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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության հաշվետվողականության, 

հրապարակայնության ու թափանցիկության և տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի 

բնակիչների մասնակցության սկզբունքներն ամրագրված են «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին» ՀՀ օրենքով:  

Այս սկզբունքների կենսագործունեության ապահովման էական պայմաններից է համայնքի 

պաշտոնական համացանցային կայք ունենալու օրենսդրական պահանջը, որն ամրագրված է 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասով:  

ՏԻՄ-երի կողմից օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկությունների հրապարակումը 

համացանցում օրեցօր ավելի արդիական ու պահանջված է դառնում, քանի որ այն 

ապահովում է ՏԻՄ-երի գործունեության հրապարակայնության և թափանցիկության 

սկզբունքների կիրարկումը, անխզելիորեն կապված է մարդու իրավունքների և 

ազատությունների իրացման, մարդկանց առօրյա կյանքի և ամենօրյա պահանջմունքների 

բավարարման հետ:  

Համացանցային տեղեկատվության և հատկապես համայնքների պաշտոնական կայքերի 

ստեղծման ու գործարկման միջոցով ՏԻՄ-երը պետք է համայնքային և առավել լայն  

հանրությանը իրազեկեն իրենց գործունեության մասին, հնարավորություն տան համայնքների 

անդամներին մասնակցելու համայնքի կառավարման և որոշումների ընդունման 

գործընթացներին: Համայնքների պաշտոնական կայքերը պետք է հնարավորություն ընձեռեն 

ժամանակին և առավելագույն տեղեկություններ ստանալու ՏԻՄ-երի գործունեության մասին, 

ապահովեն օրենսդրությամբ պահանջվող իրավական ակտերի հրապարակումը:  

Ելնելով վերոհիշյալից` «Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հայկական կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից 2015թ.-ից իրականացվում է ՀՀ Շիրակի, 

Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի 
մոնիտորինգ՝ նպատակ ունենալով վեր հանել այս ոլորտում առկա խնդիրները և նպաստել 

դրանց կարգավորմանը:  
Սույն միջանկյալ զեկույցում դիտարկվել են նշված մարզերի համայնքների համացանցային 

առկա պաշտոնական կայքերը: Դիտարկման համար ընտրվել են օրենքով պահանջվող  

հետևյալ տեղեկությունները. 

 համայնքի ղեկավարի և ավագանու ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերը, 

 համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ծրագրի կատարողականը ու դրա 

վերաբերյալ հաշվետվությունները, 

 համայնքի բյուջեն, բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները: 
 

Կայքերի դիտարկման աշխատանքներն իրականացվել են 2019թ. հուլիսի 01-16 ընկած 

ժամանակահատվածում, դիտարկվել է 01.01.2018թ.-30.06.2019թ. ժամանակահատվածում 

յուրաքանչյուր համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքում ներբեռնման 

հնարավորությամբ  տեղադրված վերոնշյալ տեղեկությունների առկայությունը: 

Մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը մշակվել է մեր կազմակերպության կողմից, հետևապես 

երախտապարտ կլինենք գրավոր արձագանքներ և այն բարելավելու առաջարկություններ 

ստանալու համար:  

Քանի որ ՏԻՄ-երի գործունեության համացանցային մատչելիության ապահովումը 

շարունակաբար կատարելագործման կարիք ունի, իրականացված մոնիտորինգի արդյունքում 

իրավասու և շահագրգիռ կողմերին ներկայացվել են առաջարկություններ` ուշադրություն 

հրավիրելով առկա խնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վրա:  Զեկույցը հասցեագրված է 

տարածքային կառավարման մարմիններին, ՏԻՄ-երին, քաղաքացիական հասարակության 

կառույցներին, ԶԼՄ-ներին և համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի 

օգտատերերին:  
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2. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության 

մասին տեղեկություններ ստանալու և տարածելու մատչելիության Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրական հիմքը ՀՀ Սահմանադրությունն է11: Սահմանադրական 

դրույթներն իրենց հետագա զարգացումն են ստացել ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերով, որոնք 

ներկայացվում են ստորև: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի2 համաձայն՝ ՏԻՄ-երի գործունեության 

հաշվետվողականությունը, հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը և տեղական 

ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական 

ինքնակառավարման սկզբունքներից են: Այս սկզբունքների կենսագործման համար 

արդիական և արդյունավետ գործիք կարող են հանդիսանալ համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայքերը, որոնց միջոցով ՏԻՄ-երի գործունեությունը մատչելի կդառնա 

հանրության համար:  

Վերջին տասնամյակի ընթացքում գնալով կարևորվում է տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ներդրումը տեղական ինքնակառավարման համակարգում: ՀՀ 

կառավարությունը 2014թ. մարտի 19-ի №11 արձանագրային որոշմամբ հավանություն է տվել 

«Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեության տեղեկատվայնացման և տեղական տեղեկատվական հասարակության 

զարգացման քաղաքականության հայեցակարգին»3, որով առաջարկվում է զարգացնել 

տեղեկատվայնացման ոլորտին առնչվող օրենսդրական դաշտը, մշակել ՏԻՄ–երի 

գործունեության տեղեկատվայնացման խթանմանն ուղղված համապատասխան օրենքներ և 

այլ իրավական ակտեր:  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16.12.2016թ. ՀՕ-237-Ն խմբագրությամբ 

արդեն սահմանվել է 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների համար պաշտոնական 

համացանցային կայք ունենալու պարտավորությունը4:  

Կայքի ստեղծումն ու վարումն ապահովում է համայնքի ղեկավարը՝ «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով և համայնքի ավագանու սահմանած կարգով: Այս 

առումով հարկ է նշել, որ համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի մեծ մասը 

ստեղծվել է օրենքում կատարված փոփոխություններից առաջ, հետևապես համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման կարգերն առավելապես հաստատվել են ոչ 

թե համայնքի ավագանու, այլ համայնքների ղեկավարների կողմից՝ առաջնորդվելով 2015թ. 

ապրիլի 8-ին ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

№280-Ա հրամանով: Վերոհիշյալ հրամանով հաստատված համայնքների պաշտոնական 

կայքերի վարման կարգերով սահմանվել են համայնքային կայքերում հրապարակվելիք 

պարտադիր տեղեկությունների բավականին մեծ ցանկ (տես հավելված № 1):   

Ներկայումս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16.12.2016թ. ՀՕ-237-Ն 

խմբագրության հետ կապված՝ տեղադրվելիք տեղեկությունների քանակը համեմատաբար 

                                                
1 ՀՀ Սահմանադրություն: Հոդված 42, 51: 
2 ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 8. Տեղական ինքանակառավարման 

սկզբունքները:   
3 ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 19-ի № 11 արձանագրային որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 

տեղեկատվայնացման և տեղական տեղեկատվական հասարակության զարգացման 

քաղաքականության հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ժամանակացույցին 

հավանություն տալու մասին»: Հավելված № 1: 
4 ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 11. Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 
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կրճատվել է և համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերը ներբեռնման 

հնարավորությամբ պետք է պարունակեն հետևյալ տեղեկությունները. 

«1) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդհանուր գործունեության 

վերաբերյալ հրապարակային տեղեկատվությունը. 

2) համայնքի ղեկավարի և ավագանու ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերը. 

3) համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ծրագրի կատարողականը ու դրա 

վերաբերյալ հաշվետվությունները. 

4) համայնքի բյուջեն, բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները. 

5) համայնքի գործունեության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Հաշվեքննիչ 

պալատի հաշվեքննության արդյունքները. 

6) համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի նորմատիվ իրավական ակտերի 

նախագծերը. 

7) համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, բացառությամբ պետական, 

ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող, համայնքի ավագանու 

համաձայնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

օտարման կամ օգտագործման տրամադրվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող 

հողամասերի ցանկի. 

8) համայնքի ղեկավարի լիազորությունների շրջանակում տրվող թույլտվությունների 

դիմումների ձևաթղթերը. 

9) համայնքին վերաբերող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նախաձեռնությունների և 

նախագծերի, այդ թվում՝ համայնքի զարգացման ծրագրերի և տարեկան բյուջեի, համայնքի 

կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների ոլորտներում համայնքի ավագանու և 

ղեկավարի որոշումների, քաղաքաշինական, բնապահպանական, կենսագործունեության 

միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին տեղեկատվությունը. 

10) համայնքում բնակիչների հետ հանդիպումների, հանրային լսումների և 

քննարկումների նյութերը, ընթացակարգը, անցկացման վայրը և ժամը. 

11) համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների, ինչպես նաև սույն մասի 9-

րդ կետով նախատեսված այլ փաստաթղթերի վերաբերյալ անցկացված հանրային լսումների և 

քննարկումների արդյունքները. 

12) համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության, 

համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության, 

համայնքում հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման և անցկացման և 

այլ կարգեր. 

13) համայնքային խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան քաղաքացիական 

նախաձեռնության մասին տեղեկացումը. 

14) համայնքի ավագանու սահմանած այլ տեղեկատվություն»5: 
 

Սույն մոնիտորինգն իրականացվել է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 

16.12.2016թ. ՀՕ-237-Ն խմբագրությանն համաձայն: Տեղին կլիներ, իհարկե, որ ՏԻՄ-երը, 

ելնելով օրենսդրական այս փոփոխությունից, համապատասխանեցնեին համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման կարգերը գործող օրենսդրության 

պահանջներին, սակայն մեր դիտարկումներով՝ նման աշխատանք ՏԻՄ-երի կողմից չի 

իրականացվել:  

Մինչ 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների համար պաշտոնական համացանցային 

կայք ունենալու օրենսդրական պահանջը՝ համայնքների առկա պաշտոնական կայքերի զգալի 

մեծամասնությունը գործում էր համայնքներում ներդրված համայնքային կառավարման 

                                                
5 ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 11. Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 
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տեղեկատվական համակարգերի (ՀԿՏՀ) միջոցով6: Որոշ համայնքներ ևս ավելի վաղ հիմնել են 

իրենց պաշտոնական կայքերը: 

 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարի 06.11.2015 թ. 1167-Ն հրամանով7 հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության 

մարզպետների կատարած աշխատանքների գնահատման չափորոշիչների մեթոդական 

ուղեցույցը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ 

իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի  պատասխանատու 

ստորաբաժանումները: Սակայն գործող հրամանը չի համապատասխանում «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին և ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության կառուցվածքին:  

Այսպես, հրամանի 16-րդ կետի 3-րդ ենթակետով «համայնքներում համացանցային 

պաշտոնական կայքերի առկայությունը և դրանց միջոցով տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների գործունեության հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովում 

ենթաչափորոշիչը գնահատվում է հետևյալ կերպ. 

ա. 0,2 միավոր է գնահատվում, եթե համայնքներում համացանցային պաշտոնական 

կայքերի առկայությունը և դրանց միջոցով տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեության հրապարակայնությունը և թափանցիկությունն ապահովված է մարզի 

քաղաքային և 3000-ից ավելի բնակչություն ունեցող գյուղական համայնքներում, 

բ. 0,1 միավոր է գնահատվում, եթե համայնքներում համացանցային պաշտոնական 

կայքերի առկայությունը և դրանց միջոցով տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեության հրապարակայնությունը և թափանցիկությունն ապահովված է մարզի 

քաղաքային և 5000-ից ավելի բնակչություն ունեցող գյուղական համայնքներում, 

գ. 0 միավոր է գնահատվում, եթե համայնքներում համացանցային պաշտոնական կայքերի 

առկայությունը և դրանց միջոցով տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեության հրապարակայնությունը և թափանցիկությունն ապահովված է մարզի 

քաղաքային և/կամ 5000-ից ավելի բնակիչ ունեցող ոչ բոլոր գյուղական համայնքներում»: 

Այս առումով հարկ է փաստել, որ հրամանի ընդունման ժամանակ չի գործել համայնքների 

համար պաշտոնական համացանցային կայք ունենալու օրենսդրական պահանջ, հետևապես  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16.12.2016թ. ՀՕ-237-Ն խմբագրությամբ 

3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների համար պաշտոնական համացանցային կայք 

ունենալու պարտավորության սահմանումը հրամայական է դարձնում հրամանի վերոնշյալ 

կետի վերանայումը: 

Նույն հրամանի հավելված № 2-ով հաստատվել են ՀՀ տարածքային կառավարման և 

արտակարգ իրավիճակների նախարարի կողմից ՀՀ մարզպետների կատարած 

աշխատանքների գնահատման համար առաջարկություններ ներկայացնող աշխատակազմի 

պատասխանատու ստորաբաժանումները և հաստատվել է, որ մարզպետների կողմից 

կատարված աշխատանքների գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 

հավաքագրվում ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության աշխատակազմի համայնքային ծառայության հարցերի վարչության կողմից: 

2018 թվականի մարտի 23-ին ընդունված «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության 

                                                
6 Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգերը (ՀԿՏՀ) ստեղծվել են «Տեղեկատվական 

համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ կողմից, գործարկվում են 

http://infosys.am կայքի միջոցով: 
7 ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 06.11.2015 թ. 1167-Ն 

հրաման: 

http://infosys.am/
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մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-253-Ն)8 համաձայն սահմանվել է կառավարության նոր կառուցվածք, ՀՀ 

տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այլ 

կառուցվածքով է գործում, հետևապես այլևս չի գործում ՀՀ տարածքային կառավարման և 

արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի համայնքային ծառայության 

հարցերի վարչությունը:  

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 

պաշտոնական կայքի «Տարածքային կառավարման համակարգ» բաժնի «Մարզպետների 

գործունեության գնահատում» ենթաբաժնում9 տեղադրված չեն 2018թ.-ին մարզպետների 

գործունեության արդունքների գնահատման տվյալները, իսկ 2017թ.-ին մարզպետների 

գործունեության արդունքների գնահատման վերաբերյալ տեղադրված «1826» անվանումը կրող 

Excel ֆայլում բացակայում է մարզի համայնքներում համացանցային պաշտոնական կայքերի 

առկայության և դրանց միջոցով տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 

հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովման համար գնահատման վերաբերյալ 

ենթաչափորոշիչ: 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասով  

սահմանվում է. 

«Սույն օրենքի իմաստով՝ համայնքի բնակիչների մասնակցությունը տեղական 

ինքնակառավարմանը սահմանվում է որպես համայնքում իրականացվող գործընթաց, որի 

միջոցով բնակիչները, առանց խտրականության, տեղեկացվում են տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեության մասին և կարող են ուղղակի կամ 

անուղղակի ներգործություն ունենալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

որոշումների վրա»10։  

ՏԻՄ-երի գործունեության հաշվետվողականության, հրապարակայնության և 

թափանցիկության գործընթացներում համայնքի բնակիչների մասնակցությունն ապահովելու 

և կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու էական նախադրյալներից է ՏԻՄ-երում պաշտոնական 

համացանցային կայքերի պարտադիր ստեղծումը և դրանց պատշաճ գործարկումը:  

Հատկանշական է, որ համայնքային կայքերով ներկայացվող տեղական իշխանությունների 

աշխատանքի մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը և առցանց հնարավորությունները, 

մասնավորապես առցանց տարբերակով ՏԻՄ-երի կողմից ծառայությունների մատուցումը, 

էապես կարող են նպաստել յուրաքանչյուր համայնքում բնակիչների մասնակցության 

ապահովմանը և տարեցտարի մասնակցության ծավալների ընդլայնմանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 ՀՀ օրենքը կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին: Հոդված 2. Կառավարության 

կազմը և կառուցվածքը: 
9 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պաշտոնական կայք՝ 
http://mtad.am/hy/gnahatum/ 
10 ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 11. Համայնքի բնակիչների 

մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 

http://www.mtad.am/files/docs/1826.xls
http://mtad.am/hy/gnahatum/
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3. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

3.1. Նպատակները 

 ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայքերի հրապարակայնության և թափանցիկության բարձրացման 

միջոցով նպաստել համայնքների բնակիչների մասնակցությանը տեղական  

ինքնակառավարմանը: 

 Աջակցել թիրախ համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի աշխատանքի 

բարելավմանը: 

 Նպաստել ՏԻՄ-երի գործունեության հաշվետվողականության, հրապարակայնության 

և  թափանցիկության ապահովմանը: 

 

3.2. Խնդիրները 

 Իրականացնել ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերում 01.01.2017թ.-30.06.2019թ. 

ժամանակահատվածում օրենսդրությամբ պահանջվող զետեղված հետևյալ 

տեղեկությունների բովանդակային ուսումնասիրություն.  

o համայնքի ղեկավարի և ավագանու ընդունած նորմատիվ իրավական ակտեր, 

o համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր, ծրագրի կատարողական ու դրա 

վերաբերյալ հաշվետվություններ, 

o համայնքի բյուջե, բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություններ: 

 Մշակել չափորոշիչներ և գնահատել ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի 

համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերում դիտարկվելիք առկա 

տեղեկությունների լիարժեքությունը: 

 Վեր հանել ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի հիմնական խնդիրները:  

 Պատրաստել մոնիտորինգի զեկույց, ներկայացնել տարածքային կառավարման 

մարմիններին, ՏԻՄ-երին, քաղաքացիական հասարակության կառույցներին և 

համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի օգտատերերին:  
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4. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ, 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ, ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
4.1. Մոնիտորինգի առարկան 

ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայքերում «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 

5-րդ մասի 2-4-րդ կետերով ներբեռնման հնարավորությամբ սահմանված տեղեկությունների 

առկայության դիտարկում: 

 

 

4.2. Մոնիտորինգի տեղեկատվության աղբյուրները 

 ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայքեր: 

 Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ (www.arlis.am): 

 

 

4.3. Մոնիտորինգի իրականացման փուլերը 

1. Նախապատրաստական փուլ 

ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի մոնիտորինգի 

մեթադաբանության վերանայում 

Հունիս, 2019 

Համացանցային կայքերի վերաբերյալ նախնական տեղեկատվության 

հավաքում 
Մայիս-հունիս, 2019 

Ոլորտի հետ առնչվող օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրության 

իրականացում 
Մայիս-հունիս, 2019 

Մոնիտորինգին առնչվող տեղեկատվական նամակների հղում ՏԻՄ-

երին 
Մայիս-հունիս, 2019 

Մոնիտորինգի տվյալների մուտքագրման աղյուսակի, զեկույցի 

մակետի և այլ նյութերի մշակում 
Մայիս-հուլիս, 2019 

2. Բուն մոնիտորինգի իրականացում 

Համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի 

ուսումնասիրում, ձեռք բերված տվյալների փաստաթղթավորում և 

ամբարում 

Հուլիսի 1-16, 2019 

Գնահատում ըստ չափորոշիչների համակարգի՝ բալային աղյուսակով 
Հուլիսի 17-օգոստոսի 

19, 2019 

3. Ամփոփում 

Մոնիտորինգի զեկույցի կազմում  Սեպտեմբեր, 2019 

Մոնիտորինգի արդյունքների հանրային ներկայացում 
Հոկտեմբեր-նոյեմբեր, 

2019 
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4.4. Մոնիտորինգի իրականացման մեթոդաբանությունը 

1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-4-րդ 

կետերի համաձայն՝ համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերում միջանկյալ 

մոնիտորինգի շրջանակներում ուսումնասիրվող ընտրված տեղեկությունների 

հետազոտության և վերլուծության համար հիմք են ընդունվել հետևյալ 7 ցուցանիշները՝ 

1) համայնքի ղեկավարի ընդունած նորմատիվ իրավական ակտեր. 

2) համայնքի ավագանու ընդունած նորմատիվ իրավական ակտեր. 

3) համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր,  

4) համայնքի հնգամյա զարգացման 2018թ. ծրագրի կատարողական ու դրա 

վերաբերյալ հաշվետվություն. 

5) համայնքի 2018թ. բյուջե,  

6) համայնքի 2019թ. բյուջե, 

7) համայնքի 2018թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն: 

 

2. Մշակվել է համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերում 

տեղեկությունների միավորներով գնահատման սանդղակ (տե´ս հավելված №2), համաձայն 

որի բուն մոնիտորինգի ընթացքում առցանց ռեժիմով տեղեկությունների առկայությունը 

գնահատվել է 0-9 միավորով՝ 

1. տեղեկությունների ամբողջականության խիստ ցածր աստիճան ՝ 0-1 միավոր, 

2. տեղեկությունների ամբողջականության ցածր աստիճան՝ 2-3 միավոր, 

3. տեղեկությունների ամբողջականության միջին աստիճան՝ 4-5 միավոր, 

4. տեղեկությունների ամբողջականության միջինից բարձր աստիճան՝ 6-7 միավոր, 

5. տեղեկությունների ամբողջականության բարձր աստիճան՝ 8-9 միավոր: 

3. Մշակվել է համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերում տեղադրված 

տեղեկությունների գնահատման միասնական մոտեցումների աշխատանքային ուղեցույց, 

որում մանրամասնվել են յուրաքանչյուր ցուցանիշի գնահատման համար դիտարկման 

առանձին մոտեցումները:  

4. Ուսումնասիրվել է ընտրված կայքերի բովանդակությունը, կատարվել է յուրաքանչյուր 

համայնքի կայքում տեդադրված տեղեկությունների գնահատում 

«առկայություն/բացակայություն» բնութագրիչով, յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տրվել է 

համապատասխան գնահատական: Ապա հաշվարկվել է գնահատված 7 ցուցանիշների 

վերջնական արժեքը՝ ընդհանուր ընթացիկ վարկանիշը: 

5. Վերջնական արժեքը (ընդհանուր միավորների քանակը) ներկայացվել է տոկոսային 

հարաբերությամբ՝ վերցնելով բոլոր գնահատականների ընդհանուր գնահատականը 100 

տոկոսի չափով: Յուրաքանչյուր գնահատականի կշիռը հաշվարկվել է ապրիորի 9 միավոր, 

100 տոկոսանոց գնահատականը կլինի 9*7=63 միավոր: Տոկոսային հարաբերությունը 

հաշվարկվել է 100*X/63 բանաձևով: Օրինակ, եթե համայնքապետարանի կայքի 

տեղեկությունների տեղադրման գնահատման վերջնական արժեքը 45 է, ապա տոկոսային 

հարաբերությունը կլինի 100*45/63=71 %:  

6. Ելնելով տեղեկատվական մատչելիության ամփոփիչ վարկանիշներից՝ ըստ 3 մարզերի 

առանձնացվել են առաջին 3 հորիզոնական զբաղեցրած առաջատար վարկանիշ ունեցող 

համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերը:  
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7. Ելնելով տեղեկատվական մատչելիության ամփոփիչ վարկանիշներից՝ համայնքների 

համացանցային պաշտոնական կայքերը որակական հատկանիշով դասակարգելու 

նպատակով յուրաքանչյուր մարզի համար իրականացվել է դիտարկված կայքերի 

խմբավորում ըստ հավելված №2-ի: 

 ԱՌԱՋԻՆ ԽՈՒՄԲ: Կայքեր, որոնք բուն մոնիտորինգի ընթացքում ապահովել են 

տեղեկությունների ամբողջականության բարձր աստիճան՝ 90-100 %: 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԽՈՒՄԲ: Կայքեր, որոնք բուն մոնիտորինգի ընթացքում ապահովել են 

տեղեկությունների ամբողջականության միջինից բարձր աստիճան՝ 70-89 %:  

 ԵՐՐՈՐԴ ԽՈՒՄԲ: Կայքեր, որոնք բուն մոնիտորինգի ընթացքում ապահովել են 

տեղեկությունների ամբողջականության միջին աստիճան՝ 50-69 %:  

 ՉՈՐՐՈՐԴ ԽՈՒՄԲ: Կայքեր, որոնք բուն մոնիտորինգի ընթացքում ապահովել են 

տեղեկությունների ամբողջականության ցածր աստիճան՝ 30-49 %,  

 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԽՈՒՄԲ: Կայքեր, որոնք բուն մոնիտորինգի ընթացքում ապահովել են 

տեղեկությունների ամբողջականության խիստ ցածր աստիճան՝ 0-29 %:  
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5. ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ՇԻՐԱԿԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԵՐԻ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐԻ  

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  
 

5.1. Դիտարկված կայքերը 

ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերում կան 107 համայնքներ, այդ թվում՝ 3000 և 

ավել բնակիչ ունեն 45 համայնքներ: 

 

№ Մարզի 

անվանումը 
Մարզի 

համայնքների 

թիվը 

Բազմաբնակավայր 

համայնքների թիվը 
3000 և ավել բնակիչ 

ունեցող 

համայնքներ 

1.  Գեղարքունիք 57 4 28 

2.  Շիրակ 42 7 10 

3.  Սյունիք 8 8 7 

 Ընդամենը 107 19 45 
 

Նշված 45 համայնքներից, սակայն, ոչ բոլորն ունեն պաշտոնական համացանցային կայքեր: 

Կրկին նշենք, որ դիտարկման աշխատանքներն իրականացվել են 2019թ. հուլիսի 01-16 ընկած 

ժամանակահատվածում: 

Ստորև՝ №1, №2 և №3 աղյուսակներով ըստ մարզերի ներկայացվում են պաշտոնական 

համացանցային կայք ունենալու պարտավորություն ունեցող համայնքները և կայքերի 

հասցեները, եթե դրանք առկա են: 

 

Աղյուսակ №1. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի պաշտոնական համացանցային կայք ունենալու 

պարտավորություն ունեցող համայնքներ 

№ Համայնքը 
Կայքի հասցեն (հասցեները) 

առկայության պարագայում 

1  Գավառ gavariqaghaqapetaran.am 

2  Ճամբարակ chambarak.am 

3  Մարտունի martunihamaynq.am 

4  Սևան sevan.city.am 

5  Վարդենիս vardenis.am 

6  Ակունք akunq.am 

7  Աստղաձոր astghadzor.am 

8  Արծվանիստ artsvanist.am 

9  Գանձակ gandzak.am 

10  Գեղամասար geghamasar.am 

11  Գեղհովիտ geghovit.am 

12  Երանոս yeranos.am 

13  Զոլաքար zolaqar.am 
14  Լիճք lichq.am 

15  Լճաշեն lchashen.am 

16  Ծովագյուղ tsovagyugh.am 

17  Ծովասար - 
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18  Ծովինար 212.42.201.93 

19  Կարմիրգյուղ karmirgyugh.am 

20  Ձորագյուղ dzoragyugh.am 

21  Մեծ Մասրիկ - 

22  Ներքին Գետաշեն  ngetashen.am 

23  Նորատուս noratus.am 

24  Շողակաթ shoghak.am 

25  Սարուխան sarukhan.am 

26  Վաղաշեն vaghashen.am 

27  Վարդենիկ vardenik.am 

28  Վերին Գետաշեն https://veringetashen.am 

 

Աղյուսակ №2. ՀՀ Շիրակի մարզի պաշտոնական համացանցային կայք ունենալու 

պարտավորություն ունեցող համայնքներ 

№ Համայնքը 
Կայքի հասցեն (հասցեները) 

առկայության պարագայում 

1  Գյումրի gyumricity.am 

2  Արթիկ artik.am 

3  Անի anicity.am 

4  Ազատան azatan.am 

5  Ախուրյան akhuryan.am 

6  Ամասիա amasia.am 

7  Անուշավան anushavan.am, http://217.113.3.102 

8  Աշոցք ashotsq.am 

9  Արփի arpishirak.am 

10  Մարմաշեն marmashen.am 

11  ՄեծՄանթաշ mecmantash.am 

12  Ոսկեհասկ voskehask.am 

13  Պեմզաշեն pemzashen.am 

14  Սարապատ sarapat.am 

 

Աղյուսակ №3. ՀՀ Սյունիքի մարզի պաշտոնական համացանցային կայք ունենալու 

պարտավորություն ունեցող համայնքներ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Համայնքը Կայքի հասցեն 

1  Կապան kapan.am 

2  Գորիս goriscity.am 

3  Մեղրի meghri.am 

4  Սիսիան sisian.am 

5  Տաթև tatevhamaynq.am 

6  Տեղ tegh.am 

7  Քաջարան kajaran.am 
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Վերը ներկայացված համայնքներից չեն գործում Գեղարքունիքի մարզի հետևյալ 5 

համայնքների կայքերը. 

1. Արծվանիստ, 

2. Զոլաքար, 

3. Լիճք, 

4. Ծովասար, 

5. Մեծ Մասրիկ: 
 

Արծվանիստ և Զոլաքար համայնքներն ունեն իրենց դոմենային անուններով էջեր՝ 

artsvanist.am, zolaqar.am, Լիճք համայնքը http://212.42.201.93 հասցով գրանցված է infosys.am 

հարթակում, Ծովասար և Մեծ Մասրիկ համայնքները պաշտոնական կայքեր չունեն:  

Հարկ է նշել, որ սույն մոնիտորինգի իրականացման մասին բոլոր համայնքներին կանխավ 

հղվել են իրազեկման նամակներ, սակայն որևէ համայնք գրավոր չի արձագանքել: Ելնելով այդ 

հանգամանքից՝ Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական 

կենտրոնի կողմից դիտարկվել են Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի վերոհիշյալ 45 

համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերը՝ անկախ այն հանգամանքից՝ կայքն 

առկա՞ է, թե՞ ոչ:  

Կայք չունենալու պարագայում տվյալ համայնքի դիտարկվող ցուցանիշները գնահատվել են 

0 միավորով, որպեսզի արդյունքում ստանանք յուրաքանչյուր համայնքի կայքի 

տեղեկատվական մատչելիության ընթացիկ վարկանիշը: 

Առկա են նաև գործող որոշ կայքերի հասանելիության հետ կապված խնդիրներ, որոնք են՝ 

1. որոշ կայքեր հազվադեպ են բացվում և գրեթե տեղեկություններ չեն ներառում, 

2. որոշ կայքեր չեն ապահովում 24-ժամյա, շաբաթական 7 օր հասանելիությունը՝ 

հասանելի են միայն աշխատանքային որոշակի ժամերի ընթացքում և հասանելի չեն 

ոչ աշխատանքային օրերին: 

Բացի վերը նշված 45 կայքերից՝ համեմատության համար դիտարկվել են նաև մինչև 3000 

բնակիչ ունեցող գործող համայնքային կայքերը: 3 մարզերի կտրվածքով դրանք 9-ն են, որոնք 

ներկայացվում են ստորև.  

№ Գեղարքունիքի մարզ Շիրակի մարզ Սյունիքի մարզ 

1.  Գեղամավան Արփի Գորայք 

2.  Դդմաշեն Ոսկեհասկ  

3.  Զովաբեր   

4.  Ծաղկունք   

5.  Վարսեր   
 

Հավելենք, որ դիտարկված կայքերի մեծ մասը ՀԿՏՀ շահագործող, տիպային կայքեր են, 

բացառությամբ Գավառի, Գյումրու, Վերին Գետաշեն համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայքերի, որոնք այլ, ոչ տիպային կայքեր են: Գավառի քաղաքապետարանը 

գործարկում է նաև ՀԿՏՀ համայնքային կայքը gavarihamaynqapetaran.am հասցեով, սակայն այն 

չի դիտարկվել, քանի որ Գավառ համայքի ղեկավարի 2015 թվականի օգոստոսի 17-ի №155-Ա 

«Գավառի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի վարման կարգը հաստատելու և կայքի 

պատասխանատու նշանակելու մասին» որոշմամբ պաշտոնական է հանդիսանում 

gavariqaghaqapetaran.am կայքը:  

Այսպիսով, դիտարկվել են ընդհանուր թվով 53 համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայքեր, որոնցից 45-ը ունեն 3000 և ավել բնակիչ, իսկ 8-ը ունեն մինչև 3000 

բնակիչ: 
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5.2. Տեղեկատվական մատչելիության վարկանիշները  
 

Մեր կողմից դիտարկվելիք կայքերի բովանդակության ընթացիկ հետազոտության և 

վերլուծության համար կազմվել են համապատասխան դիտարկման աշխատանքային 

աղյուսակներ ըստ մարզերի, ապա իրականացվել է գնահատում մշակված 

մեթոդաբանությամբ11:  

Համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերում ընտրված տեղեկությունները  

գնահատվել են բուն մոնիտորինգի ընթացքում, առցանց ռեժիմով, տեղեկությունների 

առկայությունը գնահատվել է 0-9 միավորով: Կրկին նշենք, որ դիտարկվել են 01.01.2018թ. -

30.06.2019թ. ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր համայնքի պաշտոնական 

համացանցային կայքում ներբեռնման հնարավորությամբ  տեղադրված ընտրված 7 

տեղեկությունների առկայությունը: 

Այս մեթոդաբանությամբ ուսումնասիրելով ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի 

համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերը և հաշվելով դրանցում 

տեղեկատվական մատչելիության աստիճանը՝ կազմվեցին հետևյալ վարկանիշային 

աղյուսակները, որոնք ներկայացվում են ըստ մարզերի (տե՛ս ստորև՝ №4, №5, №6 

աղյուսակներով): 

 

 

Աղյուսակ №4. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 3000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի վարկանիշերը 

№ Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Գավառ gavariqaghaqapetaran.am 53 84% 

2  Ճամբարակ chambarak.am 52 83% 

3  Մարտունի martunihamaynq.am 49 78% 

4  Սևան sevan.city.am 54 86% 

5  Վարդենիս vardenis.am 50 79% 

6  Ակունք akunq.am 0 0% 

7  Աստղաձոր astghadzor.am 40 63% 

8  Արծվանիստ artsvanist.am 0 0% 

9  Գանձակ gandzak.am 31 49% 

10  Գեղամասար geghamasar.am 45 71% 

11  Գեղհովիտ geghovit.am 26 41% 

12  Երանոս yeranos.am 63 100% 

13  Զոլաքար zolaqar.am 0 0% 

14  Լիճք lichq.am 0 0% 

15  Լճաշեն lchashen.am 33 52% 

16  Ծովագյուղ tsovagyugh.am 54 86% 

                                                
11 Տես սույն զեկույցի «4.4. Մոնիտորինգի իրականացման մեթոդաբանությունը» ենթաբաժինը: 
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17  Ծովասար - 0 0% 

18  Ծովինար 212.42.201.93 40 63% 

19  Կարմիրգյուղ karmirgyugh.am 51 81% 

20  Ձորագյուղ dzoragyugh.am 26 41% 

21  Մեծ Մասրիկ - 0 0% 

22  Ներքին Գետաշեն  ngetashen.am 0 0% 

23  Նորատուս noratus.am 52 83% 

24  Շողակաթ shoghak.am 41 65% 

25  Սարուխան sarukhan.am 52 83% 

26  Վաղաշեն vaghashen.am 54 86% 

27  Վարդենիկ vardenik.am 4 6% 

28  Վերին Գետաշեն https://veringetashen.am 18 29% 

 

Աղյուսակ №5. ՀՀ Շիրակի մարզի 3000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի վարկանիշերը 

№ Համայնքը Կայքի հասցեն (երը) 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Գյումրի gyumricity.am 54 86% 

2  Արթիկ artik.am 54 86% 

3  Անի anicity.am 63 100% 

4  Ազատան azatan.am 57 90% 

5  Ախուրյան akhuryan.am 52 83% 

6  Ամասիա amasia.am 63 100% 

7  Աշոցք ashotsq.am 61 97% 

8  Մարմաշեն marmashen.am 52 83% 

9  Պեմզաշեն pemzashen.am 50 79% 

10  Սարապատ sarapat.am 63 100% 

 

Աղյուսակ №6. ՀՀ Սյունիքի մարզի 3000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի վարկանիշերը 

  

№ Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Կապան kapan.am 60 95% 

2  Գորիս goriscity.am 63 100% 

3  Մեղրի meghri.am 62 98% 

4  Սիսիան sisian.am 51 81% 

5  Տաթև tatevhamaynq.am 50 79% 

6  Տեղ tegh.am 54 86% 

7  Քաջարան kajaran.am 62 98% 
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Ստորև ներկայացվում են 3 մարզերի մինչև 3000 բնակիչ ունեցող համայնքների 

պաշտոնական համացանցային 8 կայքերի վարկանիշային աղյուսակները (տե′ս ստորև՝ 

աղյուսակ №7): Այս համայնքների ՏԻՄ-երի կողմից կայքերի վարումը վկայում է հանրության 

առջև նրանց գործունեության հաշվետվողականության, հրապարակայնության և 

թափանցիկության ապահովման ջանքերի մասին, ինչը խրախուսելի և ողջունելի է: 

Հատկապես հատկանշական է այն հանգամանքը, որ թեպետ օրենսդրությունը չի 

պարտադրում բազմաբնակավայր համայնքներին ունենալ պաշտոնական համացանցային 

կայքեր (ինչը, մեր համոզմամբ, օրենսդրական բացթողումն է), սակայն Շիրակի մարզի Արփի և 

Սյունիքի մարզի Գորայք բազմաբնակավայր համայնքները, ունենալով մինչև 3000 բնակիչ, 

անհրաժեշտ են համարում ունենալ և վարել պաշտոնական համացանցային կայք: Բարձր է 

նաև նշված կայքերի տեղեկատվական մատչելիության աստիճանը. Արփի՝ 97%, Գորայք՝ 71%:  

 

Աղյուսակ №7. ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի մինչև 3000 բնակիչ 

ունեցող համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի վարկանիշերը 

№ Մարզը Համայնքը 
Կայքի հասցեն 

(ները) 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  

Գեղարքունիք 

Գեղամավան geghamavan.am 39 62% 

2  Դդմաշեն ddmashen.am 36 57% 

3  Զովաբեր zovaber.am 51 81% 

4  Ծաղկունք tsaxkunq.am 37 59% 

5  Վարսեր varser.am 53 84% 
      

6  
Շիրակ 

Արփի arpishirak.am 61 97% 

7  Ոսկեհասկ voskehask.am 35 56% 
      

8  Սյունիք Գորայք gorayq.am 45 71% 
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5.3. Առաջին 3 հորիզոնական զբաղեցրած կայքերը  
 

Ելնելով տեղեկատվական մատչելիության ամփոփիչ վարկանիշներից՝ առանձնացվել են 3 

մարզերի համայնքների առաջին 3 հորիզոնական զբաղեցրած առաջատար վարկանիշ ունեցող 

պաշտոնական համացանցային կայքերը, որոնք ներկայացվում են ստորև՝ №8, №9, №10 

աղյուսակներով: Այս խմբավորման ժամանակ ընդգրկվել են կայքեր ունեցող բոլոր 

համայնքները՝ անկախ բնակչության թվաքանակից:  

 

Աղյուսակ №8. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջատար վարկանիշ ունեցող համայնքային 

պաշտոնական համացանցային կայքերը  

№ Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Երանոս yeranos.am 63 100% 
     

2  Սևան sevan.city.am 54 86% 

3  Ծովագյուղ tsovagyugh.am 54 86% 

4  Վաղաշեն vaghashen.am 54 86% 
     

5  Գավառ http:www.gavariqaghaqapetaran.am 53 84% 

 

Աղյուսակ №9. ՀՀ Շիրակի մարզի առաջատար վարկանիշ ունեցող համայնքային 

պաշտոնական համացանցային կայքերը  

№ Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Անի anicity.am 63 100% 

2  Ամասիա amasia.am 63 100% 

3  Սարապատ sarapat.am 63 100% 
     

4  Աշոցք ashotsq.am 61 97% 

5  Արփի arpishirak.am 61 97% 
     

6  Ազատան azatan.am 57 90% 

 

Աղյուսակ №10. ՀՀ Սյունիքի մարզի առաջատար վարկանիշ ունեցող համայնքային 

պաշտոնական համացանցային կայքերը  

№ Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Գորիս goriscity.am 63 100% 
     

2  Քաջարան kajaran.am 62 98% 

3  Մեղրի meghri.am 62 98% 
     

4  Կապան kapan.am 60 95% 
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5.4. Կայքերի դասակարգում որակական հատկանիշով 
 

Դիտարկված կայքերը որակական հատկանիշով դասակարգելու նպատակով 

յուրաքանչյուր մարզի համար իրականացվել է նաև համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայքերի խմբավորում՝ 5 խմբով (տես հավելված №3)՝ ելնելով 

տեղեկատվական մատչելիության ընթացիկ վարկանիշներից:  

Այս խմբավորման ժամանակ ևս ընդգրկվել են կայքեր ունեցող բոլոր համայնքները՝ անկախ 

բնակչության թվաքանակից: Այդ տվյալները համապատասխանաբար ներկայացվում են 

ստորև՝ №11, №12, №13 աղյուսակներով: Բազմաբնակավայր համայնքները ընդգծված են:  

Աղյուսակ №11. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 33 համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայքերի խմբավորում` ըստ ամփոփիչ վարկանիշների 

ԱՌԱՋԻՆ  

ԽՈՒՄԲ 

ԵՐԿՐՈՐԴ  

ԽՈՒՄԲ 

ԵՐՐՈՐԴ   

ԽՈՒՄԲ 

ՉՈՐՐՈՐԴ  

ԽՈՒՄԲ 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

ԽՈՒՄԲ 
Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

բարձր աստիճան՝ 

90-100% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

միջինից բարձր 

աստիճան)` 

70-89% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

միջին աստիճան  ̀

50-69% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

ցածր աստիճան՝ 

30-49% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

խիստ ցածր 

աստիճան 

0-29% 

գ. Երանոս 

 

ք. Գավառ  

ք. Ճամբարակ 

ք. Մարտունի 

ք. Սևան 

ք. Վարդենիս  

գ. Գեղամասար 

գ. Զովաբեր  

գ. Ծովագյուղ  

գ. Կարմիրգյուղ 

գ. Նորատուս 

գ. Սարուխան 

գ. Վաղաշեն 

գ. Վարսեր 

գ. Աստղաձոր 

գ. Գեղամավան 

գ. Դդմաշեն 

գ. Լճաշեն 

գ. Ծաղկունք  

գ. Ծովինար 

գ. Շողակաթ 

 

գ. Գանձակ 

գ. Գեղհովիտ 

գ. Ձորագյուղ 

 

 

գ. Ակունք 

գ. Արծվանիստ 

գ. Զոլաքար 

գ. Լիճք 

գ. Ծովասար 

գ. Մեծ Մասրիկ 

գ. Ներքին 

Գետաշեն 

գ. Վարդենիկ 

գ. Վերին 

Գետաշեն 

 

 

Աղյուսակ №12. ՀՀ Շիրակի մարզի 12 համայնքների պաշտոնական համացանցային 

կայքերի խմբավորում` ըստ ամփոփիչ վարկանիշների 

ԱՌԱՋԻՆ  

ԽՈՒՄԲ 

ԵՐԿՐՈՐԴ  

ԽՈՒՄԲ 

ԵՐՐՈՐԴ   

ԽՈՒՄԲ 

ՉՈՐՐՈՐԴ  

ԽՈՒՄԲ 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

ԽՈՒՄԲ 
Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

բարձր աստիճան՝ 

90-100% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

միջինից բարձր 

աստիճան)` 

70-89% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

միջին աստիճան  ̀

50-69% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

ցածր աստիճան՝ 

30-49% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

խիստ ցածր 

աստիճան 

0-29% 

ք. Անի 

գ. Ազատան 

գ. Ամասիա 

գ. Աշոցք 

գ. Արփի 

գ. Սարապատ 

ք. Գյումրի 

ք. Արթիկ  

գ. Ախուրյան 

գ. Մարմաշեն 

գ. Պեմզաշեն 

գ.Ոսկեհասկ   
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Աղյուսակ №13. ՀՀ Սյունիքի մարզի 8 համայնքների պաշտոնական համացանցային 

կայքերի խմբավորում` ըստ ամփոփիչ վարկանիշների 

ԱՌԱՋԻՆ  

ԽՈՒՄԲ 

ԵՐԿՐՈՐԴ  

ԽՈՒՄԲ 

ԵՐՐՈՐԴ   

ԽՈՒՄԲ 

ՉՈՐՐՈՐԴ  

ԽՈՒՄԲ 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

ԽՈՒՄԲ 
Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

բարձր աստիճան՝ 

90-100% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

միջինից բարձր 

աստիճան)` 

70-89% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

միջին աստիճան  ̀

50-69% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

ցածր աստիճան՝ 

30-49% 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

խիստ ցածր 

աստիճան 

0-29% 

ք. Գորիս  

ք. Կապան 

ք. Մեղրի  

ք. Քաջարան 

գ. Գորայք  

ք. Սիսիան 

գ. Տեղ 

գ. Տաթև 

  - 

 

Այսպիսով, ԱՌԱՋԻՆ ԽՄԲՈՒՄ՝ տեղեկությունների ամբողջականության բարձր 

աստիճան՝ 90-100% ցուցանիշով, ըստ տեղեկատվական մատչելիության ընթացիկ  

վարկանիշային տվյալների, 3 մարզերի կտրվածքով զբաղեցնում են 11 համայնքներ, որոնք 

ներկայացվում են ստորև՝ №14 աղյուսակով:  

Հատկանշական է, որ առաջին խմբում ընդգրկված Շիրակի մարզի Արփի համայնքը մինչև 

3000 բնակիչ ունեցող բազմաբնակավայր համայնք է: 

Աղյուսակ №14. ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի տեղեկությունների 

ամբողջականության բարձր աստիճան ապահովող  համայնքային պաշտոնական 

համացանցային կայքերը 

№ Մարզը Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Գեղարքունիք Երանոս yeranos.am 63 100% 

2  Շիրակ Անի anicity.am 63 100% 

3  Շիրակ Ամասիա amasia.am 63 100% 

4  Շիրակ Սարապատ sarapat.am 63 100% 

5  Սյունիք Գորիս goriscity.am 63 100% 

6  Սյունիք Քաջարան kajaran.am 62 98% 

7  Սյունիք Մեղրի meghri.am 62 98% 

8  Շիրակ Աշոցք ashotsq.am 61 97% 

9  Շիրակ Արփի arpishirak.am 61 97% 

10  Սյունիք Կապան kapan.am 60 95% 

11  Շիրակ Ազատան azatan.am 57 90% 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԽՄԲՈՒՄ՝ տեղեկությունների ամբողջականության միջինից բարձր աստիճան՝ 

70-89% ցուցանիշով, զբաղեցնում են 22 համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքեր, 

որոնք ներկայացվում են ստորև՝ №15 աղյուսակով:  

Այս կայքերում հիմնականում տեղադրված չէ համայնքի հնգամյա զարգացման 2018թ. 

ծրագրի կատարողականը ու դրա վերաբերյալ հաշվետվությունը: Երկրորդ խմբում ևս առկա 

են մինչև 3000 բնակիչ ունեցող՝ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն, Ծաղկունք և Սյունիքի մարզի 
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Գորայք համայնքները: Կրկին հարկ ենք համարում նշել, որ Գորայքը բազմաբնակավայր 

համայնք է: 

Աղյուսակ №15. ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի տեղեկությունների 

ամբողջականության միջինից բարձր աստիճան ապահովող  համայնքային 

պաշտոնական համացանցային կայքերը 

№ Մարզը Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Գեղարքունիք Սևան sevan.city.am 54 86% 

2  Գեղարքունիք Ծովագյուղ tsovagyugh.am 54 86% 

3  Գեղարքունիք Վաղաշեն vaghashen.am 54 86% 

4  Շիրակ Գյումրի gyumricity.am 54 86% 

5  Շիրակ Արթիկ artik.am 54 86% 

6  Սյունիք Տեղ tegh.am 54 86% 

7  Գեղարքունիք Գավառ gavariqaghaqapetaran.am 53 84% 

8  Գեղարքունիք Վարսեր varser.am 53 84% 

9  Գեղարքունիք Ճամբարակ chambarak.am 52 83% 

10  Գեղարքունիք Նորատուս noratus.am 52 83% 

11  Գեղարքունիք Սարուխան sarukhan.am 52 83% 

12  Շիրակ Ախուրյան akhuryan.am 52 83% 

13  Շիրակ Մարմաշեն marmashen.am 52 83% 

14  Գեղարքունիք Կարմիրգյուղ karmirgyugh.am 51 81% 

15  Գեղարքունիք Զովաբեր zovaber.am 51 81% 

16  Սյունիք Սիսիան sisian.am 51 81% 

17  Գեղարքունիք Վարդենիս vardenis.am 50 79% 

18  Շիրակ Պեմզաշեն pemzashen.am 50 79% 

19  Սյունիք Տաթև tatevhamaynq.am 50 79% 

20  Գեղարքունիք Մարտունի martunihamaynq.am 49 78% 

21  Գեղարքունիք Գեղամասար geghamasar.am 45 71% 

22  Սյունիք Գորայք gorayq.am 45 71% 

 

ԵՐՐՈՐԴ ԽՄԲՈՒՄ՝ տեղեկությունների ամբողջականության միջին աստիճան՝ 50-69% 

ցուցանիշով, զբաղեցնում են 8 համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքեր, որոնք 

ներկայացվում են ստորև՝ №16 աղյուսակով:  

Աղյուսակ №16. ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի տեղեկությունների 

ամբողջականության միջին աստիճան ապահովող  համայնքային պաշտոնական 

համացանցային կայքերը 

№ Մարզը Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Գեղարքունիք Շողակաթ shoghak.am 41 65% 
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2  Գեղարքունիք Աստղաձոր astghadzor.am 40 63% 

3  Գեղարքունիք Ծովինար 212.42.201.93 40 63% 

4  Գեղարքունիք Գեղամավան geghamavan.am 39 62% 

5  Գեղարքունիք Ծաղկունք tsaxkunq.am 37 59% 

6  Գեղարքունիք Դդմաշեն ddmashen.am 36 57% 

7  Շիրակ Ոսկեհասկ voskehask.am 35 56% 

8  Գեղարքունիք Լճաշեն lchashen.am 33 52% 

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԽՄԲՈՒՄ՝ տեղեկությունների ամբողջականության միջինից ցածր աստիճան՝ 

30-49%, զբաղեցնում են Գեղարքունիքի մարզի 3 համայնքների կայքեր, որոնք ներկայացվում 

են ստորև՝ №17 աղյուսակով:  

Նկատենք, որ Շիրակի և Սյունիքի մարզերի համայնքների ցուցանիշները անհամեմատ 

բարձր են Գեղարքունիքի մարզի ցուցանիշներից: Վերջին՝ չորրորդ և հինգերորդ խմբերում 

իրենց ցածր ցուցանիշներով ընդգրկվել են միայն Գեղարքունիքի մարզի համայնքները: 

Աղյուսակ №17. ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի տեղեկությունների 

ամբողջականության միջինից ցածր աստիճան ապահովող  համայնքային 

պաշտոնական համացանցային կայքերը 

№ Մարզը Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Գեղարքունիք Գանձակ gandzak.am 31 49% 

2  Գեղարքունիք Ձորագյուղ dzoragyugh.am 26 41% 

3  Գեղարքունիք Գեղհովիտ geghovit.am 26 41% 

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԽՄԲՈՒՄ՝ տեղեկությունների ամբողջականության խիստ ցածր աստիճան, 

զբաղեցնում են Գեղարքունիքի մարզի 9 համայնքների պաշտոնական կայքեր, ներկայացվում 

են ստորև՝ №18 աղյուսակով:  

Աղյուսակ №18. ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի և Սյունիքի մարզերի տեղեկությունների 

ամբողջականության խիստ ցածր աստիճան ապահովող  համայնքային պաշտոնական 

համացանցային կայքերը 

№ Մարզը Համայնքը Կայքի հասցեն 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

գործակիցը՝ 

միավոր 

Տեղեկատվական 

մատչելիության 

աստիճանը՝ 

% 

1  Գեղարքունիք Վերին Գետաշեն https://veringetashen.am 18 29% 

2  Գեղարքունիք Վարդենիկ vardenik.am 4 6% 

3  Գեղարքունիք Ակունք akunq.am 0 0% 

4  Գեղարքունիք Արծվանիստ artsvanist.am 0 0% 

5  Գեղարքունիք Զոլաքար zolaqar.am 0 0% 

6  Գեղարքունիք Լիճք lichq.am 0 0% 
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7  Գեղարքունիք Ծովասար - 0 0% 

8  Գեղարքունիք Մեծ Մասրիկ - 0 0% 

9  Գեղարքունիք Ներքին Գետաշեն  ngetashen.am 0 0% 
 

Այս խմբում ներառված 7 համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերը չեն 

գործում: Ակունք, Արծվանիստ, Զոլաքար, Լիճք համայնքները թեև ունեն դոմենային անուններ, 

սակայն այդ համայնքների կայքերը չեն բացվում: Ներքին Գետաշեն համայնքի կայքը բացվում 

է, սակայն տեղեկություններ գրեթե տեղադրված չեն: Վարդենիկ համայնքի կայքում 

տեղադրված տեղեկություններն այնքան սակավ են, որ 7 ցուցանիշների դիտարկման 

արդյունքում նշանակված ընդհանուր միավորը 4 է: 4 միավորով գնահատվել է 2018թ.-ին 

տեղադրված ավագանու որոշումների առկայությունը, որոնց անհատական կամ նորմատիվ 

բնույթը նշված չէ:  

Ելնելով այս հանգամանքից՝ զեկույցի հաջորդ՝ «5.5. Գնահատման ընթացքը և վեր հանված 

հիմնական խնդիրները» ենթաբաժնում այլևս չեն նկարագրվի 0 միավոր ստացած 

վերոթվարկված 7 համայնքների և 4 միավոր ստացած Վարդենիկ համայնքի կայքերի 

խնդիրները: 

Այսպիսով, դիտարկված 53 կայքերի տեղեկատվական մատչելիության (ՏՄ) 

արդյունքները հետևյալն են: 

Կայքերի 

խումբը 
ԱՌԱՋԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՐՐՈՐԴ ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

ՏՄ 

աստիճանը 
90-100% 79-80% 50-69% 30-49% 0-29% 

Կայքերի 

քանակը 

խմբում 
11 21 9 3 9 

Տոկոսային 

հարաբերակ-

ցությունը 

20% 39% 17% 6% 17% 

 

 

 

1-ին խումբ 90-100%

2-րդ խումբ 79-80%

3-րդ խումբ 50-69%

4-րդ խումբ 30-49%

5-րդ խումբ 0-29%

17%

17% 

39% 

III 

IV 
V 

20% 

I 

II 

6% 
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5.5. Գնահատման ընթացքը և վեր հանված հիմնական խնդիրները 

Ինչպես արդեն նշել ենք մոնիտորինգի մեթոդաբանությունում, դիտարկվող համայնքների 

պաշտոնական կայքերում բովանդակության հետազոտության և վերլուծության համար հիմք 

են ընդունվել 7ցուցանիշներ:  

Սույն ենթաբաժնում արդեն անդրադառնում ենք այն հիմնական խնդիրներին, որոնք ի 

հայտ են եկել ցուցանիշների դիտարկման և գնահատման ընթացքում:  

Մինչ այդ կրկին ընդգծենք, որ դիտարկված 53 կայքերից 50-ը ՀԿՏՀ հիման վրա գործող, 

միևնույն կառուցվածք և միատեսակ հնարավորություններ ապահովող տիպային կայքեր են, 

հետևապես այս կայքերին առնչվող խնդիրները նմանատիպ են: Ինչպես նշվում է 

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի «Օգտագործողի ձեռնարկում»12. 

«Համակարգի հիմքում ընկած է տեղեկատվության ստացման, մշակման, փոխանակման 

միասնականության և միասնական տեղեկատվական տարածության գաղափարը»: Եվ 

միասնական տեղեկատվական այս տարածությունը իր բազմաթիվ առավելությունների 

կողքին ունի տիպիկ խնդիրներ: Ստորև նշենք հիմնական բացթողումները: 

 

 Անհրաժեշտ տեղեկություններ գտնելը երբեմն պահանջում է հմտություն, մեկ կամ մի 

քանի քայլով իրականացվող որոնում: Օրենսդրությամբ պահանջվող նվազագույն 

տեղեկությունները ներկայացված են տարբեր բաժիններում, հետևապես ամբողջական 

տեղեկատվություն ստանալը ոչ միշտ է դյուրին:  

 Մի շարք տեղեկությունների որոնումը խիստ ժամանակատար և դժվար է, բացակայում են 

կից փաստաթղթերը կամ միայն որոնման միջոցով է հնարավոր ստանալ տեղեկությունը: 

Անգամ դիտարկումների ժամանակ մեր թիմի անդամները բավական ժամանակ են ծախսել 

այս կամ այն տեղեկությունը փնտրել-գտնելու համար:  

 Կայքերում առկա են համապատասխան բաժիններ կամ ենթաբաժիններ, սակայն դրանք 

տեղեկություններ չեն պարունակում:  

 Դիտարկված ոչ բոլոր կայքերն են ապահովում շաբաթական 7 օր, օրվա մեջ 24-ժամյա 

հասանելիություն: 

 Կայքերը չեն ապահովում անհրաժեշտ գրավչություն:  

Պետք է ընդգծենք, որ եթե մեր կողմից դիտարկվեին ավելի շատ ցուցանիշներ, ապա 

թերացումներն ավելի շատ և ավելի ակնհայտ կլինեին: Քիչ քանակով ցուցանիշների 

ներառումն իր հերթին նպաստել է տեղեկատվական մատչելիության առավել բարձր 

վարկանիշների ստացմանը: 

Համայնքների կայքերում հիմնականում առկա չէ գնահատվող 7 ցուցանիշներից 4-րդը՝  

 համայնքի հնգամյա զարգացման 2018թ. ծրագրի կատարողական ու դրա 

վերաբերյալ հաշվետվություն: 
 

Ընտրված 7 ցուցանիշների գնահատման համար առաջնորդվել ենք հետևյալ մոտեցմամբ. 

բաժնի բացակայության դեպքում օգտագործել ենք փնտրման հնարավոր տարբերակներ 

հօգուտ ՀԿՏՀ շահագործող և պաշտոնական կայք վարող համայնքների: Սակայն այս 

մոտեցումն ունի որոշակի վերապահում, քանի որ դիտարկումների ժամանակ մենք նկատի 

ենք ունեցել միջին վիճակագրական օգտատեր այցելուին, ով համացանցից օգտվելու միջին 

հմտություններ ունի: Հնարավորինս օբյեկտիվ մոտեցում ցուցաբերելու նպատակով, ի վերջո, 

հանգեցինք ՀԿՏՀ կայքերում հնարավորինս մանրակրկիտ որոնումներ իրականացնելու 

                                                
12 Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ, «Համայնքային 

կառավարման տեղեկատվական համակարգ: Օգտագործողի ձեռնարկ», 2010, Երևան: 
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մոտեցմանը, քանի որ համայնքային կայքերի ստեղծման և վարման գործընթացը նոր է 

օրենսդրական լուծում ստացել, հետևապես հարկ ենք համարել ավելի մեղմ մոտեցում 

ցուցաբերել այս գնահատման ընթացքում: Մեր ուսումնասիրության նպատակը ոչ թե 

համայնքների ցածր ցուցանիշներն արձանագրելն է, այլ ընդհանուր մտահոգությունն ու 

համագործակցային աջակցությունն է պաշտոնական համացանցային կայքերի կայացմանը:  

Գավառի, Գյումրու քաղաքապետարանների և Վերին Գետաշենի գյուղապետարանի 

պաշտոնական ոչ տիպային կայքերը ևս իրենց յուրահատուկ խնդիրներն ունեն, որոնց 

նույնպես կանդրադառնանք յուրաքանչյուր ցուցանիշի հետազոտության և վերլուծության, 

ինչպես նաև գնահատման ընթացքը նկարագրելիս: Այս կայքերը ևս ունեն տեխնիկական 

բնույթի որոշ խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն: Գավառի քաղաքապետարանի կայքում 

որոնումով ոչ բոլոր տեղեկություններն է դյուրին գտնել: Գյումրու քաղաքապետարանի կայքի 

որոշ բաժիններ ավելի քիչ տեղեկություններ են պարունակում, քան դրանք ի հայտ են բերվում 

կայքի գլխավոր էջում որոնում իրականացնելիս:   

Անցնելով ցուցանիշների վերլուծությանը՝ նշենք, որ բովանդակային առումով դիտարկված 

բոլոր կայքերի առկա հիմնական թերացումներն են՝ կից փաստաթղթերի բացակայությունը,  

համապատասխան բաժնի/բաժինների առկայության պարագայում տեղեկությունների և 

նյութերի բացակայությունը, ոչ ամբողջականությունը: 

 

1) Համայնքի ղեկավարի ընդունած նորմատիվ իրավական ակտեր 
 

ՀԿՏՀ համայնքային կայքերում «ՏԻՄ բաժնում» տեղադրված են համայնքի ղեկավարին 

վերաբերող տեղեկություններ, այդ թվում՝ համայնքի ղեկավարի որոշումներ: Ըստ 

դիտարկումների՝ համայնքների ղեկավարների որոշումների գերակշիռ մեծամասնությունն 

անհատական բնույթի է: Այդ պատճառով մեր կողմից գնահատվել է համայնքի ղեկավարի 

որոշումների առկայությունը՝ անկախ բնույթից: Սակայն գնահատման ընթացքում հաշվի ենք 

առել որոշումների բնույթի մասին նշումների առկայությունը: Եթե իրավական ակտերի 

անհատական կամ նորմատիվ բնույթը նշված չէ, ապա համայնքի ղեկավարի որոշումների 

առկայությունը գնահատվել է 8 միավորով: 

Գյումրու քաղաքապետարանի և Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշենի 

գյուղապետարանի կայքերում համայնքի ղեկավարի որոշումները տեղադրված չեն: 

Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի կայքում տեղադրված են համայնքի ղեկավարի 

միայն 2019թ.-ին ընդունված որոշումները, Ձորագյուղ համայնքի կայքում՝ միայն 2018թ. 

ընթացքում ընդունված որոշումները, որոնց բնույթը նշված չէ: Այդ պատճառով երկու դեպքում 

էլ գնահատվել է 4 միավոր: 

Ծովինար համայնքի կայքում ևս համայնքի ղեկավարի 2018թ.-ին ընդունած որոշումները 

լիարժեք տեղադրված չեն: Գնահատվել է 6 միավոր: 

 

2) Համայնքի ավագանու ընդունած նորմատիվ իրավական ակտեր  

ՀԿՏՀ համայնքային կայքերում «ՏԻՄ բաժնում» տեղադրված են համայնքի ավագանուն 

վերաբերող տեղեկություններ, այդ թվում՝ ավագանու որոշումներ: Գնահատման ընթացքում 

կրկին հաշվի ենք առել որոշումների նորմատիվ բնույթի մասին նշման առկայությունը, ինչը 

սահմանված է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածով13: Եթե 

                                                
13 ՀՀ օրենքը Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին: Հոդված 11. Նորմատիվ իրավական ակտի 

վավերապայմանները 
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իրավական ակտերի բնույթը նշված չէ, ապա համայնքի ավագանու որոշումների 

առկայությունը գնահատվել է 8 միավորով:  

Գավառի քաղաքապետարանի կայքում ավագանու որոշումները տեղադրված են 

«Ավագանի» բաժնի «Ավագանու նիստերի արձանագրություններ» ենթաբաժնում: Ավագանու 

որոշումներին ծանոթանալու համար հարկավոր է նայել յուրաքանչյուր նիստի 

արձանագրությունը: Ավագանու յուրաքանչյուր որոշում տեսանելի չէ առանձին համարով, 

ամսաթվով և վերնագրով, իր բնույթով՝ նորմատիվ կամ անհատական: Ելնելով այս 

հանգամանքից՝ այս ցուցանիշով պահանջվող տեղեկությունների առկայության համար 

Գավառի քաղաքապետարանի կայքը գնահատվել է 8 միավորով: 

Գեղարքունիքի մարզի մի շարք համայնքների կայքերում ավագանու որոշումները 

լիարժեք տեղադրված չեն: Այսպես՝ 

 Մարտունի քաղաքի կայքում տեղադրված չեն 2018թ. ավագանու №5, №11, №17 և 

2019թ. №2 նիստերի որոշումները, 

 Գեղամասար համայնքի կայքում տեղադրված չեն 2018թ. ավագանու 1-ին և 2-րդ 

նիստերի որոշումները, 

 Ծովինար համայնքի կայքում տեղադրված չեն 2018թ. ավագանու 1-22-րդ 

որոշումները, 

 Վարդենիկ համայնքի կայքում տեղադրված չեն 2019թ.-ին ընդունված ավագանու 

որոշումները, 

 Վերին Գետաշեն համանքի կայքում ավագանու որոշումներ տեղադրված չեն,  

 Առանձնահատուկ թերացում ունի Գանձակ համայնքը. իրավական ակտերի 

վերնագրերը մեծատառերով գրված չեն: 

 

3) Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր 

Դիտարկված ՀԿՏՀ տիպային կայքերում առկա է «Զարգացման ծրագրեր» բաժինը: Այս 

ցուցանիշը գնահատվել է՝ ելնելով տվյալ բաժնում համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի 

«առկայության/բացակայություն» բնութագրիչից: 

Եթե «Զարգացման ծրագրեր» ենթաբաժնում որոնվող տեղեկությունը տեղադրված չի եղել, 

ապա որոնում է իրականացվել «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում՝ համապատասխան 

որոշումը գտնելու նպատակով: Սակայն այս դեպքում առավելագույն գնահատական չի 

նշանակվել: 

Հիշատակման են արժանի Գեղարքունիքի մարզի համայնքների հետևյալ թերացումները: 

 Վարդենիս համայնքի ավագանու 09.12.2016թ. №77-Ն որոշմամբ հաստատված 

հնգամյա ծրագրում ավագանու կողմից կատարվել են փոփոխություններ՝ ընդունվել 

են 17.01.2017 թ. №3-Ն և 21.02.2018 թ. №8-Ա համապատասխան որոշումներ, սակայն 

դրանք «Զարգացման ծրագրեր» բաժնում տեղադրված չեն: Այդ պատճառով 

գնահատվել է 7 միավոր: 

 Գեղհովիտ համայնքի կայքի «Զարգացման ծրագրեր» բաժնում համայնքի հնգամյա 

զարգացման ծրագիր տեղադրված չէ: «Զարգացման ծրագրեր» բաժնում տեղադրված է 

«ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՐԿԱՄՅԱ 

ԾՐԱԳԻՐ», որի գործողության ժամկետն ավարտված է: Ծրագրում նշված է, որ այն 

«Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 12.01.2017թ. թիվ 2-Ն որոշմամբ», սակայն 

«Ավագանու որոշումներ» բաժնում նման որոշում առկա չէ: 12.01.2017թ. № 1 
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«ԳԵՂՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 12-Ի ԹԻՎ 1 

ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ» ավագանու որոշման մեջ համայնքի զարգացման 

ծրագրի հաստատման մասին հարց ներառված չէ: Այդ պատճառով գնահատվել է 0 

միավոր: 

 Գանձակ և Ծովինար համայնքների կայքերի «Զարգացման ծրագրեր» բաժնում 

համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրն առկա չէ:  Նշված համայնքների 

զարգացման հնգամյա ծրագրերի հաստատման մասին համապատասխան 

որոշումները առկա չեն նաև «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում: Այդ պատճառով 

գնահատվել է 0 միավոր: 

 Ձորագյուղ համայնքի կայքի «Զարգացման ծրագրեր» բաժնում տեղադրված 

տեղեկությունը հավաստում է, որ համայնքն ընդունել է հնգամյա զարգացման 

ծրագիր 01/01/2018-31/12/2022 ժամանակահատվածի համար, սակայն ծրագիրը 

տեղադրված չէ: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում տեղադրված է ավագանու 

կողմից 25.11.2017թ. ընդունած №23 համապատասխան որոշումը, սակայն կից 

փաստաթուղթը կրկին առկա չէ: Այդ պատճառով գնահատվել է 2 միավոր: 

 Շողակաթ համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը բաժնում տեղադրված է, սակայն 

ավագանու համապատասխան որոշումը (2018թ. թիվ 1 նիստ, 11.01.2018թ.) 

«Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում տեղադրված չէ: Այդ պատճառով գնահատվել 

է 7 միավոր: 

Շիրակի մարզի Ոսկեհասկ համայնքի կայքում ևս հնգամյա զարգացման ծրագիր 

տեղադրված չէ: 

 

4) Համայնքի հնգամյա զարգացման 2018թ. ծրագրի կատարողական ու դրա 

վերաբերյալ հաշվետվություն 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 7-րդ մասով 

սահմանված է. 

«Մինչև հաշվետու բյուջետային տարվան հաջորդող տարվա մարտի 1-ը բյուջեի 

կատարման տարեկան հաշվետվության հետ համայնքի ղեկավարը համայնքի ավագանուն է 

ներկայացնում հաշվետու տարում հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ 

հաշվետվություն, որը ենթակա է հրապարակման՝ օրենքով սահմանված կարգով14»:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, համայնքների կայքերում հիմնականում առկա չեն համայնքի 

հնգամյա զարգացման 2018թ. ծրագրի կատարողականը ու դրա վերաբերյալ 

հաշվետվությունը:  

Այս տեղեկությունը համայնքային կայքում տեղադրված է Գեղարքունիքի մարզի միայն 

մեկ՝ Երանոս համայնքի կողմից:  

Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կայքում տեղեկությունը տեղադրված չէ, իսկ Ախուրյան 

և Պեմզաշեն համայնքների կողմից ընդունվել են համապատասխան ավագանու որոշումներ 

(Ախուրյան՝ 15.02.2019թ. № 12-Ն, Պեմզաշեն՝ 05.02.2019թ. № 07-Ն), սակայն հավելվածները 

տեղադրված չեն: Այդ պատճառով Արթիկ համայնքի կայքի այս ցուցանիշը գնահատվել է 0 

միավորով, իսկ Ախուրյան և Պեմզաշեն համայնքներինը՝ 2 միավոր: 

                                                
14 ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 82. Համայնքի հնգամյա զարգացման 

ծրագիրը 
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Սյունիքի մարզի Սիսիան, Տաթև և Գորայք համայնքների կայքերում տեղեկությունը 

տեղադրված չէ, իսկ Տեղ համայնքի կայքում հնգամյա զարգացման ծրագրի 2018թ. 

կատարողականի ու դրա վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու մասին ավագանու 

համապատասխան որոշումը (27.02.19թ. № 07-Ն) տեղադրված է, սակայն հավելվածը կցված չէ: 

Այդ պատճառով Սիսիան, Տաթև և Գորայք համայնքների կայքերի այս ցուցանիշը գնահատվել 

է 0 միավորով, իսկ Տեղ համայնքինը՝ 2 միավոր: 

 

5) Համայնքի 2018թ. բյուջե 

ՀԿՏՀ տիպային կայքերում բյուջետային տեղեկությունների համար առկա է «Համայնքի 

բյուջե» բաժինը՝ իր ենթաբաժիններով և ներդիրներով, ինչը հնարավորություն է տալիս 

մատչելի դարձնել համայնքային բյուջեները: Գավառ, Գյումրի քաղաքների և Վերին Գետաշենի 

պաշտոնական կայքերը ևս ունեն համապատասխան բաժիններ: 

Դիտարկման ընթաքում հաշվի է առնվել համայնքների կայքերում «Համայնքի բյուջե» 

բաժնում 2018թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի պլանների տեղադրված լինելը, դրանց 

ամբողջականությունը: Այս տեղեկությունների բացակայության դեպքում որոնում է 

իրականացվել «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում, հաշվի է առնվել ավագանու 

համապատասխան որոշման առկայությունը և ամբողջականությունը: Սակայն այս դեպքում 

առավելագույն գնահատական չի նշանակվել: 

Հիշատակման են արժանի Գեղարքունիքի մարզի համայնքների հետևյալ թերացումները: 

 Աստղաձոր, Գանձակ, Գեղհովիտ, Շողակաթ համայնքների կայքերի «Համայնքի 

բյուջե» բաժնում տեղադրված չեն 2018թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի 

կատարողականի տվյալները, սակայն «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում առկա 

են ավագանու համապատասխան որոշումներ (Աստղաձոր՝ 27.12.17թ. № 45, Գանձակ՝ 

17.01.2018թ. № 08, Գեղհովիտ՝ 24.12.2017թ. № 20, Շողակաթ՝ 11.01.2018թ. № 4), որի 

պատճառով գնահատվել է 5 միավոր: 

 Գեղամասար համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված չէ համայնքի 

2018թ. բյուջեի եկամուտների պլանը: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում 

տեղադրված չէ նաև  համայնքի 2018թ. բյուջեի հաստատման մասին ավագանու 

որոշումը: Այդ պատճառով գնահատվել է 4 միավոր: 

 Ձորագյուղ համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված չէ համայնքի 

2018թ. բյուջեի ծախսերի պլանը: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում համայնքի 

2018թ. բյուջեի հաստատման մասին ավագանու որոշումը տեղադրված է (20.01.2018թ. 

№ 6), սակայն համապատասխան հավելվածը կցված չէ: Գնահատվել է 5 միավոր: 

 Լճաշեն համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված չեն ավագանու 

եկամուտների և ծախսերի կատարողականի տվյալները: «Ավագանու որոշումներ» 

ենթաբաժնում առկա է համայնքի 2018թ. բյուջեի հաստատման մասին ավագանու 

համապատասխան որոշում (24.01.18թ. №2-Ն), սակայն այն որևէ տվյալ չի 

պարունակում, այդ իսկ պատճառով գնահատվել է 2 միավոր: 

 Վերին Գետաշեն համայնքի կայքում համայնքի 2018թ. բյուջեն տեղադրված չէ: 

Շիրակի մարզի Ոսկեհասկ համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում ևս բացակայում 

են 2018թ. բյուջեի վերաբերյալ տեղեկությունները: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում 

առկա չէ համայնքի 2018թ. բյուջեի հաստատման մասին ավագանու համապատասխան 

որոշում: Այդ պատճառով գնահատվել է 0 միավոր: 
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6) Համայնքի 2019թ. բյուջե 

Դիտարկման ընթաքում հաշվի է առնվել ՀԿՏՀ տիպային կայքերում «Համայնքի բյուջե» 

բաժնում 2019թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի պլանների տեղադրված լինելը, դրանց 

ամբողջականությունը:  

Դիտարկման ընթաքում հաշվի է առնվել համայնքների կայքերում «Համայնքի բյուջե» 

բաժնում տեղադրված 2019թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի պլանների տեղադրված լինելը, 

դրանց ամբողջականությունը: Այս տեղեկությունների բացակայության դեպքում որոնում է 

իրականացվել «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում, հաշվի է առնվել է ավագանու 

համապատասխան որոշման առկայությունը և ամբողջականությունը: Սակայն այս դեպքում 

առավելագույն գնահատական չի նշանակվել: 

Հիշատակման են արժանի Գեղարքունիքի մարզի համայնքների հետևյալ թերացումները: 

 Վարդենիս համայնքի 2019թ. բյուջեի ծախսերի պլանը «Համայնքի բյուջե» բաժնում 

տեղադրված չէ: Այդ պատճառով գնահատվել է 7 միավոր: 

 Աստղաձոր, Գանձակ, Գեղհովիտ, Ձորագյուղ համայնքների կայքերի «Համայնքի 

բյուջե» բաժնում տեղադրված չեն 2019թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի 

կատարողականի տվյալները, սակայն «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում առկա 

են ավագանու համապատասխան որոշումներ (Աստղաձոր՝ 24.12.18թ. №61, Գանձակ՝ 

16.01.2019թ. № 02, Գեղհովիտ՝ 17.01.2019թ. № 02), որի պատճառով գնահատվել է 5 

միավոր: Ձորագյուղ համայնքի համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում 

տեղադրված չեն ավագանու եկամուտների և ծախսերի կատարողականի տվյալները, 

«Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում առկա է համայնքի 2019թ. բյուջեի 

հաստատման մասին ավագանու որոշում (15.12.2018թ. № 32), սակայն հավելվածը 

կցված չէ, այդ իսկ պատճառով գնահատվել է 2 միավոր: 

 Շողակաթ համայնքի կայքում  տեղադրված չէ համայնքի 2018թ. բյուջեի ծախսերի 

պլանը: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում առկա է համայնքի 2019թ. բյուջեի 

հաստատման մասին ավագանու համապատասխան որոշում (07.12.2018թ. № 64), այդ 

իսկ պատճառով գնահատվել է 6 միավոր: 

 Լճաշեն համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված չեն համայնքի 

2019թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողականի տվյալները: «Ավագանու 

որոշումներ» ենթաբաժնում տեղադրված չէ համայնքի 2019թ. բյուջեի հաստատման 

մասին ավագանու համապատասխան որոշումը: 

Հիշատակման են արժանի Շիրակի մարզի համայնքների հետևյալ թերացումները: 

 Ազատան և Ոսկեհասկ համայնքների կայքերի «Համայնքի բյուջե» բաժնում 

տեղադրված չեն համայնքի 2019թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի 

կատարողականի տվյալները: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում առկա են 

համայնքի 2019թ. բյուջեի հաստատման մասին ավագանու համապատասխան 

որոշումներ (Ազատան՝ 14.12.2018թ. № 55, Ոսկեհասկ՝ 17.12.2018թ. № 44), որի 

պատճառով գնահատվել է 5 միավոր: 

 Ախուրյան համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված չէ համայնքի 

2019թ. բյուջեի ծախսերի պլանը: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում տեղադրված 

չէ համայնքի 2019թ. բյուջեի հաստատման մասին ավագանու համապատասխան 

որոշումը: Այդ պատճառով գնահատվել է 5 միավոր: 

 Մարմաշեն համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված չէ համայնքի 

2019թ. բյուջեի ծախսերի պլանը, իսկ Պեմզաշեն համայնքի կայքում տեղաղրված չէ 

համայնքի 2019թ. բյուջեի եկամուտների պլանը: Քանի որ 2 համայնքների կայքերի 
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«Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում տեղադրված են համայնքի 2019թ. բյուջեի 

հաստատման մասին ավագանու համապատասխան որոշումներ (Մարմաշեն՝ 

27.12.2018թ. № 76-Ն, Պեմզաշեն՝ 19.12.2018թ. № 70-Ն), գնահատվել է 7 միավոր: 

 

7) Համայնքի 2018թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություններ 

Դիտարկման ընթաքում ՀԿՏՀ տիպային կայքերում դիտարկվել է «Համայնքի բյուջե» 

բաժնում «Համայնքի բյուջե» բաժնի «Կատարողական» ենթաբաժինը, որն իր հերթին 

բաղկացած է «Եկամուտների կատարողական» և «Ծախսերի կատարողական» 

ենթաբաժիններից:  

Այս ցուցանիշի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվել 2018թ. բյուջեի եկամուտների և 

ծախսերի կատարողականների տեղադրված լինելը, դրանց ամբողջականությունը: Այս 

տեղեկությունների բացակայության դեպքում որոնում է իրականացվել «Ավագանու 

որոշումներ» ենթաբաժնում, հաշվի է առնվել ավագանու համապատասխան որոշման 

առկայությունը և ամբողջականությունը: Սակայն այս դեպքում առավելագույն գնահատական 

չի նշանակվել: 

Հիշատակման են արժանի Գեղարքունիքի մարզի համայնքների հետևյալ թերացումները: 

 Մարտունի քաղաքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված են 2018թ. բյուջեի 

եկամուտների կատարողականի տվյալները, սակայն ամսական ծախսերի 

կատարողականի տվյալները տեղադրված չեն: Մարտունի համայնքի  2018 թվականի 

բյուջեի կատարման վերաբերյալ  համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը ևս թերի է, 

«Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում առկա է ավագանու համապատասխան 

որոշում (29.01.2019թ. № 03), սակայն այն որևէ տվյալ չի ներառում: Այս պատճառով 

գնահատվել է 7 միավոր: 

 Աստղաձոր համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված չեն 2018թ. 

բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողականի տվյալները, սակայն առկա է 

ավագանու համապատասխան որոշում (27.02.2019թ. № 05), որի պատճառով 

գնահատվել է 5 միավոր:  

 Գեղամասար համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված են 2018թ. 

բյուջեի ծախսերի կատարողականի տվյալները, սակայն եկամուտների 

կատարողականի տվյալները տեղադրված չեն: «Ավագանու որոշումներ» 

ենթաբաժնում առկա է ավագանու համապատասխան որոշում՝ 17.01.2019թ. №2: 

Գնահատվել է 8 միավոր: 

 Լճաշեն համայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված չեն 2018թ. բյուջեի 

եկամուտների և ծախսերի կատարողականի տվյալները: «Ավագանու որոշումներ» 

ենթաբաժնում առկա է ավագանու համապատասխան որոշում (21.01.2019թ. № 02-Ն), 

սակայն որոշմանը կցված չեն նշված հավելվածները: Այդ պատճառով գնահատվել է 4 

միավոր: 

 Ձորագյուղ hամայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված են 2018թ. 

բյուջեի եկամուտների կատարողականի տվյալները, սակայն ծախսերի 

կատարողականի տվյալները տեղադրված չեն: «Ավագանու որոշումներ» 

ենթաբաժնում առկա է ավագանու համապատասխան որոշում (21.01.2019թ. № 2), 

սակայն այն որևէ տվյալ չի ներառում: Այս պատճառով գնահատվել է 5 միավոր: 

 Շողակաթ hամայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված են 2018թ. 

բյուջեի եկամուտների կատարողականի տվյալները, սակայն ծախսերի 

կատարողականի տվյալները տեղադրված չեն: «Ավագանու որոշումներ» 
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ենթաբաժնում առկա է ավագանու համապատասխան որոշում (18.01.2019թ. № 02), 

սակայն «Համայնքի բյուջե» բաժնում 2018թ. բյուջեի տեղադրված եկամուտների 

կատարողականի տվյալները չեն համապատասխանում ավագանու որոշման 

տվյալներին: Այդ պատճառով գնահատվել է 6 միավոր: 

Հիշատակման են արժանի Շիրակի մարզի համայնքների հետևյալ թերացումները: 

 Ազատան և Արփի hամայնքների կայքերի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված են 

2018թ. բյուջեի եկամուտների կատարողականի տվյալները, սակայն ամսական 

ծախսերի կատարողականի տվյալները տեղադրված չեն: Տեղադրված են միայն 

ծախսերի տարվա պլանային տվյալները: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում 

առկա են ավագանու համապատասխան որոշումներ (Ազատան՝ 21.01.2019թ. № 2, 

Արփի՝ 21.01.2019թ. № 3): Այդ պատճառով գնահատվել է 7 միավոր: 

 Պեմզաշեն hամայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված են 2018թ. 

բյուջեի եկամուտների կատարողականի տվյալները, սակայն ամսական ծախսերի 

կատարողականի տվյալները տեղադրված չեն: Տեղադրված են միայն ծախսերի 

տարվա պլանային տվյալները: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում առկա է 

ավագանու համապատասխան որոշում՝ 15.01.2019թ. № 02-Ն, սակայն հավելվածը 

կցված չէ: Այդ պատճառով գնահատվել է 5 միավոր: 

 Ոսկեհասկ hամայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում 2018թ. բյուջեի եկամուտների 

կատարողականի տվյալները տեղադրված չեն: «Ավագանու որոշումներ» 

ենթաբաժնում առկա է ավագանու համապատասխան որոշում՝ 25.01.2019թ. № 2: Այդ 

պատճառով գնահատվել է 5 միավոր: 

Հիշատակման են արժանի Սյունիքի մարզի համայնքների հետևյալ թերացումները: 

 Տաթև hամայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված են 2018թ. բյուջեի 

եկամուտների կատարողականի տվյալները, սակայն ամսական ծախսերի 

կատարողականի տվյալները տեղադրված չեն: Տեղադրված են միայն ծախսերի 

տարվա պլանային տվյալները: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում առկա է 

ավագանու համապատասխան որոշում՝ 01.04.2019թ.  № 12-Ա, սակայն հավելվածը 

կցված չէ: Այդ պատճառով գնահատվել է 7 միավոր: 

 Գորայք hամայնքի կայքի «Համայնքի բյուջե» բաժնում տեղադրված են 2018թ. բյուջեի 

եկամուտների կատարողականի տվյալները, սակայն ծախսերի կատարողականի 

տվյալները տեղադրված չեն: «Ավագանու որոշումներ» ենթաբաժնում ավագանու 

համապատասխան որոշումը տեղադրված չէ: Այդ պատճառով գնահատվել է 3 

միավոր: 
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6. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության հաշվետվողականության, 

հրապարակայնության ու թափանցիկության և տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի 

բնակիչների մասնակցության սկզբունքների կենսագործման համար ՏԻՄ-երի համացանցային 

տեղեկատվական մատչելիության ապահովումը խիստ կարևոր է, ուստի ընդգրկված է մեր 

կազմակերպության ուսումնասիրության և հոգածության օրակարգում: 

Մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են տալիս, որ ՏԻՄ-երի համացանցային 

տեղեկատվական մատչելիության ապահովման ոլորտը շարունակական կատարելագործման 

կարիք ունի: Այս հետազոտությունը միտված է նպաստել նրան, որ համայնքային և առավել 

լայն  հանրությունն այցելեն համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքեր, ստանան 

անհրաժեշտ տեղեկություններ, օգտվեն մատուցվող ծառայություններից, իրականացնեն 

հասարակական վերահսկողություն՝ դրանով իսկ նպաստելով համայնքների կառավարման 

արդյունավետության բարձրացմանը:  

Համայնքների համացանցային տեղեկատվական մատչելիությունը  պետք է ուղղված լինի 

ՏԻՄ-երի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանը, լուծի 

տեղեկատվական ռեսուրսների հանրային մատչելիության խնդիրը՝ դրանով իսկ դրական 

ազդեցություն ունենալով քաղաքացիների կյանքի որակի վրա: 

ՀՀ կառավարությունը 2014թ. մարտի 19-ի №11 արձանագրային որոշման15 № 2 

հավելվածով նախատեսված է 2015թ.-ից սկսած, շարունակական իրականացնել՝ 

 համայնքների պաշտոնական կայքերի պարբերաբար մշտադիտարկում` նրանց 

բովանդակային, գործառնական և տեխնիկական չափանիշներով. 

 համայնքների պաշտոնական կայքերի ամենամյա մրցանակաբաշխության 

սահմանում և կազմակերպում` ելնելով կայքերի մշտադիտարկման արդյունքներից:  

Հարկ է նկատել, որ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության «Տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության» 

հիմնական գործառույթներից է՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում շահագործվող 

կառավարման տեղեկատվական համակարգերի և համայնքների պաշտոնական կայքերի 

գրանցամատյանների վարման աշխատանքների համակարգման, ոլորտի քաղաքականության 

մշակման և գործընթացի մշտադիտարկման ապահովումը: Սակայն նախարարության 

պաշտոնական կայքի «Տեղական ինքնակառավարման համակարգ» բաժնի «Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կիրառումը համայնքապետարաններում» ենթաբաժնի տեղեկատվական 

նյութերում16 տեղադրված չեն ՏԻՄ-երում շահագործվող կառավարման տեղեկատվական 

համակարգերի և համայնքների պաշտոնական կայքերի գրանցամատյաններ, 

մշտադիտարկման զեկույցներ և մրցանակաբաշխության մասին տեղեկատվություն»: 

                                                
15 ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 19-ի № 11 արձանագրային որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 

տեղեկատվայնացման և տեղական տեղեկատվական հասարակության զարգացման 

քաղաքականության հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ժամանակացույցին 

հավանություն տալու մասին»: Հավելված № 2: 
16 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պաշտոնական կայք՝ 
http://mtad.am/hy/texekatvakan-texnologia/ 
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Իրականացված հետազոտության արդյունքում կարող ենք փաստել՝ 

 2017թ. հունվարի 1-ից ի վեր 3000 և ավել բնակիչ ունեցող մի շարք համայնքներ չեն 

իրագործել պաշտոնական համացանցային կայք ունենալու օրենսդրական պահանջը. 

 թեև 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների համար օրենսդրորեն սահմանվել է 

պաշտոնական համացանցային կայք ունենալու պարտավորություն, սակայն այդ 

պարտավորության կատարման համար ժամկետ նախատեսված չէ, ինչը ենթադրում է 

օրենսդրական պահանջի անմիջական իրագործում. 

 3000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքների պաշտոնական համացանցային կայք 

ունենալու օրենսդրական պահանջի չկատարման համար օրենսդրորեն համայնքների 

ղեկավարների համար պատասխանատվության որևէ մեխանիզմ նախատեսված չէ.  

 օրենսդրությունը չի պարտադրում բազմաբնակավայր համայնքներին ունենալ 

պաշտոնական համացանցային կայքեր, ինչը, մեր համոզմամբ,  օրենսդրական 

բացթողում է. 

 գործող կայքերը լիարժեք չեն ապահովում օրենսդրությամբ սահմանված ողջ 

տեղեկությունների առկայությունը՝ ներբեռնման հնարավորությամբ, դիտարկված 

կայքերի մեկ հինգերորդն է ապահովում տեղեկությունների ամբողջականության 

բարձր աստիճան.  

 համայնքների պաշտոնական կայքերը հանրության կողմից քիչ են օգտագործվում, 

ուստի կայքերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հարցի 

քննարկումը շատ հրատապ է. 

 համայնքների պաշտոնական կայքերի պարբերաբար մշտադիտարկման վերաբերյալ 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 

պաշտոնական կայքում լիազոր մարմինների կամ տեղական ինքնակառավարման և 

խոսքի ազատության պաշտպանության ոլորտում գործող ՀԿ-ների կողմից զեկույցներ 

առկա չեն. 

 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 

պաշտոնական կայքում առկա չեն նաև համայնքների պաշտոնական կայքերի 

ամենամյա մրցանակաբաշխության արդյունքների մասին տեղեկատվական նյութեր, 

 ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 

06.11.2015թ. 1167-Ն հրամանը չի համապատասխանում  «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին  և ՀՀ տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախախարության կառուցվածքին: 
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7. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

№ Առաջարկություն Ում է ուղղված 

1.  Մինչ 3000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքների ՏԻՄ-երի 

համար օրենսդրությամբ սահմանել համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման կարգի 

պարտադիր հաստատման և կայքի գործարկման որոշակի 

ժամկետ: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուց-

վածքների 

նախարարություն 

2.  Ստեղծել հատուկ կառույց ՏԿ նախարարության ներսում (կամ 

ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ 

հանձնարարել որևէ այլ կազմակերպության)՝ hամայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերը ՀՀ օրենսդրության 

պահանջներին համապատասխան շահագործելու 

գործընթացներում ՏԻՄ-երին մեթոդական, տեխնիկական, 

տեխնոլոգիական և ծրագրային ապահովության հարցերում 

պարբերական կենտրոնացված աջակցություն ցուցաբերելու 

նպատակով: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուց-

վածքների 

նախարարություն 

Մարզպետարաններ 

3.  Աժ ներկայացնել օրենսդրական փոփոխության առաջարկ՝ 

բազմաբնակավայր համայնքների համար սահմանելով 

համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքեր 

ունենալու պարտադիր պահանջ՝ անկախ համայնքների 

բնակչության թվաքանակից: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուց-

վածքների 

նախարարություն 

4.  Հետևողական լինել ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 19-ի 

№11 «Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 

տեղեկատվայնացման և տեղական տեղեկատվական 

հասարակության զարգացման քաղաքականության 

հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների 

ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» 

արձանագրային որոշման հավելված № 2-ի 6-րդ և 7-րդ կետերի 

իրագործման ուղղությամբ: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուց-

վածքների 

նախարարություն 

 

5.  3000 և ավել բնակիչ ունեցող համայնքների պաշտոնական 

համացանցային կայք ունենալու օրենսդրական պահանջի 

չկատարման համար համայնքների ղեկավարների համար 

օրենսդրորեն նախատեսել պատասխանատվության որևէ  

մեխանիզմ: 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուց-

վածքների 

նախարարություն 

6.  Քննարկումների և հնարավոր գործողությունների 

իրականացմամբ նպաստել հանրության կողմից համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի առավել արդյունավետ 

օգտագործմանը: 

Տարածքային 

կառավարման 

մարմիններ 

ՏԻՄ-եր 

ՀԿ-ներ 

7.  ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարի 06.11.2015թ. 1167-Ն հրամանը  

համապատասխանեցնել  «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին  և ՀՀ տարածքային 

ՀՀ տարածքային 

կառավարման և 

ենթակառուց-

վածքների 
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կառավարման և ենթակառուցվածքների նախախարության 

կառուցվածքին: 

նախարարություն 

8.  Հետևողական լինել համայնքների կողմից պաշտոնական 

համացանցային կայքեր ստեղծելու և նրանց կողմից 

պաշտոնական կայքերին ներկայացվող նվազագույն 

պահանջները կատարելու ուղղությամբ:  

Մարզպետարաններ 

9.  Իրագործել պաշտոնական համացանցային կայք ունենալու 

օրենսդրական պահանջը:   

3000 և ավել բնակիչ 

ունեցող 

համայնքներ 

10.  Ելնելով օրենսդրական փոփոխություններից՝ համայնքների 

պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման կարգերը 

համապատասխանեցնել գործող օրենսդրության 

պահանջներին: 

ՏԻՄ-եր 

11.  Համայնքների պաշտոնական  համացանցային կայքերում 

ներկայացնել և օպերատիվ թարմացնել ներբեռնման 

հնարավորությամբ օրենսդրությամբ պահանջվող նվազագույն 

տեղեկությունները՝ ապահովելով տեղադրված 

տեղեկությունների ամբողջականությունը: 

ՏԻՄ-եր 
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Հավելված №1 

 
Համայնքային պաշտոնական կայքերում բովանդակության հետազոտության և վերլուծության համար 

ընդունված չափորոշիչները ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների 

նախարարի 2015թ. ապրիլի 8-ի №280-Ա հրամանի  

 
1) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի պատմությունը 

2) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի ընթացիկ գործունեության մասին տեղեկատվությունը 

3) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի կառուցվածքը (հաստիքացուցակ, աշխատակիցների ցուցակ, աշխատակիցների 

կոնտակտային տվյալներ) և գրաֆիկական պատկերը    

4) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի հիմնական խնդիրներն ու գործառույթները 

5) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի կառուցվածքային և (կամ) առանձնացված ստորաբաժանումների, իր 

ենթակայության մարմինների խնդիրներն ու գործառույթները, գտնվելու վայրերը, աշխատակազմի կոնտակտային 

տվյալները 

6) Այն նորմատիվ ակտերը կամ դրանց  հղումները, որոնցով կարգավորվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեությունը 

7) Տեղեկություններ իրականացվող /իրականացված ծրագրերի մասին (ծրագրերի ցանկը, տեղեկություններ ծրագրերի 

իրականացման շրջանակներում անցկացվող միջոցառումների մասին, հաշվետվություններ) 

8) Քաղաքապետարանում/գյուղապետարանում իրականացված ստուգումների, ուսումնասիրությունների, աուդիտի մասին 

տեղեկատվություն 

9) ՏԻՄ-երի կողմից ընդունվող իրավական ակտերի նախագծերը և որոշումները (համայնքի ղեկավարի, ավագանու 

որոշումներ, աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ) 

10) Համայնքի ղեկավարի, ավագանու ուղերձները, ավագանու կանոնակարգը 

11) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ, զեկույցներ և այլ 

տեղեկատվություն 

12) ՏԻՄ ներկայացվող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դիմումների, 

տեղեկատվություն ստանալու մասին հարցումների և այլ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը, դրանց լրացման վերաբերյալ 

ցուցումները, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց գործողությունների (անգործությունների) վարչական և քրեական 

կարգով վիճարկման կարգը 

13) Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին տեղեկությունները` թափուր պաշտոնների ցանկը, ներկայացվող պահանջները, 

աշխատանքի ընդունման կարգը, մրցույթի արդյունքները և դրանց բողոքարկման կարգը կամ հղում համապատասխան 

մարմնի պաշտոնական կայքին 

14) Պաշտոնական միջոցառումների մասին տեղեկությունները, որոնք կազմակերպվում են 

քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի կողմից (ավագանու նիստեր, համայնքի ղեկավարի մոտ խորհրդակցություններ և 

այլն) 

15) Համայնքի, քաղաքապետարանի մասին ԶԼՄ-ներում հրապարակումները կամ դրանց հղումները 

16) Քաղաքապետարանին/գյուղապետարանին կամ դրանց պաշտոնատար անձանց տրված մրցանակներն ու 

շնորհակալագրերը 

17) Համայնքի ղեկավարի, ավագանու անդամների անունները, ազգանունները, կենսագրությունը, կոնտակտային տվյալները 

18) Համայնքի զարգացման ծրագրերը 

19) Տեղական տուրքի և վճարների դրույքաչափերը 

20) Համայնքի ղեկավարի կողմից քաղաքացիների ընդունելության կարգը, օրը, ժամը և վայրը 

21) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների (այդ թվոււմ առցանց), ընթացակարգերի 

նկարագրություն, դրանց վերաբերյալ պարզաբանելու իրավասություն ունեցող անձի կոնտակտային տվյալները 

22) Հղումներ պետական մարմինների,  ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի, ՀՀ 

կառավարության, համապատասխան մարզպետարանի և, առկայության դեպքում, նաև իր ենթակայության մարմինների 

պաշտոնական կայքերին 

23) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի կոնտակտային տվյալները` փոստի հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, 

ինտերնետային կայքի հասցեն, հասցեի քարտեզային պատկերը, հեռախոսահամարները, ֆաքսը 

24) Քաղաքապետարանի/գյուղապետարանի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի պլանը, եկամուտների և ծախսերի 

կատարողականները, բյուջեի մուտքերը 

25) Համայնքներում պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի, շենքերի և շինությունների, 

տրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկատվություն 

26) Համայնքներում պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային կարգով 

oտարման և մրցութային կարգով վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքի տրամադրման վերաբերյալ 

հայտարարությունները` տեքստային և գրաֆիկական տեղեկություններով փաթեթը 

27) Գնումների մասին հայտարարությունները 

28) Համայնքում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին տեղեկատվությունը 

29) ՏԻՄ-երի ընտրությունների հետ կապված տեղեկատվությունը (համայնքի ղեկավարի, ավագանու անդամի թեկնածուները, 

ընտրատեղամասերը, ընտրացուցակներ, ընտրությունների արդյունքներ և այլն) 

30) Ընտանեկան նպաստ կամ հրատապ օգնություն ստացող ընտանիքների ցուցակներ 

31) Տեսաձայնային նյութեր և նկարներ 

32) Առցանց հարցումներ 
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Հավելված №2 

 

Համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերում տեղեկությունների 

միավորներով գնահատման սանդղակ  

 

ԱՌԱՋԻՆ 

ԽՈՒՄԲ 
ԵՐԿՐՈՐԴ 

ԽՈՒՄԲ 
ԵՐՐՈՐԴ   

ԽՈՒՄԲ 
ՉՈՐՐՈՐԴ 

ԽՈՒՄԲ 
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

ԽՈՒՄԲ 
Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

բարձր աստիճան  

(ներկայացված է 

տեղեկությունների 

ամբողջ անհրաժեշտ 

ծավալը և դրա 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը 

շարադրված է 

ամբողջ ծավալով)` 

90-100%: 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

միջինից բարձր 

աստիճան 

(ներկայացված է 

տեղեկությունների 

հիմնական ծավալը, 

սակայն դրա 

վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը 

շարադրված է ոչ 

ամբողջ ծավալով, 

կամ ներկայացված է 

տեղեկությունների 

ոչ ամբողջ ծավալը)` 

70-89%: 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

միջին աստիճան 

(ներկայացված է 

տեղեկությունների 

միջին ծավալը, 

տեղեկատվությունը 

շարադրված է միջին 

ծավալով կամ 

ներկայացված է 

տեղեկությունների 

միջին ծավալը)` 

50-69%: 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

ցածր աստիճան 

(տեղեկատվությունը 

ներկայացված է 

հատվածական)՝   

30-49 %: 

Տեղեկությունների 

ամբողջականության 

խիստ ցածր 

աստիճան 

(ներկայացված են 

շատ քիչ, միայն 

ժամկետանց 

տեղեկություններ)՝  

0-29 %: 
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