա խտրական վերաբերմունք տարբեր
համայնքների ավագանու անդամների
նկատմամբ: Մասնավորաբար, որպես
ավագանու անդամ գործունեության համար
արված ծախսերի փոխհատուցման մասով
Երեւանի ավագանու անդամը կարող է իր
կամքով ստանալ ամսական մինչեւ 55.000
դրամ փոխհատուցում (2013թ. սեպտեմբերի 10ի որոշմամբ փոխհատուցման հաստատուն
գումարի չափը սահմանվել է 45.000
դրամ/ամսական), իսկ մյուս բոլոր
համայնքների ավագանու անդամները՝ ՏԻՄ
օրենքի համաձայն կարող են ստանալ
առավելագույնը ամսական 15.000 դրամ
ընդամենը (Գործող ՏԻՄ օրենքի 24-րդ
հոդվածով՝ (Համայնքի ավագանու անդամի
ծախսերի հատուցումը եւ գործունեության
երաշխիքները) Համայնքի ավագանու անդամը
իր պարտականությունների կատարման
հետեւանքով առաջացած ծախսերի դիմաց իր
ցանկությամբ եւ ավագանու որոշմամբ կարող է
ստանալ ամսական դրամական
փոխհատուցում` Հայաստանի
Հանրապետության Ազգային ժողովի
պատգամավորի ամենամսյա
պատգամավորական ծախսերի մինչեւ 30
տոկոսի չափով):
Համայնքների ավագանու անդամներից

ծախսերը, տարբեր համայնքների ավագանու

շատերը տեղյակ չեն, որ իրենք իրավունք ունեն

իրազեկել որպես ավագանու անդամ իրենց

որպես ավագանու անդամ իրենց

պարտականությունների կատարման համար արված

պարտականությունների կատարման համար

ծախսերի փոխհատուցման հնարավորության մասին:

անդամներ տարբեր առավելագույն չափերով
չփոխհատուցվեն, այլ առավելագույն
փոխհատուցման չափը բոլոր համայնքների դեպքում
լինի նույնական:
Այն հնարավոր արդարացումը, թե խոշոր
համայնքներում հնարավոր է, որ ավագանու անդամը
իր պարտականությունների կատարման համար
ավելի մեծ ծախսեր անի, քան փոքր համայնքի
ավագանու անդամը, որեւէ կերպ հիմք չէ
փոխհատուցման առավելագույն չափի խտրական
սահմանման համար:

Անհրաժեշտ է ավագանու անդամներին պատշաճ

ծախսերի փոխհատուցում ստանալու
(տրանսպորտային ծախս, գրենական
պիտույքներ, գրականություն, իրազեկման
վճար ԶԼՄ-ներին եւ այլն):
Չի բացառվում, որ այս անիրազեկությունը եւ
անձնական միջոցների սղությունը որոշ
դեպքերում խոչընդոտում են ավագանու
անդամների պարտականությունների
կատարմանը, նվազեցնում նրանց շփումը
համայնքի բնակիչների հետ,
հաշվետվողականությունը եւ գործունեության
նախաձեռնողականությունը:
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Մոնիտորինգը ցույց տվեց, որ Երեւանի

Առաջարկում ենք Երեւանի համայնքապետին եւ

ավագանու անդամների փոխհատուցումը ըստ

ավագանու անդամներին՝ վերանայել համայնքի

էության վճարի կամ հոնորարի իմաստ ունի, եւ

բյուջեից ավագանու անդամներին կատարված

ոչ թե փոխհատուցման: Այն հաստատուն

ծախսերի փոխհատուցման անվան տակ

գումար է, անկախ ավագանու իրականացրած

իրականացվող վճարումների առկա պրակտիկան:

ծախսերի չափից, անկախ ծախսած լինելուց

Ավագանու անդամները պիտի ոչ թե վճարվեն, այլ

կամ չլինելուց: Փոխհատուցումը պիտի

փոխհատուցվեն միայն կատարած ծախսերի համար՝

հիմնված լիներ կատարված ծախսերի

համապատասխան վճարաթղթերի առկայության

ապացույցների վրա (վճարաթղթեր,

դեպքում:

հաշիվ/ապրանքագրեր, ՀԴՄ կտրոններ,
ավագանու անդամի եւ մատակարարի կամ

Առաջարկում ենք Երեւանի համայնքապետին՝
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ծառայություն մատուցողի միջեւ կնքված

ներքին աուդիտորական ստուգում իրականացնել

պայմանագրեր եւ այլն), ինչի դեպքում այդ

մինչ օրս ավագանու անդամներին արված

փոխհատուցումը քիչ հավանական էր, որ լիներ

վճարումների կամ փոխհատուցումների մասով,

բոլորի դեպքում համահավասար: Երեւանի

պարզել, արդյո՞ք բոլոր այդ վճարումների հիմքում

ավագանու անդամներին որպես

եղել են պատշաճ կազմված եւ ներկայացված

փոխհատուցում հատկացված գումարները

ծախսային փաստաթղթեր, թե՞ ոչ: Այդ

առանց կատարած փաստացի ծախսերը

փաստաթղթերի բացակայության դեպքում

ապացուցող վճարաթղթերի, չհիմնավորված

կատարված փոխհատուցումները հարկավոր է

ծախս են:

համարել անարդյունավետ ծախս կամ չարաշահում
եւ՝ ջանքեր ներդնել այդ գումարները վերականգնելու
եւ հնարավոր պաշտոնյաներին
պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ:
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Ուսումնասիրված համայնքներից 10-ը, չնայած

Համայնքների ղեկավարները եւ ավագանու

ՀՀ օրենսդրության պահանջներին, չունեն

անդամները պարտավոր են ջանքեր ներդնել՝ իրենց

ավագանու կողմից հաստատված

համայնքների քաղաքաշինական կանոնադրության

քաղաքաշինական կանոնադրություն: Մյուս 7

նախագծի մշակման, փորձագիտական քննության եւ

համայնքների ղեկավարները տեղեկացրել են,

ընդունման համար: Այդ գործում կարող են օգտակար

որ ավագանին ընդունել է քաղաքաշինական

լինել այդ կանոնադրությունն արդեն ընդունած

կանոնադրությունը, սակայն դրանցից

համայնքների ՏԻՄ մասնագետները, ՀՀ ՏԿԶ

համացանցում առկա են միայն Էջմիածին,

նախարարության մասնագետները եւ ոլորտի

Արտաշատ, Մասիս եւ Սեւան համայնքների

փորձագետները:

քաղաքաշինական կանոնադրությունները:
Աբովյան, Արմավիր եւ Չարենցավան
համայնքների քաղաքաշինական
կանոնադրությունները, չնայած
համայնքապետերի հավաստիացումներին,
համացանցում անհնար եղավ գտնել:

6. Այլ առաջարկություններ
Ուսումնասիրված համայնքների ղեկավարներին
1. Նորից

ուսումնասիրել

«Տեղական

ինքնակառավարման

մասին»,

«Երեւան

համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին», «Իրավական ակտերի
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մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով նախատեսված
սեփական պարտականություններին եւ լիազորություններին, ապա ծանոթացնել
դրանց համայնքապետարանների համապատասխան աշխատակիցներին, այդ
թվում՝ տեղակալ(ներ)ին, աշխատակազմի քարտուղարին, իսկ առկայության
դեպքում՝ հասարակայնության հետ կապերի եւ այլ բաժինների պետերին:
2. Հանձնարարել
օրենքներով

համապատասխան
նախատեսված՝

աշխատակիցներին՝

հանրային

պրոակտիվ

կատարել

իրազեկման,

հիշյալ
անձանց

տեղեկության հարցումներին պատշաճ պատասխանելու պարտականությունները,
անհրաժեշտության դեպքում այդ պարտականությունները իրականացնել անձամբ:
3. Նախաձեռնել տեղական ինքնակառավարմանը հանրության մասնակցության
ապահովման

համար

օրենսդրությամբ

նախատեսված

համապատասխան

կարգերի նախագծերի մշակման եւ ավագանուն դրանք ներկայացնելու ու
ընդունելու գործառույթները, եթե այդպիսիք դեռ չեն ընդունվել:
4. Նախաձեռնել օրենսդրությամբ նախատեսված՝ համայնքի զարգացման ծրագրի
նախագծի, համայնքի բյուջեի նախագծի եւ այլ խնդիրների շուրջ օրենքով
նախատեսված հանրային քննարկումներ կամ լսումներ՝ համապատասխան
ընթացակարգերով:
5. Բարեխղճորեն իրականացնել հանրային հաշվետվողականության, տեղական
ինքնակառավարման

հնարավոր

առավել

թափանցիկության

եւ

տեղական

ինքնակառավարմանը հանրային մասնակցության այլ պարտականությունները,
այդ

թվում

ավագանու

գործունեության

համար

պայմանների

ստեղծումը,

ավագանու նստավայրի սահմանումը, ավագանու նիստերի մասին պատշաճ
նախնական իրազեկումը, ավագանու նիստերի բաց գումարումը, դրանցում
հանրության ներկայության եւ մասնակցության հնարավորությունների ստեղծումը
եւ այլն:
6. Ջանքեր ներդնել այս խնդիրների կարգավորման համար համայնքապետարանի
համապատասխան
աշխատակիցների
վերապատրաստման,
գիտելիքների
հարստացման եւ պրակտիկայի խորացման համար:
7. Համագործակցել ոլորտի փորձագետների եւ քաղաքացիական հասարակության
մասնագիտացած

կազմակերպությունների

հետ՝

վերոհիշյալ

ջանքերի

իրականացման համար:

Ուսումնասիրված համայնքների ավագանու անդամներին
1. Ջանքեր ներդնել եւ ծանոթանալ «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Երեւան
համայնքում

տեղական

ինքնակառավարման

մասին»,

«Տեղեկատվության

ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով նախատեսված սեփական իրավունքներին եւ
պարտականություններին:
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2. Նախաձեռնել տեղական ինքնակառավարմանը հանրության մասնակցության
ապահովման համար գործող օրենսդրությամբ նախատեսված համապատասխան
կարգերի նախագծերի մշակման եւ ավագանուն դրանք ներկայացնելու ու
ընդունելու գործառույթները, եթե այդպիսիք դեռ չեն ընդունվել:
3. Իրականացնել

գործող

օրենսդրությամբ

նախատեսված՝

հանրային

հաշվետվողականության, տեղական ինքնակառավարման հնարավոր առավել
թափանցիկության

եւ

մասնակցության

այլ

գործունեության

համար

տեղական

ինքնակառավարմանը

պարտականությունները,
պայմանների

այդ

հանրային

թվում

ավագանու

ստեղծումը, ավագանու

նստավայրի

սահմանումը, ավագանու նիստերի մասին պատշաճ նախնական իրազեկումը,
ավագանու նիստերի բաց գումարումը, դրանցում հանրության ներկայության եւ
մասնակցության հնարավորությունների ստեղծումը եւ այլն:
4. Համագործակցել ոլորտի փորձագետների եւ քաղաքացիական հասարակության
մասնագիտացած

կազմակերպությունների

հետ՝

վերոհիշյալ

ջանքերի

իրականացման համար:
ՀՀ Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությանը ու մարզպետարանների
համապատասխան վարչությունների ղեկավարներին առաջարկում ենք.
1. Հնարավոր եւ հետեւողական մեթոդական աջակցություն եւ խորհրդատվություն
ցուցաբերել

համայնքապետերին՝

«Տեղական

ինքնակառավարման

մասին»,

«Երեւան համայնքում տեղական ինքնակառավարման մասին», «Իրավական
ակտերի մասին», «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով
նախատեսված ՏԻՄ հանրային հաշվետվողականության, թափանցիկության եւ
տեղական

ինքնակառավարմանը

հանրային

մասնակցության

պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար:
2. Համագործակցել ոլորտի փորձագետների եւ քաղաքացիական հասարակության
մասնագիտացած

կազմակերպությունների

հետ՝

վերոհիշյալ

ջանքերի

իրականացման համար:
3. Օրինական

եղանակով խրախուսել այս ոլորտում պարտականությունները

պատշաճ կատարող կամ կատարելու համար բարեխիղճ ջանքեր ներդնող
համայնքապետերին, ավագանու անդամներին եւ համայնքապետարաններին:

Տեղական ինքնակառավարման ոլորտի մասնագիտացած կազմակերպություններին եւ
փորձագետներին.
1. Ուսուցումների, խորհրդատվության եւ այլ եղանակներով, բոլոր հնարավոր
դեպքերում

աջակցություն

ցուցաբերել

տեղական

ինքնակառավարման

մարմիններին «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Երեւան համայնքում
տեղական

ինքնակառավարման

մասին»,

«Իրավական

ակտերի

մասին»,
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«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներով նախատեսված ՏԻՄ
հանրային

հաշվետվողականության,

ինքնակառավարմանը

թափանցիկության

հանրային

եւ

մասնակցության

տեղական
ապահովման

պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար:
Զանգվածային լրատվամիջոցներին, լրագրողներին.
1. Առավել

մեծ

ուշադրություն

հատկացնել

տեղական

ինքնակառավարմանը,

լուսաբանել այս ոլորտում կառավարման թերությունները, սխալները, կոռուպցիոն
ռիսկերը,

շահերի

բախումները,

ինչպես

նաեւ

ՏԻՄ

հանրային

հաշվետվողականության, թափանցիկության եւ տեղական ինքնակառավարմանը
հանրային

մասնակցության

վիճակին

եւ

օրենսդրությամբ

նախատեսված

պարտականությունների կատարման որակին:

7. Արձագանքներ շահագրգիռ կողմերից
Այս զեկույցի նախնական տարբերակը 2016 թ. վերջին ուղարկվել է ուսումնասիրված
համայնքների ղեկավարներին եւ ՀՀ ՏԿԶ նախարարություն, խնդրելով ուսումնասիրել
այն եւ արձագանքել: Համայնքապետերից որեւէ գրավոր արձագանք չի ստացվել: ՀՀ
ՏԿԶ նախարարությունից ստացված արձագանքը պարունակում էր մի շարք
տեխնիկական
դիտողություններ
եւ
մեկնաբանություններ:
Տեխնիկական
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դիտողությունները հաշվի առնվել եւ այս զեկույցը ըստ այդմ խմբագրվել է, իսկ
մեկնաբանությունները ներկայացվում են այս զեկույցի 4-րդ հավելվածում:

8. Հավելվածներ
Հավելված 1.
Համայնքների ղեկավարներին ԺԱԱ կողմից հղված տեղեկության գրավոր հարցումը
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10 օգոստոսի 2016
Իջեւանի համայնքապետ Վարդան Ղալումյանին
Հասցե. Հայաստան, ք.Իջեւան, Երեւանյան 6
Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի իրավախորհրդատու Արինա Մեծոյանից
Հասցե. Հայաստան, Գյումրի, Պուշկինի փ. 96, aspareziravaban@gmail.com
Տեղեկության հարցում-2-1/2016
Հարգելի պարոն Ղալումյան,
Առաջնորդվելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով, խնդրում եմ ինձ տրամադրել հետեւյալ
տեղեկությունները, դրանք ուղարկելով իմ էլեկտրոնային հասցեին. aspareziravaban@gmail.com
Եթե հարցված տեղեկությունների մի մասն ինչ-որ տեղում հրապարակվել է, խնդրում եմ այդ մասով
պատասխանի փոխարեն ուղղակի նշել հրապարակման աղբյուրը:
1.

Ի՞նչ իրազեկման

գործիքներ/միջոցներ

է օգտագործում

համայնքապետարանը՝ համայնքի

բնակիչներին ավագանու հերթական եւ արտահերթ նիստերի մասին իրազեկելու համար:
2. Արդյո՞ք համայնքապետարանը ավագանու նիստերի մասին իրազեկման հայտարարությունները
փակցնում է համայնքի տարբեր հատվածներում, եթե այո, ապա քանի՞ ցուցանակ կա նախատեսված այդ
նպատակով, եւ արդյո՞ք այդ ցանկը սահմանված է ավագանու կանոնակարգով:
3. Ի՞նչ

իրազեկման

գործիքներ/միջոցներ

է

օգտագործում

համայնքապետարանը

համայնքի

բնակիչներին հանրային լսումների մասին իրազեկելու համար:
4. Քանի՞

նստատեղ

կա

նախատեսված

ավագանու

նիստերի

դահլիճում՝

քաղաքացիների

մասնակցության համար:
5. Արդյո՞ք բաց է քաղաքացիների մուտքը համայնքի ավագանու նիստերին:
6. Ի՞նչ պայմաններով կարող են քաղաքացիները ներկա գտնվել ավագանու նիստերին:
7. Արդյո՞ք Ձեր ղեկավարած համայնքի ավագանին ունի նստավայր, եթե այո, ապա ո՞ր իրավական
ակտով է այն սահմանվել, որտեղ է գտնվում նստավայրը, քանի՞ սենյակից է այն բաղկացած:
8. Հրապարակվու՞մ են, արդյոք, համայնքի ավագանու որոշումները եւ համայնքապետի իրավական
ակտերը, եթե այո` ապա որտե՞ղ են հրապարակվում դրանք:
9. Որտե՞ղ է հրապարակվել համայնքի քառամյա զարգացման վերջին ծրագիրը, խնդրում եմ նշել
աղբյուրը:
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10. Արդյո՞ք համայնքապետարանը իր միջոցներով համացանցում ուղիղ հեռարձակում է ավագանու
նիստերը եւ հանրային լսումները (խոսքը հասարակական կազմակերպությունների եւ ԶԼՄ-ների
հնարավոր հեռարձակումների մասին չէ), եթե այո, ապա.
a.

երբվանի՞ց են հեռարձակում դրանք,

b.

որտե՞ղ կարելի է գտնել այդ հեռարձակումների տեսագրությունները,

c.

ինչպե՞ս է համայնքապետարանը իրազեկում հանրությանը այդ հեռարձակումների
մասին,

d. քանի՞ օր առաջ է հանրությունը իրազեկվում այդ հեռարձակումների մասին:
11. Ի՞նչ կարգով կամ պարբերականությամբ է իրականացվում համայնքապետի մոտ քաղաքացիների
ընդունելությունը, ինչպե՞ս է հանրությունը տեղեկացվում այդ ընդունելությունների կարգին:
12. Ավագանու անդամներից ովքե՞ր եւ քանի՞ անգամ են համայնքապետից սենյակ խնդրել՝
քաղաքացիներին ընդունելու կամ քաղաքացիների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու համար,
խնդրում եմ նշել ավագանու անդամներին եւ, թե քանի անգամ է նրանցից յուրաքանչյուրը դիմել
համայնքապետին այդ հարցով՝ 2015-2016 թվականների ընթացքում:
13. 2015-2016 թվականների ընթացքում արդյո՞ք համայնքային բյուջեից փոխհատուցվել են ավագանու
անդամների կատարած

ծախսերը`

որպես ավագանու

անդամ

իրենց

պարտականությունների

կատարման համար: Եթե փոխհատուցվել են, ապա խնդրում եմ տեղեկացնել` ավագանու ո՞ր
անդամներն են փոխհատուցվել, ի՞նչ չափով եւ ի՞նչ ծախսերի համար:
14. Արդյո՞ք ավագանին ընդունել է համայնքի համայնքաշինական կանոնադրությունը, եթե այո, ապա,
ե՞րբ է ընդունել, եւ որտե՞ղ է այն հրապարակվել, խնդրում եմ նշել աղբյուրը:
Հարգանքներով` Արինա Մեծոյան
______________________________

Հավելված՝ 2.
ՀՀ ՏԿԶ նախարարությունից ստացված տեղեկանք-1
Ավագանու նիստերի եւ համայնքային նշանակության այլ միջոցառումների առցանց
հեռարձակման հնարավորությամբ ապահովված համայնքների
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ՑԱՆԿ
(26.01.2017թ. դրությամբ)
Հ/Հ

Համայնք

Համայնքապետարանի յութուբյան էջի հասցեն

1

Երեւան

https://www.youtube.com/channel/UC6gVe_-ogBZXCwDz3ZlOkIQ

2

Աշտարակ

https://www.youtube.com/channel/UCGLL_U_UjXFaDKMRaCfPzhA

3

Արարատ

https://www.youtube.com/channel/UCc_L-3takX9LiU073V0yuew

4

Արտաշատ

https://www.youtube.com/channel/UC5Fw5_VfpBbtp4nEr5C82FA

5

Մասիս

https://www.youtube.com/channel/UCpN6542K0NU0oAr7T3kWUQQ

6

Արմավիր

http://qaxaqarmavir.am/
(առցանց հեռարձակումը հասանելի է պաշտոնական կայքում)

7

Փարաքար

http://parakar.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?nt=1&a=l&dt=Video

8

Էջմիածին

https://www.youtube.com/channel/UCCa1HCl5wYRYhVUCLG7V4jA

9

Գավառ

https://www.youtube.com/channel/UCouw1Jbdtnxq1MUscflhi5A

10

Սեւան

https://www.youtube.com/channel/UCL6xbJes6_wUSqNx_Yx5H8A

11

Վանաձոր

https://www.youtube.com/channel/UCgLPKa0T1z-DfFpgTbTmD1Q

12

Ալավերդի

https://www.youtube.com/channel/UC8rALLZ2xdv-dWagsExl-kQ

13

Թումանյան

https://www.youtube.com/channel/UCUuZRu9s8gM1PNvPtfwEYqw

14

Սպիտակ

https://www.youtube.com/channel/UCNAFwDpJCMZpx4LDKSUNkYQ

15

Ստեփանավան

https://www.youtube.com/channel/UCymYe_jTt0by4eyx26O5TSg

16

Աբովյան

https://www.youtube.com/channel/UCFlZwB87kBhR0zZLaPjdpOA

17

Եղվարդ

https://www.youtube.com/channel/UC3Rjt6wLWHGaidHt6pvC8CQ

18

Հրազդան

https://www.youtube.com/channel/UCC8Nua0U6PBioHsnar4D0jw

19

Չարենցավան

https://www.youtube.com/channel/UCTw4pvPeL7Py93EkeZDsgOA

20

Գյումրի

https://www.youtube.com/channel/UCBulzUv7x9w8BIW_oTtuF0A

21

Արթիկ

https://www.youtube.com/channel/UCD6yH3kRQcw9tJnIon1L2zg

22

Գորիս

https://www.youtube.com/channel/UCrgBV6oPCg55QFtquNi7UOA

23

Մեղրի

https://www.youtube.com/channel/UCRbxRNWrObzLQbID2gyCIBQ

24

Սիսիան

https://www.youtube.com/channel/UCpjbEJTD3htrDreJTdW9vqw

25

Տաթեւ

https://www.youtube.com/channel/UClKY_zBaFD0sZjchje6l4RA

Մարզ

Արագածոտն

Արարատ

Արմավիր

Գեղարքունիք

Լոռի

Կոտայք

Շիրակ

Սյունիք
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26

Կապան

https://www.youtube.com/channel/UC121Ys3dohieKHqIjjF8unQ

27

Ջերմուկ

https://www.youtube.com/channel/UCJll32rf9P1RRwma1gTolzg

28

Վայք

https://www.youtube.com/channel/UCIYX3en0a2ziQUv9hneVPFw

29

Դիլիջան

https://www.youtube.com/channel/UC4iQmTpZTSrLm0g1ww_yQlw

30

Իջեւան

https://www.youtube.com/channel/UCznCs4-ZRxVTYYj7dQWtkJg

Վայոց Ձոր

Տավուշ

Հավելված՝ 3.
ՀՀ ՏԿԶ նախարարությունից ստացված տեղեկանք-2
ՀՀ մարզպետարանների յութուբյան էջերի եւ պաշտոնական համացանցային
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կայքերի հասցեների
ՑԱՆԿ
(26.01.2017թ. դրությամբ)

Մարզ

Մարզպետարանի յութուբյան էջի
հասցեն

Պաշտոնական համացանցային
կայքի հասցեն

Արագածոտն

https://www.youtube.com/channel/UC
LKoKvYhiqMCtsZzdMiC2Mw

http://aragatsotn.mtad.am/

2

Արարատ

https://www.youtube.com/channel/UC
FTLcPuYeC2vucwWuDGN9Gw

http://ararat.mtad.am/

3

Արմավիր

https://www.youtube.com/channel/UC
TUHI4fexP7znqrqwPEa0FQ

http://armavir.mtad.am/

4

Գեղարքունիք

https://www.youtube.com/channel/UC
SPG7AfbJgfJ-EKFSQcM6pw

http://gegharkunik.mtad.am/

5

Լոռի

https://www.youtube.com/channel/UC
KWIxZX8Y0mshmt2XcLQh5w

http://lori.mtad.am/

6

Կոտայք

https://www.youtube.com/channel/UC
295d5JtKKfa7zkARRgnOOg

http://kotayk.mtad.am/

7

Շիրակ

https://www.youtube.com/channel/UC
on4h7KbtiCAixxX0w5mwow

http://shirak.mtad.am/

8

Սյունիք

https://www.youtube.com/channel/UC
0dialAhGyHFSHYi00B634g

http://syunik.mtad.am/

9

Վայոց Ձոր

https://www.youtube.com/channel/UC
zKX9JSFKUaOA24VOa9JVUA

http://vayotsdzor.mtad.am/

10

Տավուշ

https://www.youtube.com/channel/UC
wcNVdww-9SAKc3s0F-Lq5w

http://tavush.mtad.am/

Հ/Հ
1

Հավելված՝ 4.
ՀՀ ՏԿԶ մեկնաբանությունները
2017 թ. փետրվարի 17
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ՀՀ Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունից այս զեկույցի
նախնական տարբերակին որպես արձագանք ուղարկված մեկնաբանությունները
ներկայացվում է ստորեւ:
... 4. Զեկույցի «Ի՞նչ պայմաններով կարող են քաղաքացիները ներկա գտնվել
ավագանու նիստերին» եւ «Արդյո՞ք բաց է քաղաքացիների մուտքը համայնքի
ավագանու նիստերին» մասերում իրավական կարգավորմանը անդրադառնալիս
զեկույցն արձանագրել է օրենսդրական համապատասխան կարգավորում չունենալու
հանգամանքը, խոսքը վերաբերում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքին: Որպես պարզաբանում՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի
16-րդ հոդվածի 8-րդ մասը սահմանում է, որ համայնքի ավագանու նիստը
հրապարակային է, այս մասով օրենքը սահմանել է շրջանակային կարգավորում՝
«հրապարակային» բառի հասկացության ներքո դիտարկելով, այն համայնքի ՏԻՄ-երի
հնարավորությունների եւ կարողությունների շրջանակներում իրականացնելու
հնարավորությունը:
...
6. Զեկույցի «Բացահայտումներ եւ առաջարկվող կարգավորումներ» բաժնի աղյուսակի
15-րդ սյունակում (62-րդ էջ) մանրամասն անդրադարձ է կատարվում «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքների, ինչպես
նաեւ մնացած համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների
վերաբերյալ սահմանված իրավակարգավորող դաշտի անորոշությանը: Այս իմաստով
այն դիտարկել որպես անորոշություն, այդքան էլ հիմնավոր չէ, քանի որ «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ գլխով սահմանվում են Գյումրի եւ
Վանաձոր
համայնքներում
տեղական
ինքնակառավարման
առանձնահատկությունները միայն, որը, սակայն, չի սահմանափակում օրենքի
մնացած հոդվածների կիրառումը Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքներում տեղական
ինքնակառավարումը
իրականացնելիս:
Ինչ
վերաբերում
է
տեղական
ինքնակառավարման համակարգում միասնական օրենք ունենալու առաջարկին,
ապա Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այդ միասնական օրենքը՝ սկսած 2002
թվականից, դա «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքն է, որը
հանգամանալից անդրադառնում է տեղական ինքնակառավարման համակարգին,
հասկացությանը,
սկզբունքներին,
լիազորություններին,
դրանց
նկատմամբ
իրականացվող իրավական եւ մասնագիտական հսկողության մեխանիզմներին,
Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների
առանձնահատկություններին, ինչպես նաեւ, Սահմանադրական համապատասխան
նորմը հաշվի առնելով, հղում կատարելու միջոցով Երեւանին, սահմանելով որ
Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարումը իրականացվում է «Երեւան
քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:
7. Զեկույցի «Ստացված արդյունքների ամփոփում» բաժնի 10-րդ կետում (41-րդ էջ)
թվարկված են մինչեւ մոնիտորինգի ավարտը ավագանու նիստերի եւ համայնքային
այլ միջոցառումների համացանցային ուղիղ հեռարձակում իրականացրած
համայնքները: Առաջարկում ենք թվարկված ցանկում ավելացնել նաեւ Սեւան եւ
Չարենցավան համայնքները, հաշվի առնելով Սեւան համայնքի ավագանու՝
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26.12.2016թ-ին, ինչպես նաեւ Չարենցավան համայնքի ավագանու՝ 29.11.2016թ-ին եւ
26.12.2016թ-ին կայացած նիստերի առցանց հեռարձակումները:
Զեկույցի՝ ավագանու նիստերի եւ դրանց առցանց հեռարձակումների իրազեկմանը
վերաբերող դիտարկումների կապակցությամբ պետք է նշել, որ հանրային իրազեկումն
ապահովելու նպատակով, 2016թ-ի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում, Youtube
ծառայության ալիքներ (հղումները կցվում են) են բացվել ՀՀ տարածքային
կառավարման եւ զարգացման նախարարության, մարզպետարանների եւ
հեռարձակումներ իրականացնող համայնքապետարանների կողմից, որտեղ
տեղադրվում են վերոնշյալ բոլոր մարմինների գործունեությունը լուսաբանող
տեսանյութերը, այդ թվում՝ առցանց հեռարձակվածները: Նախարարության,
մարզպետարանների եւ առցանց հեռարձակումներ իրականացնող համայնքների
համացանցային պաշտոնական կայքերի գլխավոր էջերում զետեղվել են այդ
հեռարձակումներին վերաբերող եւ վերոնշյալ մարմինների՝ Youtube ծառայության
հաշվառումներին տանող տեքստային հղումներ:
Բացի այդ, համայնքների ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակումների հղումների
վերաբերյալ տեղեկացումը պարբերաբար հրապարակվում է նախարարության
պաշտոնական լրահոսում, ինչպես նաեւ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում:
Համացանցային ուղիղ հեռարձակումների լիարժեք իրականացման ապահովման
ընթացքում առաջացել են որոշ խոչընդոտներ, որոնց վերացման ուղղությամբ
ներկայումս աշխատանքներ են տարվում: Մասնավորապես, Արտաշատ, Մասիս եւ
Գորիս համայնքներում՝ ավագանու նիստերը չհեռարձակելու պատճառը եղել է
համապատասխան աշխատասենյակների վերանորոգումը, իսկ Աբովյան եւ
Ստեփանավան համայնքների դեպքում՝ առաջացած տեխնիկական եւ ծրագրային
բնույթի խափանումները:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է համապատասխան խմբագրումներ
կատարել նշված մասում եւ առաջարկությունները զեկույցի շրջանակներում
ներկայացնել հիմնավորված (ըստ օրենքների համապատասխան հոդվածների
հղումների), առարկայական եւ ըստ էության:
8. Միաժամանակ ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունը
բարձր է գնահատում սույն զեկույցի կարեւորությունը, կատարված մեծածավալ
աշխատանքը,
դրա արդյունքում
բարձրացված խնդիրները եւ առաջարկվող
լուծումները:
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