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Տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչների 
մասնակցության էությունը և դրանից ակնկալվող օգուտները 

Յուրաքանչյուր պետության կառավարման մարմինները (կենտրոնական և 
տեղական) ստեղծված են ծառայելու հասարակությանը, ապահովելու վերջինիս 
պահանջմունքների և կարիքների բավարարումը, մատուցելու հանրային 
ծառայություններ։ Ժամանակակից պայմաններում արդյունավետ տեղական 
ինքնակառավարում (ՏԻ) իրականացնելու անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկը 
համայնքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովումն է։ Եվ սա 
բնական է, քանի որ ՏԻ գաղափարն ինքնին արտահայտում է համայնքում 
կառավարման գործընթացներին բնակիչների առավել մոտ գտնվելը և նրանց 
անմիջական մասնակցությունը կառավարման մարմինների ձևավորմանը և 
որոշումների ընդունմանը։ 

Ինչպես հայտնի է, համայնքում մատուցվող ծառայություններն ուղղակի կերպով են 
ազդում բնակիչների վրա, և վերջիններս անմիջապես են զգում դրանց ազդեցությունը 
իրենց առօրյա կյանքում։ Բացի այդ, համայնքի բնակիչները հանդիսանում են տեղերում 
ընդունվող հանրային որոշումների անմիջական շահառուներ, ուստի և յուրաքանչյուր 
ժողովրդավարական հասարակարգում պետության խնդիրը պետք է լինի տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին (ՏԻՄ-երին) հնարավորինս մոտեցնել համայնքի 
բնակիչներին, ապահովել քաղաքացիների իրական մասնակցությունը ՏԻ-անը։ Ուստի, 
եթե դիտարկում ենք համայնքում բնակիչների մասնակցությունը, կարող ենք ամրագրել, 
որ՝ «քաղաքացիների մասնակցությունը մի գործընթաց է, որի միջոցով համայնքի 
բնակիչները որոշակի ներգործություն են ունենում իրենց կյանքի վրա 
անմիջականորեն ազդող հանրային որոշումների վրա»։ Այսինքն՝ «մասնակցություն» 
հասկացությունը հաստատումն է այն բանի, որ հանրային կառավարման մեջ 
յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի ձայնի իրավունք, և կառավարության (կենտրոնական 
կամ տեղական) պարտավորությունն է ստեղծել քաղաքացիներին տեղեկացնելու, 
կրթելու, հանրային պլանավորման և որոշումների կայացման ու իրականացման 
տարաբնույթ գործընթացներում ներգրավելու հնարավորություն։1  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը ՏԻ-անը համայնքի 
բնակիչների մասնակցությունը բնորոշում է որպես «համայնքում իրականացվող 
գործընթաց, որի միջոցով բնակիչները, առանց խտրականության, տեղեկացվում են 
ՏԻՄ-երի գործունեության մասին և կարող են ուղղակի կամ անուղղակի 
ներգործություն ունենալ ՏԻՄ-երի որոշումների վրա»։2 

Համայնքային կյանքին և կառավարմանը մասնակցելը համայնքի ՏԻՄ-երի, 
աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների մենաշնորհը չէ։ Ճիշտ է, ՏԻՄ-

                                         
1 Թումանյան Դ., Շահբազյան Վ., Մասնակցային ժողովրդավարությունը տեղական մակարդակում. ինչու և 
ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը» ձեռնարկ, Երևան, Նոյյան Տապան, 2011թ., էջ 39 
2 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 11 



երը լիազորված են ընդունելու իրենց իրավասությանը վերաբերող որոշումներ, սակայն 
հարցերի առաջադրումը, դրանց քննարկմանը մասնակցությունը ցանկացած քաղաքացու 
իրավունքն է։ Բնակիչների մասնակցության միջոցով տեղական իշխանությունների՝ 
համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված գործունեությունն 
իրականացվում է առավել արդյունավետ կերպով։ Մասնակցային կառավարման ողջ 
տրամաբանությունը տեղական մակարդակում որոշումների կայացման ժամանակ 
հասարակական կարծիքի, փորձի և գիտելիքների հաշվի առնումն է։3 

Գոյություն ունեն ՏԻ-անը հանրային մասնակցության ակնկալվող մի շարք դրական 
արդյունքներ, որոնք ամփոփված են չորս հիմնական խմբերում և արտացոլված են 
գծապատկեր 1-ում։ 

Գծապատկեր 1. ՏԻ-անը համայնքի բնակիչների մասնակցության առավելությունները4 

 
Համայնքի բնակիչներին մասնակից դարձնելով ՏԻ-անը, առաջին հերթին, 

տեղական իշխանությունները հնարավորություն են ունենում ընդունելու ավելի 
կշռադատված որոշումներ՝ առավել հանգամանալից ուսումնասիրելով հանրության 
կողմից բարձրացված խնդիրները։ Հնարավոր է լինում գեներացնել նոր մտքեր, 
գաղափարներ և այս կամ այն հարցի վերաբերյալ լուծման նորամուծական և առավել 
արդյունավետ տարբերակներ, ավելի հստակորեն սահմանել համայնքի 
առաջնահերթությունները։  

                                         
3 Working Group Report on Citizen Engagement with Local Government, To Phil Hogan T.D. Minister for the 
Environment, Community and Local Government, 2014, p. 12 
4 Public Participation and Citizen Engagement, International Peacebuilding Advisory Team, 2015, Geneva, pp. 
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Մյուս կողմից, համայնքի բնակիչները, զգալով, որ իրենց խոսքը լսելի է դառնում 
տեղական հարցերին վերաբերող քննարկումների ժամանակ, և առաջարկություններն 
ու առարկությունները որոշակի ազդեցություն են ունենում կառավարման մարմինների 
կողմից ընդունվող որոշումների վրա, սկսում են գիտակցել սեփական անձի դերի 
կարևորությունը։ Տեսնելով, որ իրենց կարծիքն ու առաջարկությունները հաշվի են 
առնվում, իրենց ջանքերն ու ներդրումներն ի վիճակի են ինչ-որ բան փոխել, բնակիչներն 
ավելի եռանդով են սկսում իրենց մասնակցությունն ունենալ համայնքում ծագած 
խնդիրների լուծման գործում, մեծանում է ՏԻՄ-երի նկատմամբ եղած վստահության 
մակարդակը։  

Քաղաքացիների ներգրավումը որոշումների կայացման գործընթացում տեղական 
իշխանություններին դարձնում է ավելի բաց, թափանցիկ և հասանելի։ ՏԻՄ-երի 
քաղաքական հաշվետվողականության մակարդակը բարձրանում է, նրանք սկսում են 
ավելի լավ պատկերացում ունենալ տեղական խնդիրների մասին և արդյունքում ավելի 
արագ են կարողանում արձագանքել դրանց։  

Քաղաքացիները մոտենում են համայնքի կառավարման գործերին, և դրանով իսկ 
բարձրանում է նրանց քաղաքացիական պատասխանատվության զգացումը՝ ստեղծելով 
անհրաժեշտ նախադրյալներ քաղաքացիական հասարակության զարգացման համար։ 
Այսպիսով՝ հանրային մասնակցությունը հիմնաքարային բաղադրիչ է 
ժողովրդավարական հասարակության կայացման գործում։ 

 
 

Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության 
իրավական հիմքերը 

ՀՀ-ում համայնքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցության գործընթացը 
կարգավորող իրավական դաշտը որոշակիորեն ձևավորված է։ ՏԻ-անը բնակիչների 
մասնակցության իրավական հիմքերն առաջին հերթին ամրագրված են երկրի մայր 
օրենքով՝ սահմանադրությամբ5. 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված6 ՏԻ-ան 14 
սկզբունքներից 2-ը վերաբերում են ՏԻ-անը համայնքի բնակիչների մասնակցությանը և 
ՏԻՄ-երի գործունեության հաշվետվողականությանը, հրապարակայնությանը և 
թափանցիկությանը։ Այս առումով հատկապես կարևորվում է համայնքի բնակիչների 
ակտիվ մասնակցությունը համայնքի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող 
փաստաթղթերի՝ բյուջեի և հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման և քննարկման 
աշխատանքներին։ Նույն օրենքի 11-րդ հոդվածն ամբողջությամբ նվիրված է ՏԻ-անը 
բնակիչների մասնակցության առանձնահատկություններին, ըստ որի՝ համայնքում ՏԻ-

                                         
5 ՀՀ Սահմանադրություն, 06.12.2015 փոփոխություններով, Հոդվածներ 48 և 183 
6 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 8 



անը օրենքով սահմանված կարգով մասնակցելու իրավունք ունի տվյալ համայնքի 16 
տարին լրացած յուրաքանչյուր բնակիչ՝ ինչպես անձամբ, այնպես էլ հասարակական 
միավորումների և քաղաքացիական նախաձեռնությունների միջոցով։7 

 

 

Նմանատիպ դրույթներ է պարունակում Տեղական ինքնակառավարման 
եվրոպական խարտիան (ՏԻԵԽ), որի գաղափարական հենքը, ինքնին, համայնքի 
կառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովումն է.  այստեղ ամրագրված է 
այն գաղափարը, որ հանրային կառավարման գործերին ժողովրդի մասնակցությունը 
պետք է դասվի Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր պետությունների ժողովրդավարական 
սկզբունքների շարքին։8 ՏԻ-անը հանրային մասնակցությունն առավել մանրամասն է 
ներկայացնում ՏԻԵԽ-ի լրացուցիչ արձանագրությունը, ըստ որի՝ տվյալ փաստաթուղթը 
վավերացրած երկրները (այդ թվում՝ ՀՀ-ն) պետք է ձեռնարկեն անհրաժեշտ բոլոր 
միջոցները` ապահովելու ՏԻՄ-երի գործերին մասնակցելու քաղաքացիների իրավունքը՝ 
ինչպես որոշումների կայացման, այնպես էլ՝ դրանց վրա ներազդման հնարավորության 
միջոցով։ Ճանաչվում է համայնքի բնակիչների մասնակցության իրավունքը՝ որպես 
ընտրողների (այդ թվում՝ խորհուրդների կամ ժողովների անդամների) և/կամ 
թեկնածուների։9 

Համայնքի բնակիչների անմիջական մասնակցության իրավունքը 
ընտրությունների միջոցով կառավարման մարմինների ձևավորմանը, տեղական 
հանրաքվեների անցկացման հնարավորությունը ՏԻ գաղափարի դրսևորման 
կարևորագույն ձևերն են։ Տեղական հանրաքվեն համայնքի գործերի կառավարմանն 
անմիջականորեն մասնակցելու եղանակ է, որն իրականացվում է տվյալ համայնքի 
բնակիչների համայնքային նշանակության հանրային հարցերով քվեարկության 

                                         
7 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 11 
8 Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա, 15.10.1985, Ստրասբուրգ, Ներածություն 
9 Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
գործերին մասնակցելու իրավունքի վերաբերյալ լրացուցիչ արձանագրություն, 16.11.2009, Ուտրեխտ, 
Հոդվածներ 1, 2։ 

Ներդիր 1. ՀՀ Սահմանադրություն 

Հոդված 48, մաս 3-րդ. ՏԻՄ-երի ընտրությունների ժամանակ ընտրելու և ընտրվելու, 
տեղական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեն ընտրության կամ հանրաքվեի օրը 18 
տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները: Օրենքով կարող է սահմանվել ՀՀ քաղաքացիություն 
չունեցող անձանց՝ ՏԻՄ-երի ընտրություններին և տեղական հանրաքվեներին մասնակցելու 
իրավունքը: 

Հոդված 183. Համայնքի բնակիչները կարող են անմիջականորեն մասնակցել համայնքի 
գործերի կառավարմանը՝ համայնքային նշանակության հանրային հարցերը տեղական 
հանրաքվեով լուծելու միջոցով։ Տեղական հանրաքվեի անցկացման կարգը, ինչպես նաև 
համայնքի բնակիչների կողմից համայնքի գործերի կառավարմանն անմիջականորեն 
մասնակցելու այլ եղանակները սահմանվում են օրենքով։ 



միջոցով: Այն անցկացվում է ընդհանուր, հավասար, ազատ և ուղղակի ընտրական 
իրավունքի հիման վրա՝ գաղտնի քվեարկությամբ: Տեղական հանրաքվեի կարող են 
դրվել տվյալ համայնքի բնակիչների համայնքային նշանակության հանրային հարցերը՝ 
որոշակի բացառություններով։10 

ՀՀ օրենսդրությունը, ելնելով միջազգային իրավական ակտերին միանալու և 
նրանցում արտացոլված նորմերը կիրառելու տրամաբանությունից, սահմանում է 
բնակիչների մասնակցության հետ կապված դրույթներ։ Համաձայն «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի՝ ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցությունը 
սահմանվել է որպես համայնքի ղեկավարի գործունեության առանձին բնագավառ, 
որտեղ ամրագրվել են թվով 4 սեփական լիազորություններ (ներդիր 2)։11 

 

 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրված են մի քանի 

գործիքակազմեր, որոնց միջոցով պետք է ապահովվի համայնքի կառավարման 
գործընթացներին բնակիչների մասնակցությունը։ Այդ գործիքակազմերը պետք է իրենց 

                                         
10 Տեղական հանրաքվեի անցկացմանը վերաբերող առանձնահատկություններին ծանոթանալու համար 
տե՛ս «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքը 
11 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 37 

Ներդիր 2. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները ՏԻ-անը բնակիչների 
մասնակցության բնագավառում 

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

 ապահովում է համայնքի բնակիչների իրազեկման և մասնակցության միջոցառումների 
կազմակերպումն ու անցկացումը բնակիչներին մատչելի և հարմար վայրերում, ինչպես 
նաև ստեղծում է համապատասխան անհրաժեշտ պայմաններ այդ միջոցառումներին 
մասնակցելու ցանկություն հայտնած համայնքի հաշմանդամների և սակավաշարժուն 
խմբերի համար. 

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

 համայնքի բնակիչներին, հասարակության ներկայացուցիչներին իրազեկում կամ 
ներգրավում է համայնքի տարածքում կազմակերպվող ուսուցման և վերապատրաստման 
ծրագրերում: 



մանրամասն նկարագրությունը գտնեն համայնքի ավագանու կողմից ընդունված 
հետևյալ ակտերում՝    

 «Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության 
կարգ», 

 «Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և 
գործունեության կարգ», 

 «Հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման և անցկացման 
կարգ»։ 

ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգերի օրինակելի ձևերը մշակվել են 
2015թ.-ին ՀՖՄ-ի կողմից ԱՄՆ ՄԶԳ «ՀաՄաՏեղ» հնգամյա ծրագրի շրջանակներում։ 
Դրանք անցել են հանրային քննարկման լայն ճանապարհ, որոնց արդյունքում 
լրամշակվել և տրամադրվել են ՏԿԶՆ-ին։ Վերջինս դրանք 2015թ. նոյեմբերին տեղադրել 
է իր պաշտոնական համացանցային կայքում՝ որպես մեթոդական օգնություն ՀՀ բոլոր 
համայնքների համար՝ այդպիսով կիրառության մեջ մտնելով ամբողջ Հայաստանում։ 

Վերոնշյալ փաստաթղթերը սահմանում են համայնքի հանրային կյանքին  
բնակիչների (նրանց խմբերի) մասնակցության դրույթները, ՏԻՄ-երի հետ 
փոխհարաբերությունները այդ գործընթացներում, մասնակցության ձևերը, 
ընթացակարգերն ու դրանց վերաբերող այլ մանրամասներ։  

Համայնքի ղեկավարն ու ավագանին ունեն որոշակի լիազորություններ՝ վերոնշյալ 
կարգերի մշակման և ընդունման հետ կապված։ Այսպես, ավագանին, համայնքի 
ղեկավարի առաջարկության ներկայացմամբ, քննարկում և որոշում է կայացնում 
համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող 
խորհրդակցական մարմինների քանակի, անվանումների ու ձևավորման, համայնքում 
ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության, հանրային բաց լսումների և քննարկումների 
կազմակերպման կարգերը  հաստատելու վերաբերյալ։ Կարգերի մեջ 
փոփոխությունների և (կամ) լրացումների կատարումը, գործողության դադարեցումը, 
համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ, իրավասու է կատարել միայն համայնքի 
ավագանին՝ իր համապատասխան որոշմամբ12:  

 

Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների 
մասնակցության եղանակները և ձևերը 

ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցությունն իրականացվում է երկու եղանակով13՝  

1. Պասիվ, որը ենթադրում է համայնքի հանրության ծանուցում, իրազեկում 
համայնքային կյանքին առնչվող համապատասխան տեղեկատվությամբ և կրթում։ 

                                         
12 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք,  Հոդվածներ 11 և 18։ 
13 Համաձայն «Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգ» 
օրինակելի ձևի, հասանելի է՝ http://cfoa.am/legislation/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80 



Օրինակ, երբ քաղաքացիները հաճախում են հանրային միջոցառումներին՝ ՏԻՄ-երի նոր 
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։ 

2. Ակտիվ, որի ժամանակ բնակիչները ներգրավվում են համայնքի կառավարման և 
զարգացման, ՏԻՄ-երի որոշումների կայացման գործընթացներում՝ հնարավորություն 
ունենալով ներազդելու դրանց վրա։ 

Հանրային մասնակցության ակտիվ և պասիվ եղանակների բուն էությունն ու 
բնորոշ առանձնահատկություններն արտացոլված են գծապատկեր 2-ում։ 

Գծապատկեր 2. Քաղաքացիների մասնակցության ակտիվ և պասիվ եղանակների 
համեմատական պատկերը 

 
Եթե մասնակցության պասիվ եղանակի դեպքում առկա է տեղեկատվության 

միակողմանի հոսք՝ ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչների իրազեկման տեսքով, ապա 
ակտիվ եղանակի պարագայում գոյություն ունի երկկողմանի ազդեցություն, 
տեղեկատվության հոսքը ոչ միայն ՏԻՄ-երից ուղղվում է դեպի համայնքի բնակիչներ, 
այլ նաև ապահովվում է դրա հետադարձ շարժը՝ բնակիչների շրջանում հարցումների և 
խորհրդակցությունների կազմակերպման, համայնքի բնակիչների կողմից ձևավորված 
ֆոկուս խմբերի արձագանքի ուսումնասիրման  և այլ ձևերով՝ հնարավորություն 
ընձեռելով ՏԻՄ-երին ստանալ բնակիչների կարծիքն ու դիրքորոշումն իրենց 
գործունեության վերաբերյալ, հաշվի առնել ստացված առաջարկություններն ու 
կատարել որոշ շտկումներ։ Բացի տեղեկատվության երկկողմանի փոխանակումից՝ այս 
դեպքում քաղաքացիներն ակտիվ կերպով ներգրավվում են տեղական մակարդակում 
որոշումների կայացման գործընթացում՝ ունենալով իրենց ուղղակի մասնակցությունը 
խորհուրդներում, հանձնաժողովներում, խորհրդատվական և աշխատանքային 
խմբերում, ընդհուպ մինչև ապահովելով ակտիվ մասնակցության բարձրագույն ձևը՝ 
գործընկերությունն ու քաղաքացիների կողմից իշխանության լիարժեք հսկողությունը։ 
Այլ կերպ ասած, եթե մասնակցության պասիվ եղանակը համայնքի բնակիչների և 
հասարակական սուբյեկտների համար ապահովում է հնարավորություն՝ միայն 
տեղեկանալու համայնքի խնդիրների և դրանց լուծման ուղղությամբ ՏԻՄ-երի ծավալած 
գործունեության մասին, ապա ակտիվ եղանակը, բացի վերոնշյալ հնարավորությունից, 
նաև նպատակաուղղված է ընձեռելու որոշակի հնարավորություններ բնակիչների 



համար՝ ներգրավվելու և իրենց իրական մասնակցությունն ունենալու համայնքում 
արդյունավետ ՏԻ իրականացնելու գործում։  

Մասնակցության պասիվ եղանակի ձևերն են՝ բնակչության տեղեկացումն 
(իրազեկումն) ու կրթումը: Մասնակցության այս ձևերն օգտագործելիս, ՏԻՄ-երի համար 
բնակիչների կարծիքներն ու գաղափարներն իմանալու անհրաժեշտություն չի զգացվում, 
հետևաբար դրանց օգտագործման հատուկ կառուցակարգեր և ընթացակարգեր չեն 
սահմանվում:  

Բնակիչների մասնակցության տեղեկացման և կրթության ձևերը բերված են 
Ներդիր 3-ում։ 

 
 
Մասնակցության ակտիվ եղանակի ձևերն են՝ ներգրավումը և ներգործությունը, 

որոնց իրականացման միջոցառումները բերված են Ներդիր 4-ում։ 
 

Ներդիր 3. Բնակիչների մասնակցության տեղեկացման և կրթության ձևերը 

1. հանրային տեղեկատվությունը, որը ներառում է տեղական զանգվածային 
լրատվության միջոցներով իրականացվող հայտարարությունները, ՏԻՄ-երի կողմից 
համայնքի տարածքում ծրագրվող տարբեր միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը, 
վերջիններիս գործունեության վերաբերյալ վերլուծական ռադիոհեռուստատեսային 
ծրագրերի հեռարձակումը, համայնքի ավագանու նիստերի ուղիղ հեռարձակումը, տեղական 
տպագիր և էլեկտրոնային մամուլը, համայնքային համացանցային կայքերը և այլն։ Սա 
նպատակաուղղված է բնակիչների շրջանում տեղեկատվության տարածմանը, համայնքում 
տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ հանրության իրազեկմանը։ 

2. հանրային զեկույցներն ու հաշվետվությունները, 
3. տեղեկատվական կենտրոնները, «մեկ պատուհանի» սկզբունքով գործող 

ընդունարանները, 
4. կրթական (ուսուցման, վերապատրաստման և այլ) ծրագրերը, 
5. ընդունելությունները, «բաց դռների» ծրագրերը և այլն։ 



 

Ներդիր 4. Բնակիչների մասնակցության ներգրավման և ներգործության ձևերը 

1. հանրային բաց լսումներ և քննարկումներ. վերջիններս կազմակերպվում են 
համայնքի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցերի և իրավական ակտերի 
(օրինակ՝ համայնքի գլխավոր հատակագիծ, բյուջե, զարգացման ծրագրեր, 
ռազմավարություններ և այլն) նախագծերի ֆորմալ (պաշտոնական) եղանակով քննարկման 
նպատակով։ Հանրային բաց լսումների և քննարկումների իրականացման կարգն ու 
առանձնահատկություններն առավել մանրամասն ներկայացված են ստորև՝ էջ 15։ 

2. հանրային ժողովներ և շահագրգիռ անձանց հետ հանդիպումներ, որոնք անց են 
կացվում ոչ ֆորմալ (ոչ պաշտոնական) մթնոլորտում համայնքային որևէ հարցի կամ 
իրավական ակտի նախագծի վերաբերյալ հանրային կամ մասնակիցների կանխորոշված 
շրջանակի տեսակետների և կարծիքների արտահայտման համար հնարավորություն 
ստեղծելու նպատակով։ 

3. հարցումներ. սրանք իրականացվում են համայնքային որևէ հարցի կամ իրավական ակտի 
նախագծի վերաբերյալ բնակիչների կարծիքն ու տեսակետը պարզելու նպատակով։ Հարցումները 
կարող են անցկացվել հեռախոսազանգերով, բնակիչների բնակարաններ այցելություններով, 
փոստով (ներառյալ` էլեկտրոնային), բջջային հեռախոսների կարճ հաղորդագրություններով, 
համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայության դեպքում՝ առցանց ռեժիմով։ 
Հարցումներին կարող են ներգրավվել ինչպես համայնքի բոլոր բնակիչները, այնպես էլ՝ դրանց 
որոշակի խմբեր։  

4. ֆոկուս խմբեր, որոնք ձևավորվում են ՏԻՄ-երի որևէ նախագծի կամ նախաձեռնության 
նկատմամբ համայնքի բնակիչների «լուռ մեծամասնության» վերաբերմունքը պարզելու և 
մոտավոր գնահատելու նպատակով։ Յուրաքանչյուր ֆոկուս խմբում կարող է ընդգրկվել 5-12 
անդամ, որոնք կարող են ներկայացնել համայնքը, համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրը 
կամ թաղամասը՝ ապահովելով տեսակետների և շահերի բազմազանությունը։ 

5. խորհրդակցական մարմիններ, որոնք իրականացնում են խորհրդատվություններ, 
ներկայացնում են եզրակացություններ և առաջարկություններ համայնքի ղեկավարին՝ այդ կերպ 
ակտիվ մասնակցություն ունենալով համայնքային քաղաքականությունների, զարգացման 
ռազմավարությունների, ծրագրերի մշակմանը (առավել մանրամասն ներկայացված են ստորև՝ էջ 
11)։ 

6. համայնքային ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբեր. համայնքում առկա խնդիրների լուծման 
ուղիների որոնման, քննարկման և գաղափարների փոխանակման, բնակիչների իրավունքների և 
շահերի պաշտպանության նպատակներով համայնքում կարող են ստեղծվել ֆորմալ խմբեր 
(իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող հասարակական կազմակերպություններ, 
միություններ, միավորումներ, հիմնադրամներ), ինչպես նաև՝ ոչ ֆորմալ խմբեր (իրավաբանական 
անձի կարգավիճակ չունեցող քաղաքացիական, նախաձեռնող, ակտիվ խմբեր)։  Երկու խմբերն էլ 
ստեղծվում և հանդես են գալիս հատկապես համայնքային ծրագրերի մշակման ու կառավարման, 
համայնքային ծառայությունների մատուցման գործընթացներում բնակիչների մասնակցությունն 
ապահովելու և բնակիչների խնդիրները ՏԻՄ-երին ավելի հասանելի դարձնելու նպատակով: 

7. ՏԻՄ-երին բնակիչների նախաձեռնության ներկայացում. սա համայնքային կյանքին 
վերաբերող որևէ էական հարցի՝ համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում ընդգրկելու, 
ավագանու կողմից քննարկելու և դրա վերաբերյալ ավագանու որոշումը ստանալու բնակիչների 
նախաձեռնություն է (առավել մանրամասն տե՛ս ստորև՝ էջ 18)։ 

8. տեղական զանգվածային լրատվության միջոցներ. համայնքում առկա տեղական ԶԼՄ-
ները, բացի տեղեկատվության տարածումից, կարող են օգտագործվել նաև որպես ՏԻ-անը 
բնակիչներին ներգրավելու միջոց։ Բնակիչները կարող են տեղական ԶԼՄ-ներում ահազանգերի, 
հաղորդագրությունների, հայտարարությունների, հոդվածների, ելույթների միջոցով ներկայացնել 
համայնքի այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումը, մտահոգությունները, 



 

ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության այս կամ այն ձևի ընտրությունը կոնկրետ 
դեպքում սահմանում է համայնքի ղեկավարը, ընդ որում՝ մասնակցության ակտիվ կամ 
պասիվ եղանակի և վերոնշյալ ձևերի ընտրությունը կախված է նրանից, թե ՏԻՄ-երն ինչ 
նպատակներ են հետապնդում։  

Բնակիչների մասնակցության ձևերի կիրառման նպատակներից են` 
 տեղեկացնել բնակիչներին ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ, որպեսզի 

նրանք իրազեկ լինեն ՏԻՄ-երի որոշումների կայացման, համայնքի կառավարման 
և զարգացման գործընթացներին. 

 կրթել բնակիչներին, որպեսզի նրանք ավելի խելամտորեն վերաբերվեն ՏԻՄ-երի 
նախաձեռնություններին և կարողանան գնահատել համայնքային խնդիրների 
լուծման այլընտրանքների առավելություններն ու թերությունները. 

 հայցել տեղեկատվություն բնակիչներից, որպեսզի ընդլայնվի ՏԻՄ-երի 
տեղեկատվության աղբյուրների շրջանակը և, ըստ այդմ, բարձրանա կայացվող 
որոշումների որակը. 

 խորհրդակցել բնակիչների հետ, որպեսզի պարզվի նրանց կարծիքը ՏԻՄ-երի նոր 
նախաձեռնությունների վերաբերյալ. 

 ներգրավել բնակիչներին համայնքի պլանավորման և բյուջետավարման 
գործընթացներում՝ ապահովելու նրանց մասնակցությունը համայնքի ապագա 
տեսլականի, ռազմավարությունների, ծրագրերի և բյուջեների մշակման գործում. 

 ապահովել հետադարձ կապ բնակիչների հետ, որպեսզի պարզվի ՏԻՄ-երի 
նախաձեռնությունների սոցիալական ազդեցությունը բնակիչների վրա և ճշտվեն 
ՏԻՄ-երի հետագա գործողությունները. 

 ներգրավել բնակիչներին ՏԻՄ-երի որոշումների կայացման գործընթացում՝ 
ապահովելով նրանց ուղղակի մասնակցությունը տարբեր խորհրդակցական 
մարմինների, հանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին։ 
Վերոնշյալ նպատակները և իրենց համապատասխանող մասնակցության ձևերը 

համադրելի կերպով արտացոլված են աղյուսակ 1-ում։ 

տեսակետները և առաջարկությունները։ Հատկապես արդյունավետ են ուղիղ եթերով 
հեռարձակվող հարցազրույցները և բազմապիսի հաղորդումները, որոնց ժամանակ բնակիչները 
հնարավորություն ունեն հեռախոսազանգերով կամ այլ միջոցներով անմիջապես հարցեր ուղղել 
տվյալ միջոցառմանը հրավիրված ՏԻՄ-երին, համայնքի աշխատակազմի, համայնքային 
կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց և փորձագետներին։ 

9. էլեկտրոնային և համացանցային միջոցներ. Համայնքն իր պաշտոնական էլեկտրոնային 
փոստով մշտական էլեկտրոնային հաղորդակցություն է ապահովում իր բնակիչների հետ։ 
Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի, տարբեր համացանցային սոցիալական 
հարթակներում ՏԻՄ-երի կողմից ստեղծված համացանցային խմբերի և էջերի առկայության 
դեպքում համայնքի աշխատակազմը կարող է առցանց ռեժիմով պատասխանել բնակիչներին 
հուզող հարցերին, իրականացնել հարցումներ, համայնքային բաց լսումներ և քննարկումներ։ 



Աղյուսակ 1. ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության ձևերի կիրառումը՝ ըստ ՏԻՄ-երի 
նպատակների 
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Տե
ղե
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ցն
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Կր
թ

ել
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կա
պ
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պ
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նե

րգ
րա

վե
լ 

Պ
ա

սի
վ 

Հանրային տեղեկատվություն X X      
Համայնքային 
ընդունելություններ 

X X      

Կրթական ծրագրեր X X      
Հայտարարություններ 
տեղական ԶԼՄ-ներով 

X X      
Ընդունելություններ և «բաց 
դռների» ծրագրեր 

X X X     

Ա
կտ

իվ
 

Հանրային լսումներ և (կամ) 
քննարկումներ 

X X X X    
Տեղական ԶԼՄ-ների հետ 
ուղիղ կապեր 

X X X   X  
Հանրային ժողովներ,  
հանդիպումներ 

X X X X  X  

Հարցումներ X X X X  X  
Ֆոկուս խմբեր X X X X X X X 
Խորհրդակցական 
մարմիններ 

X X X X X X X 

Համայնքային ֆորմալ և ոչ 
ֆորմալ խմբեր 

X X X X X X X 

ՏԻՄ-երին բնակիչների 
նախաձեռնության 
ներկայացում 

X X X X X X X 

Էլեկտրոնային և 
համացանցային միջոցներ 

X X X X X X X 

 

Ճիշտ է, ՏԻ-անը համայնքի բնակիչների մասնակցության այս կամ այն ձևի 
ընտրության գործառույթը վերապահված է համայնքի ղեկավարին, սակայն համայնքի 
բնակիչները, համայնքում գործող քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր 
հատվածի կազմակերպությունները, ոչ ֆորմալ խմբերի ներկայացուցիչները կարող են 
առարկություններ և առաջարկություններ ներկայացնել համայնքի ղեկավարին՝  
տեղական նշանակության որևէ հարցի կամ իրավական ակտի նախագծի,  բնակիչների 
մասնակցության ձևի ընտրության վերաբերյալ: Այս դեպքում համայնքի ղեկավարը 
պարտավորվում է պատասխանել առարկություն կամ առաջարկություն ներկայացնողին՝ 
իր կողմից դրա ընդունվելու կամ չընդունվելու մասին՝ համապատասխան 
հիմնավորումներով։  



Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների 
(ԽՄ-ների) ձևավորումը և գործունեությունը 

ԽՄ-ները համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործող 
մարմիններ են, որոնց միջոցով ապահովվում է համայնքի բնակիչների, 
քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի (ՔՀՄՀ) 
կազմակերպությունների և խմբերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը համայնքի 
կառավարմանն ու զարգացմանը: ԽՄ-ները, որպես ներկայացուցիչների միավորված 
խումբ, կարող են խորհրդատվություն, եզրակացություններ և առաջարկություններ 
ներկայացնել համայնքի ղեկավարին համայնքային տարբեր հարցերի վերաբերյալ՝ 
այդպիսով ակտիվ մասնակցություն ունենալով համայնքում քաղաքականությունների, 
ռազմավարությունների, ծրագրերի մշակման, ՏԻՄ-երի որոշումների ընդունման և 
դրանց իրականացման արդյունքների մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) և 
գնահատման գործընթացներին։14 Այս առանձնահատկություններն արտացոլված են 
ստորև ներկայացված գծապատկեր 3-ում։ 

Գծապատկեր 3. ԽՄ-ներին բնորոշ առանձնահատկությունները 

 

                                         
14 «Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգ», 
հասանելի է՝ http://cfoa.am/legislation/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80 հղումով 



ԽՄ-ներն ստեղծում են մի յուրահատուկ հարթակ՝ ապահովելով մի կողմից, տվյալ 
համայնքի ՏԻՄ-երի և, մյուս կողմից, համայնքի բնակիչների միջև կապն ու 
երկխոսությունը։ 

ԽՄ-ների ձևավորման հիմնական նպատակն է՝ 

նպաստել համայնքում ՏԻ արդյունավետության և հասցեականության բարձրացմանը՝ 
ապահովելով համայնքի բնակիչների, ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և խմբերի 
ներկայացուցիչների մասնակցությունը ՏԻ-անը և նրանց ձայնի հասանելիությունը ՏԻՄ-երին։  

Վերոնշյալ նպատակից էլ բխում են ԽՄ-ների հետևյալ հիմնական գործառույթները 
(ներդիր 5). 

 
 

ԽՄ-ների ձևավորման և գործունեության կարգը 

ԽՄ-ները ձևավորվում են «Համայնքի ղեկավարին կից ԽՄ-ների ձևավորման և 
գործունեության կարգ»-ն ընդունելու վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշումն ուժի 
մեջ մտնելու օրվանից հետո երկու ամսվա ընթացքում և գործում են մինչև համայնքի 
ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը։ 

Համայնքի ղեկավարին կից ձևավորվում և գործում են ըստ ՏԻՄ-երի 
հայեցողության քանակի ԽՄ-ներ, որոնց անվանումները ներառվում են ավագանու 
կողմից ընդունվող կարգում: Կարգի օրինակելի ձևում խորհուրդ է տրվում համայնքի 
ղեկավարին կից ստեղծել ԽՄ-ներ հետևյալ ուղղություններով.  

1. համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման, 
2. քաղաքաշինության, հողօգտագործման, տնտեսական ենթակառուցվածքների, 

կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և 
տրանսպորտի հարցերի, 

Ներդիր 5. ԽՄ-ների գործառույթները 

 ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչներին իրազեկում, 
 համայնքի զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ համայնքի ղեկավարին 

խորհրդատվության տրամադրում, հանրային կարևորություն և հնչեղություն ունեցող 
խնդիրների վերաբերյալ եզրակացությունների և առաջարկությունների ներկայացում, 

 մասնակցություն համայնքի զարգացման ծրագրերի, տարեկան աշխատանքային 
պլանների, բյուջեի և այլ ծրագրային փաստաթղթերի մշակման, քննարկման, 
իրականացման և վերահսկման, մոնիթորինգի, աուդիտի և գնահատման 
աշխատանքներին,  

 ԽՄ-ների կողմից ընդունված որոշումների հետագա կատարման ընթացքի հետևում, 
 ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ հանրային մշտադիտարկման իրականացում, 
 աջակցություն համայնքում կոնֆլիկտների կանխարգելմանը, ծագած կոնֆլիկտների 

լուծմանը, առկա հակամարտությունների մեղմմանը։ 
 



3. կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների, 
առողջապահության, սպորտի, սոցիալական (այդ թվում՝ երեխաների 
պաշտպանության) հարցերի: 

ԽՄ-ն համարվում է ձևավորված, եթե տվյալ ԽՄ-ի կազմում ընդգրկվել է առնվազն 
5 անդամ, այն կարող է ունենալ առավելագույնը 25 անդամ։ ԽՄ-ների կազմում անդամ 
ընդգրկվելու նախապայմաններն ու սահմանափակումները ներկայացված են աղյուսակ 
2-ում։ 

 

Աղյուսակ 2. ԽՄ-ների անդամների կազմը 

ԽՄ-ների կազմում կարող են ընդգրկվել 
ԽՄ-ների կազմում չեն 

կարող ընդգրկվել 
 համայնքի ավագանու անդամներ (առավելագույնը՝ երեք) 

 դատական կարգով 
անգործունակ կամ 
սահմանափակ գործունակ 
ճանաչված անձիք 

 համայնքի աշխատակազմի կամ համայնքային 
ենթակայության կազմակերպությունների մասնագետներ 

 քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների և խմբերի ներկայացուցիչներ 

 մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների և խմբերի 
ներկայացուցիչներ 

 հանցագործության համար 
դատապարտված անձինք, 
ովքեր իրենց պատիժը կրում 
են քրեակատարողական 
հիմնարկներում 

 պետական կառավարման մարմինների` համայնքի 
տարածքում գործող տարածքային ծառայությունների 
ներկայացուցիչներ 

 համայնքում գործող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի 
կառավարման մարմինների15 և (կամ) համայնքի 
թաղամասերի և բնակավայրերի ներկայացուցիչներ 

 փորձագետներ 
 զինված ուժերի ժամկետային 

զինծառայողները  համայնքի ակտիվ բնակիչներ 
 այլ շահագրգիռ անձիք 

 

 
ԽՄ-ների անդամների թեկնածուների առաջադրման կարգն ունի որոշակի 

առանձնահատկություններ՝ կախված այն փաստից, թե ով է տվյալ թեկնածուն։ 
Համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուին՝ վերջինիս համաձայնությամբ 
առաջադրում է համայնքի ավագանին՝ իր որոշմամբ։ Համայնքի աշխատակազմի և 
համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների մասնագետի թեկնածուին 
առաջադրում է համայնքի ղեկավարը։ ԽՄ-ների մյուս անդամների թեկնածուներն 
ընտրվում են մրցութային կարգով՝ իրենց կողմից նախապես ներկայացրած գրավոր 
դիմումների հիման վրա։ ԽՄ-ների անդամների ընտրության նպատակով համայնքի 
ղեկավարի կողմից ձևավորվում է հանձնաժողով, որը կարող է ունենալ երեք անդամ։ 
Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են համայնքի աշխատակազմի, համայնքային 

                                         
15 Համատիրություններ, հավատարմագրային կամ լիազորագրային կառավարման մարմիններ, 
կոոպերատիվներ և այլն 



ենթակայության կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և 
մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հանձնաժողովը 
նախագահում է համայնքի ղեկավարը։ Թեկնածուների ընտրության նպատակով 
հանձնաժողովի կողմից անց է կացվում հարցազրույց, որի արդյունքում ընտրվում են 
ԽՄ-ների համապատասխան անդամները՝ հաշվի առնելով վերջիններիս կրթությունը, 
հասարակական կարգով աշխատանքներ կատարելու նախկին փորձը, համայնքի 
բնակչության տարբեր խմբեր ներկայացնող անձանց ներկայացուցչության ապահովումը 
և այլն։  

ԽՄ-ների անդամների թեկնածուներին, համայնքի ղեկավարի համապատասխան 
առաջարկության ներկայացմամբ, հաստատում է համայնքի ավագանին՝ իր որոշմամբ։ 

ԽՄ-ներն ունեն նախագահ, որը համայնքի ղեկավարն է (ղեկավարի 
բացակայության ժամանակ ԽՄ-ների նախագահի գործառույթներն իրականացնում է 
համայնքի ղեկավարի  տեղակալը) և քարտուղար, որը համայնքի աշխատակազմի 
քարտուղարն է։  

ԽՄ-ների նիստերը գումարվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում, կարող են հրավիրվել արտահերթ նիստեր։ Նիստերը 
դռնբաց են, ինչը նշանակում է, որ կարող են հրավիրվել նիստի օրակարգի նախագծում 
ընդգրկված հարցերին առնչվող անձիք, զանգվածային լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչներ։ 

ԽՄ-ի որոշումները համայնքի ղեկավարի համար կրում են խորհրդատվական 
բնույթ և դրանց հիման վրա համայնքի ղեկավարը կարող է ընդունել համապատասխան 
որոշումներ: 

 
 

Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների 
կազմակերպումը և անցկացումը 

Համայնքում կազմակերպվող և անցկացվող հանրային բաց լսումներն ու 
քննարկումներն (այսուհետ՝ հանրային քննարկումներ) ուղղված են քննարկման դրված 
նախագծերի կամ հարցերի վերաբերյալ հանրային կարծիքի բացահայտմանը, 
այլընտրանքային տարբերակների, հնարավոր ծախսերի, օգուտների և հավանական 
ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկությունների ստացմանը։ Դրանց միջոցով ապահովվում է 
համայնքի կառավարման և զարգացման աշխատանքներում հասարակության իրական 
մասնակցությունը։16 

Հանրային քննարկումների կարևորագույն նպատակը իրավական ակտերի 
նախագծերի և համայնքային հարցերի մասին շահագրգիռ ֆիզիկական և 

                                         
16 Համաձայն «Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և 
անցկացման կարգ»-ի օրինակելի ձևի, հասանելի է` 
http://cfoa.am/legislation/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80 հղումով 



իրավաբանական անձանց իրազեկումն է, ինչպես նաև նրանցից կարծիքների 
հավաքագրման աշխատանքների իրականացումը: 

Հանրային քննարկումներին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձիք։ Երբեմն նպատակահարմար է լինում 
հանրային քննարկումների աշխատանքներում ներգրավել սահմանափակ թվով 
մասնակիցների, կամ էլ՝ իրականացնել հանդիպումը նախապես կանխորոշված 
շրջանակի անձանց հետ, ովքեր հանդիսանում են քննարկմանը դրված իրավական 
ակտի նախագծի կամ համայնքային հարցի պոտենցիալ շահակիրներ։ 

Հանրային քննարկումներին մասնագիտական պատշաճ մակարդակ ապահովելու 
համար դրանց կարող են հրավիրվել նաև համապատասխան բնագավառի պետական 
կառավարման մարմիններ, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչներ, գիտնականներ, մասնագետներ, փորձագետներ և այլ շահագրգիռ 
անձիք: 

 
Հանրային քննարկումների կազմակերպման և իրականացման կարգը 

Հանրային քննարկումների կազմակերպումը և իրականացումը ֆինանսավորվում 
է համայնքի տվյալ տարվա բյուջեից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից: 

Նախքան հանրային քննարկումների անցկացումը համայնքի ղեկավարն 
իրականացնում է սպասվելիք քննարկման վերաբերյալ համայնքի բնակիչների 
իրազեկում՝ ՏԻՄ-երի նստավայրում և այլ հասանելի վայրերում հրավերը փակցնելու 
միջոցով։ Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայության դեպքում 
հրավերը պարտադիր կերպով տեղադրվում է այդտեղ, ինչպես նաև կարող է տարածվել 
տեղական զանգվածային լրատվության միջոցներով, տեղական հեռուստատեսությամբ 
և ժամանակակից հեռահաղորդակցության այլ միջոցներով (հեռախոսազանգերով, 
կարճ հաղորդագրություններով և այլն): Հրավերի հետ մեկտեղ հրապարակվում է 
քննարկմանը դրվող նախագիծը կամ հարցը։ 

Հանրային քննարկումների մասնակիցները քննարկման դրված նախագծի կամ 
հարցի վերաբերյալ կարող են հարցեր ուղղել համայնքի ղեկավարի ներկայացուցչին, ով 
հանդիսանում է քննարկման վարողը, իրենց առարկությունները և առաջարկությունները 
հնչեցնել բանավոր ձևով կամ գրավոր տեսքով ներկայացնել հանրային քննարկումների 
քարտուղարին։ Վերջինս կազմում է քննարկման արձանագրությունը՝ մասնակիցների 
համապատասխան առարկությունների և առաջարկությունների ամփոփ 
նկարագրությամբ։  

Հանրային քննարկումների արդյունքում քննարկման դրված հարցերի առնչությամբ 
ստացված առարկությունների և առաջարկությունների վերլուծության և ամփոփման 
հիման վրա համայնքի ղեկավարը նախագծում կամ հարցում կատարում է անհրաժեշտ 
լրամշակումներ և հրապարակում հանրային քննարկումների արդյունքների 
ամփոփաթերթը։ Հանրային քննարկումների արդյունքներով, իրավական ակտի կամ 



հարցի լրամշակված նախագիծն՝ իրեն կից փաստաթղթերով (հանրային 
քննարկումների արդյունքների ամփոփաթերթ, հանրային քննարկումների մասին 
տեղեկանք)17 ներկայացվում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը: 

Նշենք, որ հանրային քննարկումները բնորոշվում են առավելապես ոչ 
մասնագիտական ուղղվածությամբ և արտահայտվող բազմաբնույթ կարծիքներով, 
որոնք խորհրդատվական տեսանկյունից կարող են աչքի չընկնել մասնագիտական 
բարձր որակով: Այդ իսկ պատճառով հանրային քննարկումները պահանջում են վարողի 
կողմից ժամանակի ճիշտ պլանավորում և քննարկումների ընթացքի հմուտ ուղղորդում: 

 
Հանրային քննարկումների իրականացման այլընտրանքային ձևերը 

Բացի դեմ առ դեմ կազմակերպվող հանրային քննարկումներից, գոյություն ունեն 
նաև դրանց անցկացման այլ ձևեր, որոնցից յուրաքանչյուրն արդյունավետ կարող է 
կիրառվել՝ ելնելով համապատասխան իրավիճակից և ռեսուրսների առկայությունից։ 
Դրանք են՝ 

1. Հանրային քննարկումների իրականացում՝ համացանցային կայքերի 
միջոցով 

Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայության դեպքում18  
իրավական ակտի նախագիծը կամ համայնքային հարցը տեղադրվում է կայքում և 
ապահովում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից դրա վերաբերյալ կարծիքների 
առցանց հավաքագրումը։ Այս ձևը հնարավորություն է տալիս օգտատերերին 
համապատասխան առարկությունները և առաջարկությունները թողնել համայնքի 
համացանցային կայքում հատուկ այդ նպատակով ստեղծված տեղում կամ ուղարկել 
համապատասխան էլեկտրոնային հասցեով։ 

Հանրային քննարկման այլ ձևերի համեմատ՝ համացանցային կայքերի միջոցով 
հանրային քննարկումների անցկացումն ունի մի շարք առավելություններ, որոնք էլ 
մեծապես պայմանավորում են դրա նպատակահարմարությունը, մասնավորապես՝ 

 քննարկումներն առավել հասանելի են դառնում հասարակության լայն խմբերի 
համար` նպաստելով առավել մեծ թվով անձանց մասնակցությանն ու ներգրավմանը 
համայնքային կյանքին, 
 այս ձևով կարծիքների և հարցադրումների հավաքագրումը նվազ ծախսատար է 

ու ժամանակատար: 

                                         
17 Հանրային քննարկումների արդյունքների ամփոփաթերթի և տեղեկանքի օրինակելի ձևերին 
ծանոթանալու համար տե՛ս «Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների 
կազմակերպման և անցկացման կարգ», հավելվածներ 1, 2։  
18 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների համար պաշտոնական համացանցային կայքի 
պարտադիր առկայությունն օրենսդրական պահանջ է։ 



2. Հանրային քննարկումների իրականացում՝ հեռահաղորդակցության 
միջոցների կիրառմամբ 

Հանրային քննարկումներ կարելի է իրականացնել նաև տեղական 
հեռուստատեսության, ռադիոյի, տեսակոնֆերանսների և հեռահաղորդակցության այլ 
միջոցների կիրառմամբ: Այս դեպքում քննարկումների մասնակիցները 
հնարավորություն ունեն ուղիղ եթերում ներկայացնել իրենց առարկություններն ու 
տեսակետները։ Նման ձևերով հանրային քննարկումները հատկապես 
նպատակահարմար կարող են լինել, երբ հանրային քննարկումներին մասնակցության 
խոչընդոտ է տարածքային հասանելիությունը (օրինակ` բազմաբնակավայր համայնքի 
կենտրոնից հեռու գտնվող բնակավայրերի բնակիչների համար): 

3. Հանրային քննարկումների իրականացում՝ հարցումների միջոցով 
Հարցումների միջոցով հանրային քննարկումներն օգտակար կարող են լինել 

հատկապես իրավական ակտի նախագծի կամ համայնքային հարցի մշակման 
նախնական փուլում, և հարցումները թույլ կտան ավելի շուտ պարզել կարգավորման 
ենթակա ոլորտում առկա խնդիրները և բացթողումները: Այս դեպքում համայնքի 
աշխատակազմն ինքն է առանձնացնում իր համար էական և կարևոր նշանակություն 
ունեցող հարցերի շրջանակը և առաջադրում քննարկման մասնակիցներին։  

Հարցումներն իրականացվում են հարցաշարերի միջոցով ինչպես գրավոր ձևով՝ 
նախապես մշակված հարցաթերթիկների օգնությամբ, այնպես էլ՝ բանավոր՝ նախօրոք 
կազմելով հարցերի սպառիչ ցանկ։ Գրավոր ձևով հարցումների դեպքում հարցաշարերը 
տարածելու առավել արագ և քիչ ծախսատար եղանակ է դրանց տեղադրումը համայնքի 
պաշտոնական համացանցային կայքում: Հարցումները կարող են անցկացվել նաև 
հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների, հանդիպումների ժամանակ: 

 
 

Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու՝ 
բնակիչների նախաձեռնության ներկայացում 

Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնության 
(այսուհետ՝ նախաձեռնություն) կազմակերպման և իրականացման իրավական հիմքերը 
սահմանված են «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով19, ըստ որի՝ 
համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում, բացի համայնքի ղեկավարի, ավագանու 
անդամների և համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վարչական 
ղեկավարներից, հարց ընդգրկելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ նաև 
համայնքում հաշվառված, 16 տարին լրացած անձանց ոչ պակաս, քան՝ 

 1%-ը՝ 10.000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում, 
 2%-ը՝ 1000-ից մինչև 10.000 բնակիչ ունեցող համայնքներում, 
                                         

19 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 14, մաս 2 



 4%-ը՝ մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներում։ 

Համայնքում բնակիչների նախաձեռնության անհրաժեշտությունն առաջանում է 
այն դեպքում, երբ ի հայտ է գալիս համայնքային բնականոն կյանքը խաթարող և 
անհապաղ լուծում պահանջող որոշակի խնդիր։ Նախաձեռնության կազմակերպումը և 
իրականացումը համայնքի բնակիչների համար կարևոր հարցերից որևէ մեկի վրա 
համայնքի ՏԻՄ-երի ուշադրությունը հրավիրելու, այն նրանց քննարկման առարկան 
դարձնելու և դրա վերաբերյալ ավագանու որոշումը ստանալու կանոնակարգված 
գործընթացն է։  

Նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվում իրար հաջորդող և փոխկապակցված 8 
փուլերի միջոցով (գծապատկեր 4.)։ 

Գծապատկեր 4. Համայնքում նախաձեռնության կազմակերպման և իրականացման 
գործընթացի հաջորդական փուլերը20 

 
 
 

Բնակիչների նախաձեռնության գործընթացի վերոնշյալ փուլերն արտացոլված են 
ներդիր 6-ում. 

 

                                         
20 Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարց ընդգրկելու նախաձեռնության կազմակերպման և 
իրականացման ուղեցույց, ՀՖՄ, Երևան, 2017թ., էջեր 5-17, հասանելի է հետևյալ հղումով՝ 
http://cfoa.am/wp-content/uploads/2017/08/Guidebook-for-web-5.pdf 



 

Ներդիր 6. Համայնքում նախաձեռնության իրականացման փուլերը 

1. Նախաձեռնող խմբի ձևավորում. Համայնքում ի հայտ եկած խնդրի լուծման հստակ 
եղանակները գտնելու նպատակով, նախաձեռնության իրականացման առաջին փուլում 
ձևավորվում է Նախաձեռնող խումբը, որը պետք է կազմված լինի առնվազն 5 բնակչից։ 
Խմբի անդամ կարող են լինել համայնքի ակտիվ բնակիչները, ներկայացուցիչներ ինչպես 
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններից, այնպես էլ՝ մասնավոր 
հատվածից, մասնագետներ և փորձագետներ։ Նախաձեռնող խմբի ձևավորման ավարտին 
կազմվում է մի փաստաթուղթ, որտեղ ներառվում են խմբի անդամների անձնական 
տվյալները՝ համայնքի ղեկավարին դիմում ներկայացնելու նպատակով։ 
2. Նախաձեռնության հարցի ձևակերպում. Երբ արդեն ձևավորվել է  Նախաձեռնող 
խումբը, անհրաժեշտ է հստակ ձևակերպել լուծում պահանջող հիմնահարցը։ 
Աշխատանքներն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով, Նախաձեռնող խումբը 
կարող է քննարկումներ իրականացնել ոչ միայն իր անդամների շրջանում, այլ նաև 
բացահայտել հիմնախնդրի վերաբերյալ համայնքի այլ բնակիչների (ակտիվ 
երիտասարդներ, ՔՀՄՀ կազմակերպությունների և խմբերի ներկայացուցիչներ, 
մասնագետներ և այլն) դիրքորոշումն ու առաջարկությունները՝ հարցումների, ֆոկուս 
խմբերի, էլեկտրոնային քննարկումների և մասնակցության այլ ձևերով։ 
3. Նախաձեռնության հարցի բովանդակության (նկարագրության) կազմում. 
Խնդրահարույց հարցի բովանդակությունը ներառում է դրա համառոտ պատմությունը, 
առաջացման պատճառներն ու իրավիճակային վերլուծությունը, հարցի լուծման 
այլընտրանքային տարբերակներն ու ուղիները։ Շարադրանքը պետք է ամփոփվի հարցի 
լուծման վերաբերյալ խմբի առաջարկության հիմնավորմամբ։ 
4. Նախաձեռնության հարցի վերաբերյալ ստորագրահավաքի կազմակերպում. 
Հաջորդ քայլով իրականացվում է համայնքի բնակիչների շրջանում նախաձեռնության 
հարցի վերաբերյալ ստորագրահավաք, կազմվում ստորագրությունների 
պաշտոնաթերթիկը՝ մասնակիցների անձնական տվյալներով։ Պաշտոնաթերթիկում 
ստորագրում են միայն հարցին «կողմ» դիրքորոշում ունեցող բնակիչները, ընդ որում՝ 
յուրաքանչյուրը ստորագրում է միայն մեկ անգամ։ 
5. Նախաձեռնության հարցի վերաբերյալ դիմումի ներկայացում համայնքի 
ղեկավարին. Անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ (համայնքի բնակչության 
թվաքանակից կախված դրա՝ ոչ պակաս, քան 1, 2 կամ 4%-ը) հավաքելուց հետո 
Նախաձեռնող խումբը կազմում է նախաձեռնության դիմումը և հարցի բովանդակության, 
ստորագրահավաքի լրացված պաշտոնաթերթիկի և նախաձեռնող խմբի անդամների 
անձնական տվյալների փաստաթղթերի հետ միասին ներկայացնում համայնքի 
ղեկավարին։ Նախաձեռնող խումբը կարող է կազմել և ներկայացնել նաև անհրաժեշտ 
ֆինանսական ծախսերի նախահաշիվը։ Համայնքի ղեկավարը, ստուգելով 
ստորագրահավաքի օրինականությունը, եռօրյա ժամկետում կազմում է իր 
եզրակացությունը նախաձեռնության վերաբերյալ և մեկ ամսվա ընթացքում ներկայացնում 
համայնքի ավագանու քննարկմանը և որոշման կայացմանը։ 
6. Նախաձեռնության ներկայացում ավագանու նիստում. Համայնքի բնակիչների 
նախաձեռնությունը ավագանու նիստում ներկայացնում է Նախաձեռնող խմբի կողմից 
ընտրված ներկայացուցիչը` որպես հեղինակ, իսկ նախաձեռնության քննարկման կարգը 
սահմանվում է ավագանու կանոնակարգով: Այնուհետև սկսվում է հարցուպատասխանի 



 

 
 

 
  

փուլը։ Ցանկալի է, որ նախաձեռնությունը ներկայացնող հեղինակը լավ քաջատեղյակ լինի 
աշխատանքների ողջ ընթացքից և խնդրի լուծման առաջարկվող տարբերակի բոլոր 
մանրամասներից, որպեսզի ավագանու անդամների տարաբնույթ հարցերին նա 
կարողանա տալ սպառիչ պատասխաններ և բերել ամբողջական հիմնավորումներ։ 
7. Նախաձեռնության վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշում և հաշվետվության 
կազմում. Նախաձեռնությունն ավագանու նիստում քննարկելուց հետո ավագանու 
անդամները իրականացնում են քվեարկություն։ Նախաձեռնությունը համարվում է 
ընդունված, եթե «կողմ» է արտահայտվել նիստին ներկա ավագանու անդամների 
թվաքանակի կեսից ավելին։  
8. Հաշվետվության կազմում. տեղական մակարդակում իրականացվող 
նախաձեռնության գործընթացի վերջնական փուլում Նախաձեռնող խմբի կողմից 
կազմվում և հանրայնացվում է հաշվետվություն, որտեղ արտացոլվում է նախաձեռնության 
գործընթացի բոլոր փուլերը և ձեռքբերված արդյունքները։ 
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