
 

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ # 5 

նոյեմբեր 2015   

www.ogp.am 

 

 

 

Հայաստանը ԲԿԳ միջազգային 

մրցանակաբաշխությունում արժանացավ բարձր 

մրցանակի 

2015 թ. հոկտեմբերի 28-ին Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգների 

Մեխիկո քաղաքում աշխատանքներն է սկսել «Բաց կառավարման 

գործընկերություն» (OGP) նախաձեռնության գլոբալ համաժողովը: 

Համաժողովին մասնակցում է հայաստանյան պատվիրակությունը՝ 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի 

առաջին տեղակալ Գուրգեն Դումանյանի գլխավորությամբ: 

«Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության գլոբալ 

համաժողովի շրջանակում ամփոփվել են 2015 թ. մարտին 

մեկնարկած 2-րդ ամենամյա ԲԿԳ միջազգային 

մրցանակաբաշխության արդյունքները: Այս տարվա թեման է՝ 

«Հանրային ծառայությունների բարելավումը բաց կառավարման 

սկզբունքների գործածմամբ»: Մրցանակաբաշխությանը 

մասնակցելու հայտ է ներկայացրել ԲԿԳ նախաձեռնության անդամ 

66 երկրից ավելի քան 35-ը: Հայտերը գնահատում է 23 անդամից 

բաղկացած անկախ միջազգային պատվավոր ժյուրին: 

 

 

Երկու Ոսկե բանալի ԲԿԳ 

հայաստանյան գործըն-

թացների  լավագույն 

նախաձեռնություններին 

 
Սեպտեմբերի 28-ին Տեղեկատ-

վության ազատության 

միջազգային օրը նշանավորելու 

նպատակով արդեն 13-րդ ան-

գամ Երևանում տեղի ունեցավ 

Ինֆորմացիայի ազատության 

կենտրոնի «Ոսկե բանալի և 

ժանգոտ կողպեք» ամենամյա 

մրցանակաբաշխությունը: 

Կարդալ >>> 

Կառավարությունը 

հրապարակել է 

Ինքնագնահատման 

միջանկյալ զեկույցը 

2015 թ.-ի սեպտեմբերին ՀՀ 

կառավարության աշխատա-

կազմը հրապարակել է Բաց 

կառավարման նախաձեռնու-

թյան շրջանակներում ՀՀ 

Գործողությունների երկրորդ 

ծրագրի Ինքնագնահատման 

միջանկյալ զեկույցը:  

Կարդալ >>> 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.foi.am/
http://ogp.am/hy/news/item/2015/09/28/FOI_Award/
http://ogp.am/hy/news/item/2015/09/28/FOI_Award/
http://ogp.am/hy/monitoring/item/2015/09/24/Self_assAP2/
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Հայաստանի պատվիրակությունը ԲԿԳ Համաժողովում 

Այս տարի Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցել է 

մրցանակաբաշխությանը և արժանացել բարձր մրցանակի՝ 

զբաղեցնելով տարածաշրջանում (Ասիա-Խաղաղօվկիանոսի) 

առաջին տեղը: Մրցանակների հանձնման արարողությանը ներկա է 

եղել Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Էնրիկե Պենյա 

Նիետոն, ով և հանձնել է մրցանակը: 

Մրցանակաբաշխությանը Հայաստանը ներկայացրել է 

«Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի 

ստեղծում և ներդրում ՀՀ համայնքապետարաններում» 

նախաձեռնությունը: Մրցույթում ներկայացվել է «Խելացի համայնք» 

(Smart Municipality) անվանմամբ: Ծրագրի նպատակն է` Հայաստանի 

ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության բարձրացումը և բաց 

կառավարման միջոցով համայնքների բնակիչներին մատուցվող 

հանրային ծառայությունների բարելավումը: 

 

 

 

ԲԿԳ Համաժողովը 

Մեքսիկայում 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.ogp.am/hy/
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ԻԱԿ-ը ներկայացրեց ԲԿԳ Գործողությունների 

ծրագրի մշտադիտարկման զեկույցը 

Սա հայաստանյան քաղհասարակության կողմից արված առաջին 

ամբողջական մոնիտորինգն է: Այս մշտադիտարկման զեկույցի 

նպատակն է ներկայացնել քաղհասարակության դիտարկումներն ու 

գնահատականները Բաց կառավարման Գործընկերություն 

միջազգային նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանի 

Գործողությունների ազգային երկրորդ ծրագրի մշակման և դրա 

իրականացման մեկամյա ընթացքի վերաբերյալ:   

Մոնիտորինգն ընդգրկում է 2013 թվականի սեպտեմբերից՝ ԲԿԳ 

հայաստանյան Գործողությունների երկրորդ ծրագրի մշակման 

մեկնարկ, մինչև 2015 թվականի սեպտեմբեր ընկած 

ժամանակահատվածը, երբ լրանում է ԳԾ-ի իրականացման մեկ 

տարին:  Կարդալ ավելին>>> 

 

ԲԿԳ-Հայաստան. քաղհասարակության մշտադիտարկման 

միջանկյալ զեկույց 

 

 

 

 

Մոնիտորինգի փուլերը 

Մոնիտորինգն ընդգրկում է 2013 

թվականի սեպտեմբերից՝ ԲԿԳ 

հայաստանյան Գործողություն-

ների երկրորդ ծրագրի 

մշակման մեկնարկ, մինչև 2015 

թվականի սեպտեմբեր ընկած 

ժամանակահատվածը, երբ 

լրանում է ԳԾ-ի իրականացման 

մեկ տարին:  Առանձնացվում է 

երկու հիմնական փուլ՝  

• Գործողությունների ծրագրի 

մշակման ընթացքը՝ 2013թ.-ի 

սեպտեմբերից մինչև 2014թ.-ի 

հուլիս,  

• ԳԾ-ի իրականացման մեկ 

տարին՝ 2014թ.-ի հուլիսի 31-

ից մինչև 2015թ.-ը 

սեպտեմբերի 15-ը: 

Մոնիտորինգը բաղկացած է 4 

հիմնական բաժիններից՝  

• Ներածություն,  

• Գլուխ Ա. Գործողությունների 

ծրագրի մշակման փուլ,  

• Գլուխ Բ. Գործողությունների 

ծրագրի իրականացման փուլ  

• Գլուխ Գ. Եզարահանգումներ 

ու առաջարկություններ: 

http://www.ogp.am/hy/
http://www.ogp.am/u_files/file/OGPArmenia_MonitoringReport(1).pdf
http://www.ogp.am/u_files/file/OGPArmenia_MonitoringReport(1).pdf
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ԲԿԳ Հայաստան. Քաղհասարակության զեկույց 

 

 

 

  

2015թ.-ի սեպտեմբերին Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը  

հրապարակեց ԲԿԳ նախաձեռնության շրջանակներում 

Գործողությունների երկրորդ ծրագրի մշակման և իրականացման 

գործընթացների մշտադիտարկման միջանկյալ զեկույցը: ԲԿԳ-ին 

Հայաստանի անդամակցությունից մինչ օրս՝ 2011թ.-ից 

քաղհասարակության կողմից ամբողջական և համապարփակ 

մոնիտորինգ չի իրականացվել: Այս ուսումնասիրությունը միտված է 

լրացնելու այդ բացը: Սա հայաստանյան իրականության մեջ 

քաղհասարակության կողմից իրականացվող առաջին 

համապարփակ և ամբողջական մշտադիտարկումն է, որով 

ներկայացվում և գնահատվում են ԲԿԳ հայաստանյան 

գործընթացները՝ հիմք ունենալով մինչ այժմ հրապարակված 

հաշվետվությունները, զեկույցները, գնահատողական ելույթները և 

այլն: Մշտադիտարկումն իրականացվել է ԵԱՀԿ Երևանի 

գրասենյակի աջակցությամբ իրականացվող «Աջակցում ԲԿԳ, ՏԱ և 

մամուլի արտադական վեճերին Հայաստանում» ծրագրի 

շրջանակներում: Մշտադիտարկման անցկացման համար, նշված 

ծրագրի շրջանակներում ԻԱԿ-ը նախապես քաղհասարակության 

հետ աշխատանքային քննարկում է կազմակերպել, որի նպատակն 

էր քաղհասարակության շահագրգիռ ներկայացուցիչներին 

ներկայացնել ԻԱԿ-ի կողմից մշակված ԲԿԳ գործընթացների 

մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը և մի քանի գործիքների 

մոդելները, ինչպես նաև՝ պարզելու քաղհասարակության 

կարողությունները և համատեղ աշխատելու հնարավորությունները: 

 

Մոնիտորինգի փուլերը 

Մոնիտորինգն ընդգրկում է 2013 

թվականի սեպտեմբերից՝ ԲԿԳ 

հայաստանյան Գործողություն-

ների երկրորդ ծրագրի 

մշակման մեկնարկ, մինչև 2015 

թվականի սեպտեմբեր ընկած 

ժամանակահատվածը, երբ 

լրանում է ԳԾ-ի իրականացման 

մեկ տարին:  Առանձնացվում է 

երկու հիմնական փուլ՝  

• Գործողությունների ծրագրի 

մշակման ընթացքը՝ 2013թ.-ի 

սեպտեմբերից մինչև 2014թ.-ի 

հուլիս,  

• ԳԾ-ի իրականացման մեկ 

տարին՝ 2014թ.-ի հուլիսի 31-

ից մինչև 2015թ.-ը 

սեպտեմբերի 15-ը: 

Մոնիտորինգը բաղկացած է 4 

հիմնական բաժիններից՝  

• Ներածություն,  

• Գլուխ Ա. Գործողությունների 

ծրագրի մշակման փուլ,  

• Գլուխ Բ. Գործողությունների 

ծրագրի իրականացման փուլ  

• Գլուխ Գ. Եզարահանգումներ 

ու առաջարկություններ: 

http://www.ogp.am/hy/
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Մոնիտորինգի եզրահանգումներն՝ ամփոփ    

Ուսումնասիրելով ԲԿԳ հայաստանյան երկրորդ գործողությունների մշակման 

(2013թ.-ից մինչև 2014թ.-ի հուլիսի 31-ը) և դրա իրականացման մեկամյա 

ժամանակահատվածը (2014թ.-ի սեպտեմբերից մինչև 2015թ. սեպտեմբերի 15-

ը)` կարելի է արձանագրել, որ ԲԿԳ հայաստանյան գործընթացները նոր փուլ 

են մտել Գործողությունների երկրորդ ծրագրի մշակման փուլից սկսած: Հաշվի 

առնելով նախորդ տարիների փորձը, ԱՀՄ անկախ հետազոտողի և 

քաղհասարակության դիտարկումներ ու առաջարկները, Կառավարությունն 

այս անգամ առավել պատրաստակամություն և հաշվետվողականություն է 

ցուցաբերել: Կառավարություն-քաղհասարակություն համագործակցությունը 

զգալիորեն ընդլայնվել է, որն էլ և իր դրական արդյունքն է տվել 

Գործողությունների ծրագրի վերջնական տարբերակի վրա: Ինչպես ՔՀԿ 

ներկայացուցիչներն են նշում՝ Գործողությունների երկրորդ ծրագրի մշակման 

փուլը և հենց Ծրագիրը դրականորեն տարբերվում են նախորդից:  

Սակայն, հարկ է նշել, որ Կառավարությունը բավականաչափ նախաձեռնող 

չի եղել, Չնայած ԲԿԳ գործընթացներում ներգրավված պաշտոնյաները 

մշտապես արձագանքել են և մասնակցել են ՔՀԿ կազմակերպած 

միջոցառումներին, հարցումներին և այլն, սակայն նրանք բավականաչափ 

պրոակտիվություն չեն ցուցաբերել, և պաշտոնական տեղեկատվությունը 

լայնորեն չի տարածվել:  

Դեռևս առկա են հետևյալ խնդիրները. 

 Կառավարությանը բավականաչափ պրոակտիվ չէ: 

 Աշխատանքային խմբի աշխատանքները կանոնակարգված չեն: 

 ԲԿԳ գործընթացները չեն հանրայնացվում: 

 ԲԿԳ պարտավորությունների ֆինանսական նախահաշվարկ և 

հավելյալ պետական ֆինանսավորում չի արվում: 

 Քաղհասարակությունը  հետևողական չէ: 

 

 

 

Դրական փոփոխություններ 

 Գործողությունների ծրագրի 

մշակման գործընթացը 

բարելավվել է:  

 ԲԿԳ աշխատանքային 

խումբը համալրվել է ՔՀԿ նոր 

անդամներով:  

 Կառավարությունն արձա-

գանքել է գործընթացներին 

վերաբերող հարցումներին:  

 Քաղհասարակությունը 

բավականին մեծ ակտիվու-

թյուն է ցուցաբերել ծրագրի 

մշակման գործընթացում: 

 Միջազգային դոնոր 

կազմակերպությունների 

հետաքրքրությունն ու 

աջակցությունը զգալիորեն 

ավելացել է: 

 Ծրագրում տեղ գտած 11 

պարտավորություններից 8-ը 

ընդգրկվել են քաղհասարա-

կության առաջարկություննե-

րից, մնացած 3-ը՝ ՀՀ 

կառավարության: 

 Գործողությունների ծրագրի 

պարտավորությունները 

համապատասխանեցվել են 

ԲԿԳ չափանիշներին:  

http://www.ogp.am/hy/
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Տեղի ունեցավ ԲԿԳ աշխատանքային խմբի հանդիպումը  

 

2016 թվականի փետրվարի 15-ին տեղի ունեցավ «Բաց կառավարման 

գործընկերություն» նախաձեռնության Հայաստանյան աշխատանքները 

համակարգող աշխատանքային խմբի ընդլայնված նիստը: Նիստին ներկա 

էին նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: 

Նիստը վարում էր ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-

նախարարի առաջին տեղակալ, ՀՀ ԲԿԳ աշխատանքները համակարգող 

խմբի ղեկավար Գուրգեն Դումանյանը:  

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին հետևյալ հարցերը. 

 Մեխիկո քաղաքում 2015թ. հոկտեմբերին անցկացված ԲԿԳ գլոբալ 

համաժողովի և ԲԿԳ միջազգային մրցանակաբաշխություն, 

 ԲԿԳ Հայաստանյան 2-րդ Գործողությունների ծրագրի իրականացման 

ընթացք, 

 2016-2018թթ. համար 3-րդ Գործողությունների ծրագրի նախագծում 

Ներկայացվեց ԲԿԳ Երրորդ գործողությունների ծրագրի մշակման 

գործընթացի տեսլական և մանրամասն ժամանակացույցը: 

Առաջարկություններ հնչեցին հստակեցնել և շրջանառել չափորոշիչներ՝ ՀՀ 

ԲԿԳ Երրորդ գործողությունների ծրագրի կազզման համար: 

Հանդիպման վերջում ձեռք բերվեցին պայմանավորվածություններ համատեղ 

աշխատել երկրորդ ԳԾ-ն բարեհաջող ավարտին հասցնելու և 3-րդ ծրագիրը 

համատեղ կազմելու առնչությամբ:  

Արամ Ասատրյանը ներկայացրեց ԲԿԳ Երկրորդ գործողությունների ծրագրի 

իրականացման ընթացքը. 

ՀՀ կառավարությունը 

հայտարարեց ԱԱԹՆ-ին 

անդամակցելու մեկնարկը 

ԲԿԳ հայաստանյան 

Գործողությունների երկրորդ 

ծրագրի երկրորդ հանձնա-

ռության համաձայն՝ նախա-

տեսված է, որ Հայաստանը 

պետք է Արդյունահանող 

արդյունաբերության թափան-

ցիկության նախաձեռնությանը 

(EITI) անդամակցելու գործըն-

թացը սկսեր:  

2015թ.-ի հուլիսի 28-ին ՀՀ 

կառավարությունում տեղի 

ունեցած Հակակոռուպցիոն 

խորհրդի առաջին նիստին ՀՀ 

վարչապետը պատրաստակա-

մություն հայտնեց անդամակ-

ցելու Արդյունահանող արդյու-

նաբերության թափանցի-

կության նախաձեռնությանը 

(EITI) և այդ գործընթացների 

համակարգումը հանձնարա-

րեց ՀՀ կառավարության 

աշխատակազմի ղեկավար-

նախարար Դավիթ 

Հարությունյանին: 

Կարդալ ավելին >>> 

 

Գործողությունների ծրագրի 

իրականացման փուլի 

մեկնարկից ուղիղ մեկ տարի 

անց 

ԲԿԳ նախաձեռնության 

շրջանակներում ՀՀ Գործո-

ղությունների երկրորդ 

ծրագիրը 2014-2016 թթ.-ի 

համար հաստատվել է 2014 

թվականի հուլիսի 31-ին, ՀՀ 

կառավարության նիստում: 

Ծրագիրը ներառում է 11 

պարտավորություն, որոն-

ցից, մեկ տարի անց 

կատարվել են 4-ը՝ 

առողջապահության, կրթու-

թյան ոլորտներին վերաբե-

րող 3-րդ և 9-րդ պար-

տավորությունները, ՀՀ 

բարձրաստիճան պաշտո-

նատար անձանց գույքի և 

եկամուտների հայտարա-

րագրերի թափանցիկության 

ապահովմանն ուղղված 4-

րդհանձնառությունը և  

գնումների առցանց հեռար-

ձակումը՝ 5-րդ պարտավո-

րություն: 

 

  

http://www.ogp.am/hy/
http://www.gov.am/am/news/item/12061/
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Հանձնառություն 1. ««Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում 

առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում» - հանձնառությունը 

իրականացման փուլում է: Արդեն հայատարարված է մրցույթ գույքի, 

համապատասխան սարքավորումների ձեռքբերման համար և 

համաձայնեցման փուլում է գտնվում տեխնիկական առաջադրանքը՝ 

համապատասխան կազամակերպության համար: Թվայնացման 

աշխատանքները նախատեսվում են սկսել մարտ-ապրիլին: 

Հանձնառություն 3. «Առողջապահության ֆինանսավորման 

տեղեկատվության հանրային մատչելիության ապահովում» 

հանձնառությունը գրեթեամբողջովին  իրականացված է, սակայն առկա են 

որոշակի տեխնիկական խնդիրներ:  

Ս. Ծատուրյանը ասաց, որ պորտալը տեղադրված է www.sha.am կայքում, 

որտեղ օգտատերը կարող է ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

«Հաշվետվողական համակարգեր» բաժնից: Շուտով բաժնում կտեղադրվեն 

25 հաշվետվությունների ցանկերը: Աշխատանքներ են տարվում օգտանվան 

և գաղտնաբառի հետ կապված խնդրին տալ հնարավոր լուծումներ: 

Նախատեսվում է ՀԿ-ների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 

կազմակերպել շնորհանդես: Լ. Դոյդոյանը նշեց, որ կարևոր է այստեղ 

հանրային իրազեկումը կայքի վերաբերյալ և հավելեց, որ ԵԱՀԿ 

աջակցությամբ անցկացվել է մոնիտորինգ, որտեղ անդրադարձե է 

կատարվել առողջապահության կայքի տեխնիկական խնդիրներին և 

հայտնեց պատրաստակամություն միասին քննարկելու դրանք: 

Հանձնառություն 6. «Համայնքային միկրոհարցումների ծրագրի ներդրում 10 

համայնքներում» ներկայացրեց հանձնառության վերաբերյալ Ա. Գիլոյանը: 

Արդեն թվով 5 համայնքներում ծրագիրը իրականացվել է և նախատեսվում 

ևս 5 համայնքում իրականացնել, մասնավորապես՝  մինչև հունիս Սյունիքի 

և Վայոց ձորի համայնքներում:   

Հանձնառություն 8. «Պետական կառավարման մարմինների օրինաստեղծ 

գործունեության մասին հանրության իրազեկում» հանձնառության 

վերաբերյալ ներկայացրեց Դ.Ղազարյանը: Հանձնառության  նպատակն է 

ստեղծել պետական կառավարման մարմինների կողմից մշակվող 

նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման ընդհանուր 

առցանց հարթակ՝ իրազեկելու հանրությանը գերատեսչությունների կողմից 

մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի մասին:  

Ստեղծվելիք կայքը կինտեգրվի www.e-gov.am կայքում: Բոլոր ՀՀ 

գերատեսչությունները իրավական ակտերի նախագծերը պետք է 

ներկայացնեն հանրային քննարկման:  

Իրականացված 

հանձնառությունները՝ ըստ 

Կառավարության 

Հանձնառություն 2. 

«Հանքարդյունաբերության 

թափանցիկության ապահո-

վում» - համարվում է 

իրականացված: 

Հանձնառություն 4.  «ՀՀ 

բարձրաստիճան պաշտոնա-

տար անձանց գույքի և 

եկամուտների հայտարա-

րագրերի թափանցիկության 

ապահովում» - համարվում է 

իրականացված: 

Հանձնառություն  5. «Պետական 

գնումների բողոքարկման 

խորհրդի նիստերի առցանց 

հեռարձակում»- համարվում է 

իրականացված:  

Հանձնառություն 7. «Պետական 

քաղաքականությունների և 

օրենսդրական բարեփոխում-

ների` բաց, թափանցիկ, 

մասնակցային և հաշվետու 

գործընթացի ապահովում»- 

համարվում է իրականացված: 
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Լիանա Դոյդոյանը հետաքրքրվեց կայքի մշակման փուլում ՀԿ-ների 

մասնակցության վերաբերյալ: Լևոն Բարսեղյանը հետաքրքրվեց 

աշխատանքների ավարտի ժամկետներով:  

Ի պատասխան Դ. Ղազարյանը ասաց, որ նախագիծը պատրաստ լինելուն 

պես կշրջանառվի ՀԿ-ների միջև և մարտին կներկայացվի ՀՀ 

կառավարության աշխատակազմ: 

Հանձնառություն 9. «ՀՀ հանրակրթական պետական ուսումնական 

հաստատությունների կառավարման խորհուրդների ընտրության և 

տարեկան բյուջեի պլանավորման ու ծախսերի թափանցիկության 

ապահովում» - համարվում է իրականացված:  

Նախորդ նիստին առաջարկվել էր անցկացնել մշտադիտարկում՝ 

հանձնառության կետերի իրականացման վերաբերյալ: Խնդրի վերաբերյալ 

խոսեց Ս. Մակյանը՝ նշելով, որ ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության կողմից տրվել են համապատասխան 

հանձնարարականներ հանրապետության դպրոցների տնօրեններին՝ կարգի 

ներդրման մասին: Այս պահին չկա տեղեկատվություն Երևանից, Շիրակի և 

Արարատի մազերից, իսկ մնացած ութ մարզերից տեղեկացրել են, որ կարգը 

ներդրված է:  

Վ. Սարգսյանը խնդրեց գրավոր ամփոփ տեղեկատվություն 

մշտադիտարկման վերաբերյալ, քանի որ իր վերջին մարզային այցերի 

ժամանակ որոշ մարզերում տեղյակ չէին կարգի մասին:  

Ի պատասխան Ս. Մակյանը պատասխանեց, որ մարզպետարանների 

ղեկավարներից ստացվել է գրավոր տեղեկատվություն մարզերում կարգի 

իրականացման հետ կապված: 

Ս. Մակյանը նաև անրադարձավ նախորդ նիստին քննարկված խորհրդի 

անդամների ժամկետների հարցադրմանը և տեղեկացրեց, որ խորհրդի 

անդամները ընտրվում են երեք տարի ժամկետով: 

Լ. Բարսեղյանին հետաքրքրվեց, թե քանի՞ խորհրդի կազմ է վերանայվել և 

մոտ ժամանակներս կլինի՞ վիճակագրություն դրանց վերաբերյալ:  

Ի պատասխան Ս. Մակյանը նշեց, որ բոլոր խորհրդների կազմերը  

վերանայվել են, սակայն չունի տեղեկատվություն դրանց հաստատման 

վերաբերյալ: Իրավական ակտի կատարման վերաբերյալ դեռևս 

տեղեկատվություն չկա, քանի որ վերահսկողությունը իրականացնում է ՀՀ  

կրթության և գիտության նախարարության վերահսկողական տեսչությունը:  

 

Իրականացված 

հանձնառությունները՝ ըստ 

Կառավարության 

Հանձնառություն 9. «ՀՀ 

հանրակրթական պետական 

ուսումնական հաստատու-

թյունների կառավարման 

խորհուրդների ընտրության և 

տարեկան բյուջեի 

պլանավորման ու ծախսերի 

թափանցիկության 

ապահովում» - համարվում է 

իրականացված:  

Հանձնառություն 10. «Հանրային 

ծառայողների գիտելիքների և 

հմտությունների բարելավում 

տեղեկատվության ազատու-

թյան և հակակոռուպցիոն 

ոլորտներում» ներկայացրեց 

հանձնառության վերաբերյալ 

Լ.Դոյդոյանը և  նշեց, որ 

ապրիլին նախատեսվում է 

իրականացնել վերապատ-

րաստման ևս մեկ փուլ:  

  

 

 

 

 

 

  

http://www.ogp.am/hy/


 
 

 

 

www.ogp.am 

 

 

Հանձնառություն 11. «Խոշոր համայնքների տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկության 

ապահովում» ներկայացրեց հանձնառության վերաբերյալ Ա. Գիլոյանը:  

Հանձնառությունը վերաբերում է Հայաստանի 20,000 և ավելի բնակչություն 

ունեցող համայնքների ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակմանը: 

Այստեղ առկա է ֆինանսական խնդիրներ և Երևանում Եվրոպայի 

խորհրդի գրասենյակը արդեն հաստատել է համապատասխան 

սարքավորումների ֆինանսավորումը և իրականացնելու է  դրանց 

ձեռքբերման աշխատանքները: Համայնքի բնակիչները հնարավորություն 

կունենան ինտերակտիվ մեթոդով մասնակցել ավագանու նիստերին:  

Ս.Դեհերյանը հետքրքրվեց հետագա ֆինանսական խնդիրների և 

ժամկետների վերաբերյալ: Ի պատասխան Ա. Գիլոյանը ասաց, որ 

սարքավորումները կգնելուն պես մարզպետարանները կիրականացնեն 

դրանց ներդնումը համայնքներում: Թումանյան համայնքում արդեն 

պատրաստվում են հեռարձակել առաջին ավագանու նիստը:  

Լ. Բարսեղյանը առաջարկեց վերապատրաստել քաղաքապետարանների 

կայքի մասնագետներին՝ խուսափելու համար կայքի հետ կապված 

խափանումներից, նաև առաջարկեց ընդանրացնել կայքերը:  Ա. Գիլոյանը 

պատասխանեց, որ գործում է 250 կայքեր և կայքերի խափանումների 

պատճառները տեխնիկական են՝ հիմնականում կապված 

համակարգիչների հետ: Դրա առնչությամբ նախարարությունը ստեղծել է 

խորհուրդ, որտեղ ընդգրկված են ՀԿ-ներ՝ գնահատելու խափանման 

դեպքերը և պատճառները: 
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Օգտակար հղումներ 

Բաց կառավարման գործընկերություն միջազգային նախաձեռնություն >>> 

Հայաստանը ԲԿԳ միջազգային նախաձեռնության անդամ >>> 

ԲԿԳ Հայաստանի պաշտոնական կայքը >>> 

Բաց կառավարումը հիմա >>> 

ԲԿԳ մրցանակաբաշխություն >>> 

ԲԿԳ հայաստանյան քաղհասարակությանը կարող եք անդամակցել ogparmenia@gmail.com 

էլեկտրոնային փոստին միանալով: 

 

 

 

 

 

 
 

ԲԿԳ տեղեկագիրը պատրաստվել և հրապարակվել է Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 

կողմից իրականացվող` «Աջակցություն ԲԿԳ, ՏԱ և մամուլի արտադատական վեճերին 

Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի 

կողմից: Հրապարակված կարծիքները կարող են չհամապատասխանել ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի 

տեսակետներին: 
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