
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆԸ 
ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ



ՏԻ-Ը ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈՒՆ

Մասնակցել, թե՞ 
չմասնակցել. 
այս է խնդիրը



Ի՞ՆՉ Է ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆԸ ՏԻ-ԱՆԸ

Քաղաքացիների մասնակցությունը համայնքում իրականացվող
գործընթաց է, որի միջոցով բնակիչները, առանց խտրականության,
տեղեկացվում են ՏԻՄ-երի գործունեության մասին և կարող են
ուղղակի կամ անուղղակի ներգործություն ունենալ ՏԻՄ-երի
որոշումների վրա։



ՏԻ-Ը ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ

ՄԱՍՆԱԿՑՈւ-

ԹՅՈւՆ ՏԻ-ԱՆԸ

Հիմնախնդիրների
առավել 

արդյունավետ 
լուծումներ

Բնակիչների՝ 
սեփական կարծիքի 

արժևորում

Տեղական 
իշխանությունների 

նկատմամբ 
վստահություն

Համայնքների 
թափանցիկ և 

հրապարակային 
գործունեության 

ապահովում



ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդված 48. 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 գործերի կառավարմանն անմիջական մասնակցությունը
1. Համայնքի բնակիչները կարող են անմիջականորեն մասնակցել համայնքի գործերի կառավարմանը՝

համայնքային նշանակության հանրային հարցերը տեղական հանրաքվեով լուծելու միջոցով։
2. Տեղական հանրաքվեի անցկացման կարգը, ինչպես նաև համայնքի բնակիչների կողմից համայնքի

գործերի կառավարմանն անմիջականորեն մասնակցելու այլ եղանակները սահմանվում են օրենքով։

ՏԻ եվրոպական խարտիայի ՏԻՄ-երի գործերին մասնակցելու իրավունքի
վերաբերյալ լրացուցիչ արձանագրություն, 16.11.2009, Ուտրեխտ

Հոդված 1. ՏԻՄ-երի գործերին մասնակցելու իրավունքը
Հոդված 2. Մասնակցելու իրավունքն ապահովող միջոցներ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ



ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ
Հոդված 8. ՏԻ սկզբունքները
13. ՏԻՄ-երի գործունեության հաշվետվողականություն, հրապարակայնություն ու թափանցիկություն

14. ՏԻ-անը համայնքի բնակիչների մասնակցություն

Հոդված 11. Համայնքի բնակիչների մասնակցությունը ՏԻ-անը
Համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը օրենքով սահմանված կարգով մասնակցելու իրավունք ունի

տվյալ համայնքի 16 տարին լրացած յուրաքանչյուր բնակիչ:

ՏԻ-անը բնակիչները կարող են մասնակցել ինչպես անձամբ, այնպես էլ հասարակական միավորումների
և քաղաքացիական նախաձեռնությունների միջոցով:

Համայնքի բնակիչների, նրանց խմբերի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների
փոխհարաբերությունները, մասնակցության ձևերը, ընթացակարգերը սահմանվում են «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ այլ օրենքներով, ինչպես նաև համայնքում ՏԻ-անը
բնակիչների մասնակցության կարգով:

Հոդված 37. Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության
բնագավառում (թվով 4 սեփական լիազորություններ)



ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Տեղեկատվություն ՊԱՍԻՎ

Տեղեկատվություն

Տեղեկատվություն

ԱԿՏԻՎ



ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Ներգրավում
Հետադարձ կապի 

ապահովում

Խորհրդակցում

Տեղեկատվության հայցում

Կրթում

Տեղեկացում



Հանրային տեղեկատվություն
Խորհրդակցական մարմիններ

Բնակիչների նախաձեռնություն

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐ



ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԱԿՏԻՎ ԵՎ ՊԱՍԻՎ ՁԵՎԵՐ

ՊԱՍԻՎ
(տեղեկացում և կրթում)

• Հանրային տեղեկատվություն
• Հանրային զեկույցներ և 

հաշվետվություններ
• Տեղեկատվական կենտրոններ և «մեկ 

պատուհանի» սկզբունքով գործող 
ընդունարաններ

• Կրթական ծրագրեր
• Ընդունելություններ, «բաց դռների» 

ծրագրեր

ԱԿՏԻՎ
(ներգրավում և ներգործություն)

• Հանրային բաց լսումներ (քննարկումներ)
• Հանրային ժողովներ և շահագրգիռ 

անձանց հետ հանդիպումներ
• Հարցումներ
• Ֆոկուս խմբեր
• Խորհրդակցական մարմիններ
• Համայնքային ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 

խմբեր
• Բնակիչների նախաձեռնություն
• Տեղական ԶԼՄ
• Էլեկտրոնային և համացանցային 

միջոցներ



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԻՑ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈւՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅՈւՆԸ



ԽՄ-ՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

• ավագանու անդամներ
• աշխատակազմի կամ համայնքային 

ենթակայության 
կազմակերպությունների մասնագետներ

• ՔՀՄՀ ներկայացուցիչներ
• պետական կառավարման մարմինների` համայնքի 

տարածքում գործող տարածքային 
ծառայությունների ներկայացուցիչներ

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

• փորձագետներ
• համայնքի ակտիվ բնակիչներ
• այլ շահագրգիռ անձիք

• դատական կարգով 
անգործունակ կամ 
սահմանափակ գործունակ 
ճանաչված անձինք

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

• զինված ուժերի ժամկետային 
զինծառայողներ



ՀԱՄԱՅՆՔՈւՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈւՄՆԵՐԻ (ՔՆՆԱՐԿՈւՄՆԵՐԻ) 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈւՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՁԵՎԵՐԸ

1. Հանրային քննարկումների 
իրականացում՝ համացանցային 
կայքերի միջոցով

2. Հանրային քննարկումների 
իրականացում՝ հեռահաղորդակցության 
միջոցների կիրառմամբ

3. Հանրային քննարկումների 
իրականացում՝ հարցումների միջոցով



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈւ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳՈւՄ ՀԱՐՑ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈւ՝ 
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈւԹՅՈւՆ

Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում 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,

• 4%-ը՝ մինչև 1000 բնակիչ ունեցող 
համայնքներում



ՀԱՄԱՅՆՔՈւՄ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈւԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈւԼԵՐԸ

1.
2. 3.

4.5.6.



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆ 
ՈւՇԱԴՐՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
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