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70.7  Բարձրացնել համայնքի 
տարածքում գործունեության 
թույլտվությունների 
տրամադրման և դրանց դիմաց 
տեղական տուրքերի և 
վճարների գծով գանձումների 
ապահովման գործընթացի 
արդյունավետության 
մակարդակը 

Տեղական տուրքերի և 
վճարների գծով 
գանձումների 
ավտոմատացված 
համակարգի  ծրագրի 
մշակում  

Տեղական տուրքերի և 
վճարների գծով 
գանձումների 
ավտոմատացման  
ծրագրի ներդնում 
համայնքներում 

 Տեղական տուրքերի և վճարների գծով 
գանձումների արդյունավետ մակարդակ 
  

 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

70.   Բարձրացնել 
համայնքի ֆինանսական 
անկախությունը և 
համայնքի բյուջեի 
եկամուտների և ծախսերի 
կառավարման 
արդյունավետությունը 

70.8           Ներդնել համայնքի 
սեփականություն համարվող 
գույքի արդյունավետ 
կառավարման միասնական 
տեղեկատվական համակարգեր 
ու գույքի կառավարման 
պլաններ 

Համայնքի 
սեփականություն 
համարվող գույքի 
արդյունավետ 
կառավարման 
միասնական 
տեղեկատվական 
համակարգեր 

 Համայնքի 
սեփականություն 
համարվող գույքի 
կառավարման 
պլանների մշակման 
վերաբերյալ ուղեցույց 

 Ներդրված համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի արդյունավետ 
կառավարման միասնական տեղեկատվական 
համակարգեր ու գույքի կառավարման 
պլաններ 
  

 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ, 

• Տեղական տուրքերի և 
վճարների գանձման 
ավտոմատացման համակարգ 
կիրառող համայնքների թիվը 
ընդհանուրի մեջ (տոկոս) 

• Հողի հարկի, գույքահարկի, 
տեղական տուրքերի և վճարների 
հավաքագրման մակարդակի աճ, 
(տոկոս) 

• Համայնքների սեփական 
եկամուտների տեսակարար կշիռը 
բյուջետային ընդհանուր 
եկամուտների մեջ (տոկոս) 

• Բյուջետային ծախսերի չափը 
համայնքի բնակչության մեկ շնչի 
հաշվով (դրամ) 

• Համայնքների գնումների 
գործընթացի կազմակերպման 
վերաբերյալ բողոքների թիվը, 
ընդհանուր բողոքների մեջ (տոկոս) 

 
 
 

72.1 Ներդնել բնակչությանը ՏԻՄ-
երի գործունեության մասին 
պարբերաբար իրազեկելու 
ընթացակարգեր 

Բնակչությանը ՏԻՄ-
երի գործունեության 
վերաբերյալ 
պարբերաբար 
իրազեկման 
սահմանված 
ընթացակարգեր 

ՏԻՄ-երի 
գործունեության 
վերաբերյալ 
կազմակերպված 
քարոզարշավներ 

Համայնքի դերի բարձրացում` բնակչության 
իրազեկվածության, մասնակցության  
պատրաստակամության բավարար 
մակարդակ 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

72.2  Սահմանել համայնքի 
բյուջեի նախագծի և բյուջեի 
կատարման վերաբերյալ 
տեղեկատվության պարտադիր 
հրապարակման և հանրային 
քննարկումների 
կազմակերպման հստակ 
ընթացակարգեր 

Համայնքի բյուջեների 
նախագծերի և 
բյուջեների 
կատարման 
հաշվետվությունների 
հանրային 
քննարկումների 
կազմակերպման և 
պարտադիր 
հրապարակման 
ընթացակարգեր 

Սահմանված ընթացակարգերի հետևողական կիրառում, համայնքի 
բյուջեի և դրա կատարման հաշվետվությունների թափանցիկության և 
հրապարակայնության էական բարձրացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

72.   Բարձրացնել ՏԻՄ-
երի գործունեության 
թափանցիկությունը և 
հրապարակայնությունը 

72.4 ՏԻՄ-երում քաղաքացիների 
ընդունելության 
կազմակերպման գործընթացի 
կատարելագործում  

ՏԻՄ-երում 
քաղաքացիների 
ընդունելության 
կազմակերպման  

Համայնքի ղեկավարի և ավագանու գործունեության թափանցիկության 
բարձրացում, ՏԻՄ-երի հանրային կապերի ուժեղացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ 

ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

• Բնակչության գիտակցության 
և իրազեկության մակարդակը 
համայնքի դերի և գործունեության 
մասին  (համայնքային հարցման 
տվյալներ) 

• Համայնքի բյուջեի նախագծի 
և բյուջեի կատարման վերաբերյալ 
տեղեկատվության 
հրապարակումների և/կամ 
կազմակերպված  հանրային 
քննարկումների թիվը 

• Համայնքի ղեկավարի և 
ավագանու կողմից կազմակերպված 
ընդունելություններին մասնակցած 
քաղաքացիների թիվը, ըստ 
համայնքների 

• Համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի օտարման և/կամ 
օգտագործման տրամադրման հետ 
կապված բողոքների ու դիմումների 
թվի հարաբերությունը նույն 
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 ուղեցույցի մշակում 
 

72.5  Կատարելագործել 
համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքի  
հրապարակային 
սակարկությունների 
կառուցակարգերը և 
ընթացակարգերը  

Համայնքի 
սեփականություն 
համարվող  հողերի 
օտարման 
վերլուծություն և դրա 
հիման վրա 
մեթոդական 
ցուցումների մշակում 
 

Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի  հրապարակային 
սակարկությունների թափանցիկության ու հրապարակայնության 
աստիճանական բարձրացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ 

ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

72.6  Բարձրացնել ՏԻՄ-երի 
կողմից մատուցվող 
համայնքային 
ծառայություններում  
բնակչության իրազեկության և  
ներգրավվածության 
մակարդակը 

ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայություններում  բնակչության իրազեկության և  
ներգրավվածության մակարդակի աստիճանական բարձրացում` օգտագործելով հանրային 
կապերի մատչելի ձևերը (ԶԼՄ-եր, հեռուստատեսություն, հանդիպումներ, սոցիոլոգիական 
հարցումներ և այլն) 
 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ 

ՀՀ պետական 
բյուջե 
ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 
Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

ժամանակահատվածում գույքի 
օտարման և/կամ օգտագործման 
տրամադրման վերաբերյալ 
կայացված որոշումների ընդհանուր 
թվին 

• ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող 
համայնքային ծառայությունների 
վերաբերյալ բնակչության 
բողոքների և դիմումների թիվը 

• Տեղական 
ինքնակառավարման բնագավառում 
պետական քաղաքականության 
լուսաբանմանը նվիրված 
հեռուստաեթերի ժամաքանակի 
հարաբերությունը  բնակչությանը 
ՏԻՄ-երի գործունեության մասին 
իրազեկմանը նվիրված ընդհանուր 
եթերաժամին 

73.3  Հստակեցնել համայնքում 
ներքին վերահսկողության 
ընթացակարգերը 

 Ներքին աուդիտի 
ստանդարտների  
վերլուծություն 
 

 Ներքին աուդիտների  
վերլուծության հիման 
վրա մեթոդական  
ուղեցույցի մշակում 
 

 Ներքին աուդիտների անցկացման 
արդյունավետության բարձրացում, ՏԻՄ-երի 
պատասխանատվության և 
հաշվետվողականության բարձրացում 
  

ՀՀ ֆինանսների 
նախարարություն,  
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 
Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

73.4  Օրենսդրորեն սահմանել 
համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրի 
կատարման վերաբերյալ 
համայնքի ղեկավարի 
հաշվետվությունը կազմելու, 
ավագանու քննարկմանն ու 
հաստատմանը ներկայացնելու և 
հրապարակելու դրույթներ, 
ընդունել և ներդնել 
համապատասխան 
ընթացակարգեր 

  Համայնքի քառամյա 
զարգացման ծրագրի 
կատարման 
վերաբերյալ համայնքի 
ղեկավարի 
հաշվետվությունը 
կազմելու, ավագանու 
քննարկմանն ու 
հաստատմանը 
ներկայացնելու և 
հրապարակելու 
օրենսդրական 
դրույթներ,  
համապատասխան 
ընթացակարգեր 

 Համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի 
կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
հաշվետվողականության ներդրում, 
համապատասխան ընթացակարգերի 
կիրառում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն,  
ՀՀ համայնքներ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 
 

73.5  Սահմանել համայնքային 
ծառայություններ մատուցող 
կազմակերպությունների 
աշխատանքների կատարման 
հստակ ցուցանիշներ և 
համայնքներում ներդնել 
մոնիտորինգի և գնահատման 
համակարգեր ու 
ընթացակարգեր 

 Համայնքային 
ծառայություններ 
մատուցող 
կազմակերպություննե
րի աշխատանքների 
կատարման հստակ 
ցուցանիշներ 
Համայնքային 
ծառայությունների 
մատուցման 
մոնիտորինգի և 
գնահատման 
համակարգեր ու 
ընթացակարգեր 

Համայնքային ծառայությունների մատուցման 
մոնիտորինգի և գնահատման ներդրված 
համակարգեր ու ընթացակարգեր 

 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Ըստ ՏԻՄ-երի 
լիազորությունների 
ոլորտների` 
պաշտոնական 
լիազոր  մարմիններ 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ) 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

73.   Բարձրացնել ՏԻՄ-
երի գործունեության 
հաշվետվողականությունը 

73.6          Հստակեցնել ՀՀ 
համայնքների սեփականություն 
համարվող գույքի  պարտադիր 
պետական գրանցման 
պայմաններն ու 

  ՀՀ համայնքների 
սեփականություն 
համարվող գույքի  
պարտադիր 
պետական գրանցման 

 ՀՀ համայնքների սեփականություն համարվող 
գույքի  պարտադիր պետական գրանցման 
հետևողական ապահովում և ավարտ  
  

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ  

 
• Ներքին վերահսկողության 

ընթացակարգեր ներդրած 
համայնքների թիվը 

• Համայնքի քառամյա 
զարգացման  ծրագրի կատարման 
վերաբերյալ համայնքնի ղեկավարի 
կողմից հաշվետվությունները 
ավագանու քննարկմանն ու 
հաստատմանը ներկայացրած և 
հրապարակած համայնքների 
տեսակարար կշիռը ընդհանուր 
համայնքների թվում, տոկոս 

• Համայնքներում ներդրվել են 
համայնքային ծառայություններ 
մատուցող կազմակերպությունների 
աշխատանքների մոնիտորինգի և 
գնահատման համակարգեր և 
ընթացակարգեր (այո/ոչ) 

• Համայնքի սեփականություն 
համարվող գույքը ամբողջությամբ 
պետական գրանցում կատարած 
համայնքների թվի 
հարաբերությունը ՀՀ բոլոր 
համայնքների թվին (տոկոս) 
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ընթացակարգերը ընթացակարգերի  
վերլուծություն 

74.   Բարձրացնել 
համայնքի և 
համատիրության միջև 
գործակցության 
արդյունավետությունը, 
թափանցիկությունն ու 
հաշվետվողականությունը 

74.1  Հստակեցնել համայնքի 
կողմից համատիրությանն 
օժանդակության ձևերը, 
համատիրությանների 
վերաբերյալ նոր 
հայեցակարգային մոտեցումներ 
 
 

 
 

 Մշակել 
համատիրությանների 
վերաբերյալ նոր 
հայեցակարգային 
մոտեցումներ 
 Համայնքի կողմից 
համատիրությանն 
օժանդակության 
օրինական և հստակ 
ձևեր, համայնքի և 
համատիրության 
միջև 
համագործակցության 
թափանցիկություն և 
հաշվետվողականությ
ուն 

 Համայնքի կողմից 
համատիրությանն 
օժանդակության 
օրինական և հստակ 
ձևեր, համայնքի և 
համատիրության 
միջև 
համագործակցության 
թափանցիկություն և 
հաշվետվողականությ
ուն 

 ՀՀ 
քաղաքաշինության 
նախարարություն,  
ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
ՀՀ համայնքներ, 
համատիրություններ

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ  

• ՏԻՄ-երի կողմից 
համատիրությանը պատվիրակած 
լիազորությունների իրականացման 
ծախսերի հարաբերությունը 
համայնքի բյուջեի ընդհանուր 
ծախսերին (տոկոս) 

75.   Բարձրացնել ՔԿԱԳ 
ծառայությունների 
գործունեության 
արդյունավետությունը 

75.1  Ներդնել ՔԿԱԳ 
ծառայությունների 
համագործակցված աշխատանքն 
ապահովող միասնական 
ժամանակակից տեխնիկական 
համակարգ և ավտոմատացնել 
ՔԿԱԳ ծառայության 
գործառույթները 

 ՔԿԱԳ 
ծառայությունները 
բարձր 
տեխնոլոգիական 
միջոցներով 
վերազինում 
 ՔԿԱԳ ծառայության 
տվյալների 
էլեկտրոնային բանկ, 
ժամանակակից 
տեխնիկական 
համակարգ 

ՔԿԱԳ ծառայության 
ավտոմատացված 
գործառույթներ 

ՔԿԱԳ 
ծառայությունների 
գործունեության 
բարձր 
արդյոնավետություն 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն,  
ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն, 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ) 

ՀՀ պետական 
բյուջե, Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 

• Օրենսդրորեն սահմանվել է 
ՔԿԱԳ ծառայությունների դիմաց 
կոնկրետ համայնքի բնակչից 
գանձվող պետական տուրքի 
հաշվին ՀՀ գյուղական 
համայնքների բյուջեների 
եկամտային մասերի աճ 

• Իրական ժամանակում (on-
line) ռեսուրսով օժտված, 
ինտերնետային կայք ունեցող 
ՔԿԱԳ ծառայությունների թվի 
հարաբերությունը ՔԿԱԳ 
ծառայությունների ընդհանուր թվին 
(տոկոս) 

 

76.1  Հետևողականորեն 
զարգացնել համայնքային 
ծառայության համակարգը 

Համայնքային 
ծառայության թափուր 
պաշտոնների 
համալրման 
մրցույթների 
թափացիկությունն ու 
հրապարակայնությու
նն ապահովող 
ընթացակարգեր 
 
 

Համայնքների 
տեղեկատվական 
համակարգերի 
օգտագործման 
հմտությունները 
ներառվել են 
համայնքային 
ծառայողների 
պարտադիր 
վերապատրաստման 
ծրագրերում,  
 
Համայնքային 
ծառայողների 
ուսուցման և 
վերապատրաստման  
ծրագրերի 
իրականացում 
 

Համայնքային ծառայողների ուսուցման և 
վերապատրաստման  ծրագրերի 
շարունակական կատարելագործում,  
կազմակերպում և իրականացում 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Հասարակական 
կազմակերպությունն
եր 
(համաձայնությամբ) 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 
Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 
ՀՀ 
համայնքների 
բյուջեներ 

76.   Զարգացնել ՏԻՄ-երի 
կարողությունները և 
ամբողջականացնել 
համայնքային 
ծառայության 
համակարգը 

76.3  Համայնքներում մշակել և 
ներդնել քաղաքացիական 
հասարակության հետ 
արդյունավետ 
համագործակցության, 

ՏԻՄ-երի 
քաղաքացիական 
հասարակության հետ 
արդյունավետ 
համագործակցության, 

ՏԻՄ-երի և համայնքների մասնավոր սեկտորի, ՀԿ-ների և այլ 
շահագրգիռ կազմակերպությունների միջև համագործակցության 
մասին կնքված հուշագրեր և/կամ պայմանագրեր: Սոցիալական 
գործընկերությանն ուղղված ՏԻՄ-երի գործունեության ու 
լիազորությունները պատվիրակելու պրակտիկայի արմատավորում ու 

ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 
Հասարակական 
կազմակերպությունն

Դոնոր 
կազմակերպութ
յուններ 
ՀՀ 
համայնքների 

• Համայնքային ծառայության 
թափուր պաշտոնների համալրման 
նոր ընթացակարգերով 
հայտարարված մրցույթների թիվը 

• ՏԻՄ-երի և համայնքների 
մասնավոր սեկտորի, ՀԿ-ների և այլ 
շահագրգիռ 
կազմակերպությունների միջև 
համագործակցության մասին 
կնքված հուշագրերի և/կամ 
պայմանագրերի թիվը  

• Սոցիալական 
գործընկերությանն ուղղված ՏԻՄ-
երի կողմից պատվիրակված 
լիազորությունների թիվը  

• ՏԻՄ-երի և համայնքային 
ծառայողների ուսուցման և 
վերապատրաստման 
դրամաշնորհային ծրագրերի թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
անցկացված ուսուցման և 
վերապատրաստման ծրագրերի 
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իրազեկման ու մասնակցության 
ընթացակարգեր, խթանել 
սոցիալական գործընկերությանն 
ուղղված ՏԻՄ-երի 
գործունեությունն ու 
լիազորությունները 
պատվիրակելու պրակտիկան 

իրազեկման ու 
մասնակցության 
ընթացակարգեր 

խթանում: եր 
(համաձայնությամբ) 

բյուջեներ ընդհանուր թվին (տոկոս 
 

89. Ամբողջականացնել 
պետական և համայնքային 
ծառայողների 
վերապատրաստման 
ծրագրերը 

89.1 Պետական և համայնքային 
ծառայողների պարտադիր 
վերապատրաստման 
ծրագրերում ընդգրկել 
պետական ծառայողների 
գործունեության 
սահմանափակումների, 
վարքագծի կանոնների և 
շահերի բախման 
կարգավորման, արդյունավետ 
հաղորդակցության, 
ծառայությունների 
մատուցման, 
տեղեկատվության 
ազատության, կոռուպցիայի 
կանխարգելման միջոցների և 
համանման այլ թեմաներով 
դասընթացներ 

  Պետական ծառայողների 
գործունեության 
սահմանափակումների, 
վարքագծի կանոնների և 
շահերի բախման 
կարգավորման, 
արդյունավետ 
հաղորդակցության, 
ծառայությունների 
մատուցման, 
տեղեկատության 
ազատության, 
կոռուպցիայի 
կանխարգելման 
միջոցների վերաբերյալ 
վերապատրաստման 
թեմաների մշակում:  

Պետական և 
համայնքային 
ծառայության լիազոր 
մարմինների 
առնվազն կեսի կողմից 
հաստատված է 
վերապատրաստման 
թեմատիկ պլանները 

 Բոլոր պետական և 
համայնքային 
ծառայության 
լիազոր 
մարմինների 
կողմից 
հաստատված է 
վերապատրաստմա
ն ծրագրերը 

 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ,  
ՀՀ պետական 
կառավարման 
շահագրգիռ այլ 
մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

•  Պետական ծառայության 
ղեկավարման լիազոր 
մարմնի/մարմինների 
կողմից հաստատված 
պարտադիր 
վերապատրաստման 
թեմատիկ պլաններում 
ներառվել են` պետական 
ծառայողների 
գործունեության 
սահմանափակումների, 
վարքագծի կանոնների և 
շահերի բախման 
կարգավորման, 
արդյունավետ 
հաղորդակցության, 
ծառայությունների 
մատուցման ու 
տեղեկատության 
ազատության վերաբերյալ 
թեմաներ (այո/ոչ) 

90. Կրճատել պետական և 
համայնքային ծառայության 
գործառույթներով 
պայմանավորված 
կոռուպցիոն ռիսկերը 

90.1 Ներդնել պետական և 
համայնքային ծառայության 
գործառույթներով 
պայմանավորված կոռուպցիոն 
ռիսկերի կանխարգելման, 
բացահայտման և 
պատասխանատվության 
միջոցների կիրառման 
վերաբերյալ 
վերապատրաստման առանձին 
դասընթացների, կրթական 
ծրագրերի կազմակերպման, 
պետական և համայնքային 
ծառայության 
ընթացակարգերը մանրամասն 
նկարագրող ուղեցույցներ 

   վերապատրաստման 
առանձին 
դասընթացների, 
կրթական ծրագրեր ու 
նկարագրող 
ուղեցույցերով 
կազմակերպվող 
պետական և 
համայնքային 
պարտադիր 
վեապատրաստման 
դասընթացներ 

 վերապատրաստման 
առանձին 
դասընթացների, 
կրթական ծրագրերն 
նկարագրող 
ուղեցույցերով 
կազմակերպվող 
պետական և 
համայնքային 
վերապատրաստման 
դասընթացներ 

 վերապատրաստմա
ն առանձին 
դասընթացների, 
կրթական ծրագրերն 
նկարագրող 
ուղեցույցներ 
մշակված են և 
կիրառվում են 

  ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ,  
այլ պետական 
կառավարման 
մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե, դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Կոռուպցիայի 
հիմնախինդիրն ու 
հակակոռուպցիոն 
քաղաքականությունը 
լուսաբանող թեմաներով 
վերապատրաստում 
իրականացնող 
ուսումնական 
հաստատությունների թվի 
հարաբերությունը 
պետական ծառայության 
ղեկավարման լիազոր 
մարմնի/մարմինների 
կողմից 
վերապատրաստման 
իրավունք ստացած 
ուսումնական 
հաստատությունների 
ընդհանուր թվաքանակին 
(որքան մոտ է մեկին 
այնքան արդյունավետ է 
իրականացվել տվյալ 
միջոցառումը) 
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96. Ապահովել հանրային 
ծառայողների շահերի 
հայտարարագրման 
թափանցիկությունն ու 
հրապարակայնությունը 

96.1 Ներդնել քաղաքական, 
հայեցողական և պետական 
ծառայության ղեկավար ու 
քաղաքացիական ծառայության 
բարձրագույն խմբի 
ծառայողների շահերի 
հայտարարագրերը, այդ թվում` 
գույքի և եկամուտների 
հայտարարագրերը, 
համապատասխան մարմինների 
ինտերնետային կայքերում 
տեղակայելու ընթացակարգեր և 
սահմանել վերահսկողություն՝ 
դրանց պահպանման 
նկատմամբ 

 Քաղաքական, 
հայեցողական և 
պետական ծառայության 
ղեկավար ու 
քաղաքացիական 
ծառայության 
բարձրագույն խմբի 
ծառայողների շահերի 
հայտարարագրերը 
համապատասխան 
մարմինների 
ինտերնետային կայքերում 
տեղակայելու և դրանց 
պահպանման նկատմամբ 
վերահսկողություն 
սահմանելու վերաբերյալ 
օրենսդրական ակտերի 
նախագծեր  

Քաղաքական, 
հայեցողական, 
պետական և 
համայնքային 
ծառայության ղեկավար 
ու բարձրագույն խմբի 
ծառայողների շահերի 
հայտարարագրերը 
տեղադրված են 
համապատասխան 
մարմինների 
ինտերնետային 
կայքերում և 
ապահովված է դրանց 
պահպանման 
նկատմամբ 
վերահսկողություն 

Արդյունքներն ըստ 
մոնիտորինգի 
ցուցանիշների 

 ՀՀ պետական 
կառավարման 
բոլոր մարմիններ 

 ՀՀ պետական 
բյուջե 

• Քաղաքացիների և ԶԼՄ-
ների կողմից շահերի 
հայտարարագրերի 
վերաբերյալ 
հայցադիմումների 
թվաքանակի 
հարաբերությունը շահերի 
հայտարարագրման և 
վարքականոնի 
ընթացակարգերի 
խախտման 
պատճառաբանությամբ 
կիրառված 
պատժամիջոցների 
ընդհանուր թվաքանակին 

112.  Ամրագրել 
քաղաքականության 
որոշումների 
կայացման գործում 
մասնակցության 
պարտադիր 
մեխանիզմներ 

112.1 Որոշումներ 
կայացնողներին կից 
առանձին 
խորհուրդներում ու 
հանձնաժողովներում 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչների 
ներգրավում 

 Քաղաքականության 
հարցերով որոշումների 
կայացման գործում 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչների 
մասնակցության 
ընթացակարգերի 
սահմանում: 
Պետական կառավարման 
մարմինների 
քաղաքականության 
հարցերով կոմիտեներում 
ընդգրկված են  
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչներ 

Տարածքային 
կառավարման 
մարմինների` մարզային 
խորհուրդների կազմը 
համալրված է 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչներով 

Տեղական 
ինքնակառավարման 
խոշոր մարմիններին կից 
ձևավորված են 
քաղաքացիական 
հասարակության 
ներկայացուցիչների 
խմբեր 

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիաի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ,  
 ՀՀ տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն 

ՀՀ պետական 
բյուջե,  
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Օրենքների և 
Ենթաօրենսդրական 
ակտերի նախագծերի 
վերաբերյալ 
հասարարական 
կառույցների կողմից 
տրամադրված 
ուսումնասիրություններ
ի, եզրակացությունների, 
հիմնավորումների, 
հանրային կարծիքի, 
տոկոս 

•  

116.  Հզորացնել և 
զարգացնել 
տեղեկատվության 
մատչելիությունն 
ապահովող 
մարմինների 
կարողությունները 

116.1 Նշանակել 
պետական կառավարման 
և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններում 
տեղեկատվության 
ազատության հարցերով 
պատասխանատու 
պաշտոնյաներ և 
իրականացնել նրանց 
մասնագիտական 
վերապատրաստման 
ծրագրեր 

 Պետական կառավարման և 
տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններում 
տեղեկատվության 
ազատության հարցերով 
գործառույթի 
վերլուծություն, 
վերապատրաստման 
կարիքների գնահատում, 
«Տեղեկատվության 
ազատության մասին» ՀՀ 
օրենքի պահանջներին 
համապատասխան 
պետական 
կառավարչական 
հիմնարկներում 
առանձնացված հաստիքով 
նշանակվել են 
տեղեկատվության 
տրամադրման 
պատասխանատուներ և 
կազմակերպվել  են 

ՀՀ քաղաքային 
համայնքերում 
առանձնացված 
հաստիքով նշանակվել են 
տեղեկատվության 
տրամադրման 
պատասխանատուներ  
  

Պետական և տեղական 
ինքնակառավարման 
մարմիններում 
տեղեկատվության 
տրամադրման համար 
պատասխանատու 
պաշտոնյաների 
պարբերական 
վերապատրաստումը 
իրականացվում է  
պետական և 
համայնքային 
ծառայության պարտադիր 
վերապատրաստման 
ընթացակարգով  

ՀՀ 
կառավարության 
աշխատակազմ, 
ՀՀ կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի 
խորհուրդ, 
ՀՀ Տարածքային 
կառավարման 
նախարարություն, 
ՀՀ 
քաղաքացիական 
ծառայության 
խորհուրդ 
 

ՀՀ պետական 
բյուջե, 
դոնոր 
կազմակերպությո
ւններ 

• Վերապատրաստում 
անցած 
տեղեկատվության 
ազատության հարցերով 
պատասխանատու 
պաշտոնյաների թվի 
հարաբերությունը նույն 
ժամանակահատվածում 
այդ պաշտոնյաների 
ընդհանուր 
թվաքանակին, 

• Տեղեկատվության 
ազատության 
իրավունքի խախտման 
դեպքերով 
պատասխանատվությա
ն ենթարկված 
պետական 
պաշտոնյաների 
տեսակարար կշիռը 
ընդհանուր 
խախտումների թվում։ 

• «Տեղեկատվության 
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վերապատրաստման 
դասընթացներ 

ազատության մասին» 
ՀՀ օրենքի պահանջների 
խախտման դատական 
հայցերով ի օգուտ 
քաղաքացիների 
բավարարված վճիռների 
թվի հարաբերությունը 
նույն 
ժամանակահատվածում 
ներկայացված 
հայցադիմումների 
ընդհանուր 
թվաքանակին 

 
 


