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Համառոտագիր 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն կիրառումը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում տեղական 
ինքնակառավարման ոլորտը կատարելագործելու, ՏԻՄ–երի գործունեության արդյունավետությունն ու որա-
կը բարձրացնելու, քաղաքացիներին և կազմակերպություններին մատուցվող ծառայություններն առավել 
մատչելի դարձնելու, համայնքային բյուջեները և սեփականությունն առավել արդյունավետ կառավարելու, 
քաղաքացիների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ–երի) գործունեությունը վե-
րահսկելու և կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար:  

Սակայն առանց պետական լուրջ քաղաքականության, ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տեղեկատ-
վական հասարակության ձևավորման ոլորտում նշանակալի արդյունքների հասնելն անհնար է: Ընդ որում, 
տեղեկատվայնացման քաղաքականությունը պետք է նպատակաուղղված լինի բոլոր շահագրգիռ կողմերի 
(կառավարություն, ՏԻՄ–եր, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, 
մասնավոր հատված) համախմբմանն ընդհանուր նպատակի շուրջ: 

Սույն աշխատանքը ներառում է Հայաստանում ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և համայնքներում տե-
ղեկատվական հասարակության ձևավորման իրավիճակի նկարագրությունը, կատարված հետազոտու-
թյունների արդյունքում բացահայտված հիմնական խնդիրները և վերլուծություններից բխող եզրահանգում-
ների հիման վրա ձևավորված առաջարկությունները, որոնք կօգնեն ուսումնասիրվող ոլորտում որոշումներ 
կայացնելու գործում, ինչպես նաև կարող են դրվել ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման ոլորտում իրականաց-
վող քաղաքականության հիմքում` պետական և համայնքային մակարդակներում: 
_______ 

ՀՀ ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման գործընթացը սկսվել է անմիջապես տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգի գործարկումից հետո: Տարիների ընթացքում ստեղծվել և համայնքներում ներդրվել են 
տարբեր տեղեկատվական համակարգեր, զգալիորեն ավելացել է համակարգչային տեխնիկայի քանակը: 
Իբրև արդյունք` բարելավվել է որոշ համայնքների ՏԻՄ–երի աշխատանքի որակը, արագացել է տվյալների 
մշակման, փաuտաթղթերի պատրաuտման և որոշումների ընդունման գործընթացը: 

Տեղեկատվական հասարակությունը ենթադրում է հասարակության լայն խավերի ներգրավում տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների կիրառման մեջ: Տեղեկատվական հասարակության ձևավորումը համայնք-
ներում բարդ գործընթաց է, որը պետք է ընթանա տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
հասանելիության ապահովման, հասարակության համար համապատասխան տեղեկատվական ռեսուրսնե-
րի և առցանց ծառայությունների ստեղծման, քաղաքացիների կրթական մակարդակի բարձրացման և 
տարբեր այլ համալիր ծրագրերի իրականացման շնորհիվ: 

 

ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության ձևավորման գործընթացի հաջողու-
թյան կարևոր նախապայման է անհրաժեշտ օրենսդրության և իրավական դաշտի ձևավորումը։ Այն պետք 
է մի կողմից նպաստի ՏԻՄ–երի արդյունավետ տեղեկատվայնացման գործընթացին, ապահովի նրանց 
գործունեության թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը, իսկ մյուս կողմից` նպաստի հասարակա-
կան կյանքում տեղեկատվության, գիտելիքի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերի մեծացմանը: ՀՀ 
գործող օրենսդրությունը դեռևս չի նպաստում ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման գործընթացի ակտիվացմա-
նը, նրանց կողմից համացանցի ակտիվ օգտագործմանը, ժամանակակից տեղեկատվական համակարգերի 
և պաշտոնական կայքերի ստեղծմանն ու վարմանը, էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցմանը, ինչ-
պես նաև համայնքներում տեղեկատվական հասարակության ձևավորմանը: Տեղեկատվական հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաները բուռն զարգացում են ապրում և թափանցում հասարակական կյանքի բոլոր ո-
լորտներ: Սակայն դրանց ստեղծման, ներդրման և կիրառման իրավական կարգավորման հարցերն ակն-
հայտորեն ետ են մնում: 

 

ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման մակարդակն ուղղակիորեն պայմանավորված է համակարգչային տեխնի-
կայի հագեցվածությամբ, հաղորդակցության որակյալ ենթակառուցվածքի առկայությամբ և, մաuնավորա-
պեu, համացանցի հաuանելիությամբ: Եթե ՀՀ պետական կառույցների ղեկավար և մասնագիտական աշ-
խատակազմերի յուրաքանչյուր անդամի տրամադրության տակ կա ներքին համակարգչային ցանցին (նաև 
համացանցին) միացած անհատական համակարգիչ, ապա համայնքապետարաններում` միջին հաշվով 3 
աշխատակցից ընդամենը մեկ աշխատակիցն ունի համակարգիչ (ընդհանուր թվով մոտ 5500 համայնքային 
աշխատակիցներ դեռևս չունեն անհատական համակարգիչներ): Եթե բոլոր պետական կառավարման մար-
մինների աշխատակազմերի վարչական շենքերում ստեղծված են համակարգչային ցանցեր, ապա այդ ցու-
ցանիշը ՏԻՄ–երի պարագայում կազմում է ընդամենը մոտ 22 %: Համայնքների միջև դեռևս գոյություն ունի 
զգալի «թվային տարբերություն»: Հեռավոր համայնքներում բացակայում է արագ և որակյալ համացանցի 
հասանելիությունը: Ազգային լայնաշերտ ցանցի ստեղծումը, ինչպես նաև միջազգային կապուղիների քանա-
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կի և թողունակության ավելացումն ամբողջ երկրում կապահովի կապը քաղաքացիների, ձեռնարկություննե-
րի, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների միջև։  

ՏԻՄ–երի կողմից մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունը, որակը և արդյունավետությունը մե-
ծապես կախված են ոլորտում առկա մարդկային և մասնագիտական ներուժից: Արդի ժամանակներում ա-
ռավել է կարևորվում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետող մասնագետների 
ներգրավումը ՏԻՄ–երում: Նրանց երաշխավորված, կայուն ու շարունակական աշխատանքի ապահովման 
հարցը տեղական ինքնակառավարման համակարգի գերակա խնդիրներից է: Համայնքային ծառայողների 
մասնագիտական վերապատրաստումը պետք է լինի համակարգված, համապատասխանի ժամանակակից 
պահանջներին, կրի հետևողական և շարունակական բնույթ: Ժամանակակից կառավարման տեղեկատվա-
կան համակարգեր օգտագործող համայնքային մասնագետների վերապատրաստման ամբողջ գործըն-
թացն ինստիտուցիոնալացման կարիք ունի: 

 

Այսօր ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման, ինչպես նաև համայնքներում տեղական տեղեկատվական հասարա-
կության զարգացման գործընթացները դեռևս չեն գտել իրենց ուրույն տեղը համայնքների զարգացման (այդ 
թվում նաև քառամյա) ծրագրերում: ՀՀ որևէ համայնք չունի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասա-
րակության ձևավորման մշակված ու հաստատված հայեցակարգ և/կամ ռազմավարություն: Տեղեկատվայնա-
ցումը և տեղեկատվական հասարակության ձևավորումը զգալի միջոցներ են պահանջում: Ծրագրային մոտե-
ցումների և միասնական մեթոդաբանության բացակայությունը բերում է միջոցների ոչ արդյունավետ ծախս-
մանը, իսկ ստացված արդյունքները հիմնականում լինում են կարճաժամկետ: Այնինչ, գործընթացի հաջողու-
թյունը մեծապես պայմանավորված է հարցին ծրագրավորված և համալիր մոտեցումների ցուցաբերմամբ:  

Տարեցտարի համայնքների բյուջեների եկամուտներն աճում են, իսկ համակարգչային տեխնիկայի և 
համացանցի գները նվազում, ինչը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ՏԻՄ–երի կողմից տեղեկատվա-
կան հաղորդակցական տեխնոլոգիաների լայն կիրառման և համայնքներում տեղեկատվական հասարա-
կության զարգացման համար: Սակայն ՏԻՄ–երը դեռևս հակված չեն կամ չեն կարողանում զգալի ներդ-
րումներ կատարել համակարգչային և այլ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ ձեռք բերելու համար: 
Ժամանակակից կառավարման տեղեկատվական համակարգերի շահագործումը և դրանց նկատմամբ պա-
հանջների ավելացումը կարող են արմատապես փոխել ՏԻՄ–երի վերաբերմունքը խնդրի նկատմամբ: Այ-
դուհանդերձ, երկրի մակարդակով տեղեկատվայնացման բնագավառում լուրջ հաջողությունների հասնելու 
համար կարևոր է ՀՀ կառավարության և Հայաստանում գործունեություն ծավալող դոնոր կազմակերպու-
թյունների համարժեք աջակցությունը փոքր ու միջին, ֆինանսական թույլ ներուժ ունեցող համայնքներին:  

 

ՏԻՄ–երը պետք է կիրառեն զարգացած տեղեկատվական համակարգեր, որոնք կապահովեն տվյալների ի-
նչպես ավտոմատացված մշակումը, այնպես էլ առցանց փոխանակումը տարբեր գերատեսչական համա-
կարգերի հետ: Առկա համակարգերը դեռևս լիովին չեն բավարարում ՏԻՄ–երի, ինչպես նաև տեղեկատվա-
կան հասարակության հիմնական կարիքները: Նոր միասնական տեղեկատվական համակարգերի մշակու-
մը, ներդրումը, առկա համակարգերի զարգացումն ու կիրառելիության ընդլայնումը ներկայումս հրատապ 
հրամայական է: 

ՏԻՄ–երը տիրապետում են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ տեղեկությունների, 
ինչպես նաև իրենց լիազորությունների շրջանակներում քաղաքացիներին մատուցում են հանրային որոշա-
կի ծառայություններ: Օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները և համացանցի հնարավորություն-
ները` ՏԻՄ–երը կարող են ստեղծել համացանցային պաշտոնական կայքեր, դրանց միջոցով հանրությանը 
լայնորեն իրազեկել իրենց գործունեության և դրա արդյունքների մասին, տրամադրել առցանց ծառայու-
թյուններ, ինչպես նաև քաղաքացիներին հնարավորություններ ընձեռել` մասնակցելու համայնքի կառա-
վարման և ՏԻՄ–երի որոշումների ընդունման գործընթացներին:  

Ժողովրդավարական պետության կարևորագույն հատկանիշը քաղաքացիների մասնակցությունն է պե-
տական կառավարմանը և տեղական ինքնակառավարմանը: Քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ի-
նքնակառավարմանը հնարավորություն է տալիս ստեղծել փոխվստահության մթնոլորտ ՏԻՄ–երի և քաղաքա-
ցիների միջև, կիսել որոշումների կայացման պատասխանատվությունը, ապահովել քաղաքացիների տեղեկաց-
վածությունը և այլն: ՏԻՄ–երը իրենք պետք է նախաձեռնեն քաղաքացիների ակտիվության բարձրացումը հա-
մայնքի կյանքում, հետաքրքրված լինեն «համայնքում սոցիալական գործընկերության» մեջ: Մի կողմից, ՏԻՄ–
երը պետք է ունենան բավարար ունակություններ և կարողություններ` ժամանակակից տեխնոլոգիաների մի-
ջոցներով ապահովելու կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը և տրամադրվող ծառայություննե-
րի բարձր որակը, ինչպես նաև համապատասխան գործիքներ և մեխանիզմներ` քաղաքացիներին տեղական 
ինքնակառավարմանը մասնակցելու հնարավորություն ընձեռելու համար: Մյուս կողմից, քաղաքացիները ևս 
պետք է ունենան համապատասխան հնարավորություններ և ունակություններ` ժամանակակից էլեկտրոնային 
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մեթոդներով համայնքի կառավարման գործընթացին մասնակցելու համար:  
 

Հաշվի առնելով ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի առջև կանգնած մարտահրավերները, 
համակարգում ակնկալվող բարեփոխումները և զարգացումները, անհրաժեշտ է ներդաշնակորեն և համըն-
թաց կերպով իրականացնել ոլորտի տեղեկատվայնացման և, հատկապես, «էլեկտրոնային մասնակցու-
թյան» ապահովման նպատակային գործողություններ: 
 

ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացումը լուրջ հիմքեր կստեղծի Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 
համակարգի կատարելագործման, համայնքների համաչափ զարգացման, ապակենտրոնացման գոր-
ծընթացների խթանման ու ակտիվացման համար, ինչպես նաև կնպաստի համայնքներում տեղեկատ-
վական հասարակության ձևավորմանը և զարգացմանը: 
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Ներածություն 
 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, կազմավորվելով 
1996 թվականին, դեռևս կայացման և ամրապնդման ժամանակաշրջան է ապրում: Փնտրվում են մեխա-
նիզմներ և ուղիներ` ՏԻՄ–երի հաշվետվողականությունը բարելավելու, նրանց կողմից կատարվող աշխա-
տանքներն առավել արդյունավետ, որակյալ և թափանցիկ դարձնելու, ինչպես նաև համայնքային կառա-
վարմանը բնակչության ակտիվ մասնակցությունը խրախուսելու նպատակով:  

Այդ առումով, առավել արդիական և արդյունավետ ուղիներից են ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացումը, տե-
ղական տեղեկատվական հասարակության ձևավորումը և զարգացումը: 

Այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՏՏ) և կառավարման տեղեկատվական համակարգերը ծա-
ռայում են ոչ միայն որպես տեղեկատվության մշակման միջոց, այլ նաև որպես չափազանց կարևոր ներուժ, 
որով որոշվում է կառավարման մարմինների մրցակցային դիրքը և նրանց առաքելության կատարման հնա-
րավորությունը: 

Տեղեկատվայնացումը հասարակության զարգացման բնականոն օրինաչափություն է, նրա առաջընթա-
ցի անհրաժեշտ պայման: Դա ոչ միայն նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մշակում և ներդնում է, այլև 
տեղեկատվական միջոցների և տեխնոլոգիաների ստեղծման, զարգացման և զանգվածային կիրառման 
գործընթաց, որով ապահովվում է յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխատանքի և կյանքի պայմանների բարե-
լավման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկացվածության պատշաճ մակարդակ: Այլ կերպ ասած, տե-
ղեկատվայնացումը տեղեկատվական ռեսուրսների կազմավորման և օգտագործման հիման վրա քաղաքա-
ցիների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպություննե-
րի և հասարակական միավորումների տեղեկատվական պահանջների բավարարման և իրավունքների ի-
րացման համար օպտիմալ պայմանների ստեղծման սոցիալ–տնտեսական և գիտատեխնիկական կազմա-
կերպչական գործընթաց է: 

Տեղեկատվայնացում կազմակերպելու և իրականացնելու գործում մեծ պատասխանատվություն են 
կրում երկրի իշխանությունները: Հենց տեղական և պետական իշխանություններն են, որ, իրենց իրավասու-
թյունների շրջանակներում, կազմակերպում և կարգավորում են համայնքի, մարզի, երկրի սոցիալ–տնտե-
սական զարգացման գործընթացները: Հենց իշխանություններից է այսօր հիմնականում կախված, թե մեր 
հասարակությունը արդյո՞ք դեպի նոր քաղաքակրթություն կգնա, թե՞ կմնա անցյալում: 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի անցած ուղին ու միջազգային փորձն ապացուցել են, 
որ քաղաքացիների հետ առավել սերտորեն համագործակցող ու թափանցիկ գործող ՏԻՄ–երի գործուն հա-
մակարգն է ի վիճակի հասնել համայնքներում տեղական ինքնակառավարման արդյունավետ կազմակերպ-
ման գերնպատակին: Այս տեսանկյունից կարևորագույն նշանակություն են ձեռք բերում, նախ, տեղեկատ-
վական համակարգերի մշակումը և արդյունավետ ներդրումը համայնքներում, և ապա, միջհամայնքային և 
համապետական տեղեկատվական ցանցերի ստեղծումը և օգտագործումը: 

Ժամանակի ընթացքում աշխարհի առաջավոր երկրները մեծամասամբ ձևավորել են իրենց քաղաքա-
կանությունը և ռազմավարությունը մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտների տեղեկատվայնաց-
ման և տեղեկատվական հասարակության ձևավորման նկատմամբ: 

Առանց լուրջ պետական քաղաքականության, ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման ոլորտում նշանակալի 
արդյունքների հասնելն անհնարին է: Ընդ որում, ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման քաղաքականությունը 
պետք է նպատակաուղղված լինի բոլոր շահագրգիռ կողմերի (հասարակություն, պետական կառավարման 
և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական կազ-
մակերպություններ, մասնավոր հատված, զանգվածային լրատվամիջոցներ և այլն) համախմբմանն ընդհա-
նուր նպատակի շուրջ: 

Կարևորելով և գնահատելով հարցի նշանակությունը, ՀՀ իշխանությունները ևս որդեգրել են երկրում 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և տեղեկատվական /էլեկտրոնային/ հասարակության 
ձևավորման քաղաքականություն. տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) արդյու-
նաբերությունը հռչակված է որպեu Հայաuտանի տնտեuության գերակա ճյուղ:  

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավումը միտված է զարգացնել պետության բոլոր 
մակարդակներում արդյունավետ կառավարման ներուժը: Ըստ այդմ` ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է. 
բարձրացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների թափանցիկությունը, ավելացնել տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների տեսականին՝ միաժամանակ բարձ-
րացնելով դրանց որակը բոլոր համայնքներում1: 

                                                 

1 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր 2012 – 2017 թթ.        
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Հետազոտության մեթոդաբանությունը 
 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել և բացահայտել ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և հա-
մայնքներում տեղեկատվական հասարակության ձևավորման գործընթացում առկա հիմնական խնդիրները, 
ներկայացնել հիմնավորված առաջարկություններ, որոնք կօգնեն ուսումնասիրվող ոլորտում որոշումներ կա-
յացնելու գործում:  

Առանձնացված նպատակը, ուսումնասիրվող ոլորտի առանձնահատկությունները և խնդիրների հիմնա-
կան շրջանակները պայմանավորել են հետազոտության մեթոդաբանության ընտրությունը: Կիրառվել են մի 
շարք մեթոդներ և գործիքներ, որոնց նկարագրությունը բերվում է ստորև: 

Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը ներառում է ՏԻՄ–երի գործունեությունը կարգավորող և տեղե-
կատվայնացման տեսանկյունից ՏԻՄ–երին վերաբերող օրենսդրության ընդհանուր դիտարկումն ու պրակ-
տիկայի ուսումնասիրությունը, դրանց խնդիրներն ու մարտահրավերները: Օրենսդրության ուսումնասիրու-
թյան և խնդիրների բացահայտման համար կիրառվել է մորֆոլոգիական վերլուծության մեթոդը, ըստ որի 
հատուկ մշակված մորֆոլոգիական աղյուսակի տողերում գրանցվել են տեղեկատվայնացման բնորոշիչնե-
րը, աղյուսակի սյունակներում` օրենսդրական ակտերի անվանումները, իսկ աղյուսակի «բջիջներում»` ուսում-
նասիրվող օրենսդրական ակտերի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության ձևավորման 
բնորոշիչներին համապատասխանող դրույթները /առկայության դեպքում/: Ընդհանուր առմամբ ուսումնա-
սիրվել են ոլորտին առնչվող 20–ից ավելի օրենսդրական ակտեր և ռազմավարական փաստաթղթեր, որի 
արդյունքում բացահայտվել են օրենսդրական ակտերում հետազոտության առարկայի տեսանկյունից առկա 
խնդիրները և բացերը, ինչպես նաև տեղեկատվայնացման միևնույն բնորոշիչներին համապատասխանող 
դրույթների մասով օրենսդրական տարբեր ակտերում առկա հակասությունները:  

Համայնքապետարաններում տեղեկատվայնացման իրավիճակը հետազոտելու և գնահատելու համար, 
բացի փորձագիտական եզրակացություններից, կիրառվել է նաև քանակական մեթոդ` հարցաթերթիկային 
հարցում: Հետազոտական գործիքը` հարցաթերթիկը, պարունակում է մի շարք հարցեր, որոնց միջոցով հա-
մայնքներից հավաքագրվել են հետևյալ հիմնական ցուցանիշները`  

• տեխնիկական միջոցների /համակարգիչներ, անխափան սնուցման սարքեր, տպող սարքեր, պատ-
կերամուտներ/ քանակական ցուցանիշները (համակարգիչների համար հավաքագրվել են նաև որա-
կական ցուցանիշներ),  

• համակարգչային ցանցերի առկայությունը,  
• համացանցի հասանելիությունը,  
• կիրառվող կառավարման տեղեկատվական համակարգերը,  
• մասնագիտական ներուժը և այլն:  
Հարցաթերթիկները լրացվել են ՀՀ բոլոր 10 մարզերի 914 համայնքապետարանների համապատաս-

խան մասնագետների կողմից:  
Հեռահաղորդակցության միջոցների հասանելիությունը և մատչելիությունը ուսումնասիրելու համար 

հիմք են ծառայել Հայաստանի մարզերում համացանցի հիմնական մատակարարների պաշտոնական տե-
ղեկությունները, ոլորտի փորձագիտական եզրակացությունները, ինչպես նաև համայնքներից ստացված 
հարցումների արդյունքները:  

Համայնքային պաշտոնական կայքերի ուսումնասիրություններն իրականացվել են մշտադիտարկման 
մեթոդով, ինչը ներառում է համացանցում առկա նմանատիպ կայքերի բովանդակության և տեխնիկական 
հատկությունների ուսումնասիրումը: Համացանցային կայքերի բովանդակության ուսումնասիրման ժամա-
նակ կիրառվել է «Վեբ բովանդակության վերլուծություն» (Web Content Analysis) մեթոդը: Տվյալ մեթոդը են-
թադրում է փորձագետների կողմից առցանց եղանակով կայքերի բովանդակության ուսումնասիրումը` 
նրանցում համապատասխան քանակական և որակական բնութագրերի առկայությունը կամ բացակայու-
թյունը որոշելու համար: Այս մեթոդի արդյունավետությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն առավելա-
գույնս նման է տեղեկատվության որոնման և ստացման այն եղանակներն, որոնց դիմում են պաշտոնական 
կայքերի սովորական այցելուները: Ընդհանուր առմամբ, ուսումնասիրվել են Հայաստանում առկա բոլոր 59 
համայնքային պաշտոնական կայքերը2, ինչպես նաև այլ երկրների (ԱՄՆ, Ռուսաստանի Դաշնություն, 
Վրաստան, Ֆրանսիա) թվով 6 համայնքային պաշտոնական կայքեր: Բացի բովանդակության վերլուծու-

                                                                                                                                                                       

  http://www.gov.am/files/docs/970.pdf  
2 2012 թ. հունիսի 1–ի դրությամբ 

http://www.gov.am/files/docs/970.pdf
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թյունից, կայքերի գնահատումը կատարվել է նաև դրանց գործառնական հնարավորությունների և դրանց 
միջոցով մատուցվող առցանց ծառայությունների առկայության քանակական և որակական տեսանկյունից: 
Հետազոտության արդյունքում բացահայտվել են հայաստանյան համայնքային պաշտոնական կայքերում 
առկա տեխնիկական և գործառնական բնույթի, ինչպես նաև բովանդակության հետ կապված խնդիրները: 

Տեղեկատվայնացման ոլորտում ՏԻՄ–երի կարիքները բացահայտվել են` ելնելով նրանց անմիջական 
պահանջներից, օրենսդրական դաշտի վերլուծությունից և փորձագիտական եզրակացություններից: ՏԻՄ–
երի պահանջները տեղեկատվայնացման բնագավառում ուսումնասիրելու համար կիրառվել է նաև հարցա-
թերթիկային հարցում: Համայնքների ղեկավարների, աշխատակազմերի աշխատակիցների և քաղաքացի-
ների շրջանակներում իրականացվել են հարցումներ` բացահայտելու ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տե-
ղեկատվական հասարակության կարիքները: 

ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացմանը խոչընդոտող խնդիրները բացահայտելու, ինչպես նաև ՏԻՄ–երի տե-
ղեկատվայնացման կարիքները գնահատելու համար ընտրվել են դեմառդեմ փորձագիտական հարցազ-
րույցների կազմակերպման, հարցաթերթիկային հարցման և առցանց հարցումների իրականացման մեթոդ-
ները: Հարցազրույցներին և հարցումներին /մշակված հարցաշարերի և հարցաթերթիկների կիրառմամբ/ 
մասնակցել են ՀՀ Վայք, Վեդի, Սիսիան և Դիլիջան քաղաքային համայնքների աշխատակազմերի շուրջ 
103 աշխատակիցներ (այդ թվում` համայնքների ղեկավարներ, կառավարման տեղեկատվական համակար-
գեր օգտագործող մասնագետներ): Առցանց հարցումներ իրականացվել են «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ www.infosys.am 
պաշտոնական կայքի միջոցով (ստացվել են 217 պատասխաններ` եզակի IP հասցեներից): 

Քաղաքացիների կարիքները ՏԻՄ–երի պաշտոնական կայքերից օգտակար տեղեկատվության ստաց-
ման, քաղաքացի–ՏԻՄ առցանց փոխգործակցության ապահովման, էլեկտրոնային ծառայությունների 
ստացման հարցերում բացահայտվել են` ՀՀ երեք քաղաքային համայնքների (Վայք, Վեդի և Սիսիան) թվով 
120 քաղաքացիների շրջանակներում իրականացրած հարցումների արդյունքում: 

Հետազոտությունների արդյունքների ստացմանը նպաստել են տասնյակ համայնքների զարգացման 
ծրագրերի, բյուջեների, ՏԻՄ–երի իրավական ակտերի, ՏԻՄ–երում կիրառվող կառավարման տեղեկատվա-
կան համակարգերի բազմակողմանի ուսումնասիրությունները: 

Հետազոտությունների տվյալների հավաքագրմանը մեծապես նպաստել են նաև հիմնախնդրի լուսա-
բանմանը նվիրված բազմաթիվ հրապարակումներ, վերլուծություններ, զեկույցներ և համացանցում տե-
ղադրված նյութեր, որոնց հղումները ներկայացված են սույն փաստաթղթի ծանոթագրություններում:  
 
 
Իրավիճակի նկարագրություն 
 
1995թ. համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունված Սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում առաջին անգամ ամրագրվեց տեղական ինքնակառավարումը` որպես իշխանության առանձին օ-
ղակի: Նույն տարում ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մա-
սին» ՀՀ օրենքով Հայաստանում կազմավորվեցին 10 մարզեր (տարածքային կառավարմամբ` որպես պե-
տական կառավարման բաղկացուցիչ մասի) և 926 համայնքներ (տեղական ինքնակառավարումով), որոն-
ցից 48–ը քաղաքային էին, 12–ը` Երևանի թաղային, իսկ 866–ը` գյուղական: Մայրաքաղաք Երևանը ստա-
ցավ մարզի կարգավիճակ: 
1996թ. ընդունվեց «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ առաջին օրենքը, իսկ 2002թ.` ՀՀ երկրորդ 
օրենքը: 1996թ. կայացած ՀՀ տեղական ընտրությունների արդյունքում, 926 համայնքներում ձևավորվեցին 
ՏԻՄ–եր` համայնքի ավագանի և համայնքի ղեկավար:  
2005թ. ընդունված ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների շնորհիվ մայրաքաղաք Երևանը ստացավ 
համայնքի կարգավիճակ: 2008թ. ընդունված «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 
ՀՀ օրենքի հիման վրա և 2009թ. կայացած Երևանի ՏԻՄ–երի ընտրությունների արդյունքում, Երևանում 
ձևավորվեցին ՏԻՄ–եր` ավագանի և քաղաքապետ:  
Այժմ Հայաստանում կան 915 համայնքներ, այդ թվում` 49 քաղաքային և 866 գյուղական: Ընդ որում, ՀՀ 
բնակչության մոտ 64%–ը բնակվում է քաղաքային համայնքներում3: Մոտ 470 գյուղական համայնքների 
բնակչության թիվը պակաս է 1000 մարդուց, իսկ դրանցից 23–ինը` չի գերազանցում 100 մարդը: 
Երկրում իրականացվող տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումները հրատապ դարձրեցին ՏԻՄ–երի 
կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության և որակի բարձրացումը: Պետության ժո-

                                                 

3 ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքը: http://www.armstat.am/file/doc/99466623.pdf 

http://www.infosys.am/
http://www.armstat.am/file/doc/99466623.pdf
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ղովրդավարացման պայմաններում, այդ գործընթացները պետք է ուղեկցվեին ՏԻՄ–երի հաշվետվողակա-
նության ապահովման և որոշումների կայացման գործում բնակչության ներգրավման համար համապա-
տասխան պայմանների ու մեխանիզմների ստեղծմամբ: Այդ նպատակներին հասնելու արդիական և արդյու-
նավետ ճանապարհներից է ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացումը, որն ուղեկցվում է նաև տեղական տեղեկատ-
վական հասարակության ձևավորմամբ և զարգացմամբ: 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն կիրառումը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում տեղական ինք-
նակառավարման ոլորտի կատարելագործման, ՏԻՄ–երի գործունեության արդյունավետության և որակի 
բարձրացման, թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովման, նրանց կողմից քաղաքացիներին 
և կազմակերպություններին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման, դրանք առավել մատչելի 
դարձնելու, համայնքային բյուջեները և սեփականությունն առավել արդյունավետ կառավարելու, քաղաքա-
ցիների կողմից ՏԻՄ–երի գործունեությունը վերահսկելու և կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար:  
 

 
 
 

ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության ձևավորման 
գործընթացը (1996–2011 թթ.) 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման գործընթացը սկսվել է անմիջապես 
տեղական ինքնակառավարման համակարգի գործարկումից հետո4: Տարիների ընթացքում ստեղծվել և 
տարբեր համայնքներում ներդրվել են տեղեկատվական տարբեր համակարգեր, աստիճանաբար ավելացել 
է համակարգչային տեխնիկայի քանակը: Իբրև այս ամենի արդյունք` որոշակիորեն բարելավվել է ՀՀ շատ 
ՏԻՄ–երի աշխատանքի որակը, արագացել է տվյալների մշակման, փաuտաթղթերի պատրաuտման և որո-
շումների ընդունման գործընթացը: 
ՀՀ կառավարության, ՏԻՄ–երի և հասարակական կազմակերպությունների ուժերով և միջազգային կազմա-
կերպությունների աջակցությամբ կատարվել են բազմաթիվ աշխատանքներ` նպատակաուղղված ՏԻՄ–երի 
տեղեկատվայնացմանը:  
Հայաստանում 1996–2012թթ. ընթացքում ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման գործընթացը կարելի է բաժանել 
չորս հիմնական փուլերի` 
 

Փուլ Տարիներ Հիմնական արդյունքները 

ՏԻՄ–երում առ-
կա համակար-
գիչների մոտա-

վոր քանակը 

 
I 

 
1996–1999 

• ՏԻՄ–երի համար առաջին կիրառական 
ծրագրային միջոցների ստեղծում:  

• 10 քաղաքապետարաններում առաջին տե-
ղեկատվական–վերլուծական կենտրոնների 
հիմնադրում: 

105 

II 2000–2002 

• Առաջին տեղային համակարգչային ցանցերի 
ստեղծում 45 համայնքապետարաններում: 

• «Բնակչության ռեգիստր», «Գործավարու-
թյուն», «Բյուջետավարում» ծրագրային փա-
թեթների ներդրում մոտ 50 համայնքապե-
տարաններում: 

310 

III 2003–2006 • Համացանցային տեխնոլոգիաների հիման 
վրա գործող միասնական տեղեկատվական 

870 

                                                 

4 1996թ. Չարենցավանի քաղաքապետարանում «ԵՎՐԱՍԻԱ» հիմնադրամի օժանդակությամբ ստեղծվեց ՀՀ–ում առաջին 
համայնքային տեղեկատվական–վերլուծական կենտրոնը (ՏՎԿ), որից հետո տարբեր համայնքներոմ ևս ստեղծվեցին 
նմանատիպ կենտրոններ: 
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համակարգի ստեղծում և փորձնական 
ներդնում ՀՀ 12 քաղաքապետարաններում 
(Intranet): 

• Համայնքապետարաններում գույքահարկի 
տվյալների շտեմարանների վարման և գույ-
քահարկի գանձման աշխատանքների մեկ-
նարկում: 

IV 2007–2012 

• Համայնքային կառավարման տեղեկատվա-
կան համակարգի (ՀԿՏՀ) ստեղծում և գոր-
ծարկում ՀՀ 343 համայնքներում:  

• ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների էլեկտրո-
նային կառավարման համակարգի ստեղ-
ծում և գործարկում ՀՀ ՔԿԱԳ բոլոր 54 տա-
րածքային բաժիններում: 

• Համայնքներում հողի հարկի տվյալների 
շտեմարանների վարման և հողի հարկի 
գանձման աշխատանքների մեկնարկում: 
Գույքային հարկերի հաշվառման համակար-
գի կիրառում բոլոր համայնքների կողմից:  

• 11 քաղաքապետարաններում քաղաքացինե-
րի սպասարկման գրասենյակների ստեղծում:  

• Համայնքային պաշտոնական կայքերի թո-
ղարկում (60 համայնքներում):  

• ՏԻՄ–երի կողմից էլեկտրոնային փաստաթղ-
թաշրջանառության և էլեկտրոնային ստո-
րագրության կիրառման հիմքերի ստեղծում: 

2500 

 

Կատարված աշխատանքների և իրականացված ծրագրերի հիմնական արդյունքները 2013 թ. հունվա-
րի 1–ի դրությամբ ներկայացված են ստորև: 

 

N Ծրագրային  
ուղղությունները Արդյունքները 

1 

Համակարգչային 
տեխնիկա և 
գրասենյակային 
սարքավորում-
ներ 

Բոլոր 48 քաղաքապետարանները և բազմաթիվ գյուղապե-
տարաններ ապահովված են ժամանակակից համակար-
գիչներով (մոտ 2500 միավոր) և հարակից գրասենյակային 
սարքերով (տպող և պատճենահանող սարքեր, պատկերա-
մուտներ, ցանցային սարքավորումներ և այլն)5: 

2 
Համակարգչային  
ցանցեր 

Մոտ 200 համայնքապետարաններում ստեղծվել են տե-
ղային համակարգչային ցանցեր: 

                                                 

5 2008–2009 թթ. ՀՀ պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ համայնքապետարանների 
տեխնիկական հենքը համալրվել է 520 համակարգիչներով և բազմաթիվ հարակից սարքավորումներով: 
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3 

Հատուկ ծրագ-
րային միջոցներ 
և կառավարման 
տեղեկատվա-
կան համակար-
գեր 

Համայնքապետարանների համար ստեղծվել են տարբեր 
ծրագրային միջոցներ և կառավարման տեղեկատվական 
համակարգեր.  
 «Բնակչության ռեգիստր» (1999–2003 թթ)6, 
 «Գործավարություն» (2000–2003 թթ)7,  
 «Բյուջետավարում» (1999–2003 թթ)8,  
 «Համայնքային գույքի կառավարում» (2004–2005 թթ)9, 
 «Գույքային հարկերի հաշվառման ավտոմատացված տե-

ղեկատվական համակարգ» (1998–2003 թթ)10,  
 «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համա-

կարգ» (ՀԿՏՀ) (2007–2011 թթ)11 (համակարգի հակիրճ 
նկարագրությունը տես հավելված 1–ում): 
 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տա-

րածքային բաժինների էլեկտրոնային կառավարման հա-
մակարգ (ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ) (2007–2009 թթ)12: 

4 

Տեղեկատվական 
համակարգեր 
սպասարկող 
անձնակազմ 

Համայնքապետարաններում ներդրված տեղեկատվական 
համակարգերը սպասարկելու համար ուսուցանվել են ավե-
լի քան 4700 մասնագետներ13: 

5 

Համայնքային 
պաշտոնական 
համացանցային 
կայքեր 

Թվով 60 համայնքներ (41 քաղաքային և 19 գյուղական) 
ունեն պաշտոնական համացանցային կայքեր` ստեղծված 
տարբեր կազմակերպությունների կողմից (կայքերի ցանկը 
տես հավելված 2–ում): 

6 

Էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշր-
ջանառություն և 
էլեկտրոնային 
ստորագրություն 
 

ՏԻՄ–երը սկսել են կիրառել էլեկտրոնային ստորագրու-
թյուն` էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն իրա-
կանացնելու և հարկային մարմիններ էլեկտրոնային տես-
քով հաշվետվություններ ներկայացնելու նպատակով: 

7 

Քաղաքացիների 
սպասարկման 
գրասենյակներ 
(ՔՍԳ) 

ՀՀ 11 քաղաքային համայնքներում ստեղծվել են ՔՍԳ–ներ: 
Այդ գրասենյակները գործում են կառավարման միասնա-
կան տեղեկատվական համակարգի հիման վրա` տրամադ-
րելով քաղաքացիներին /բնակչությանը/ 12–20 տարբեր 
տիպի ծառայություններ14:  

 

                                                 

6 Ստեղծվել է «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ կողմից և կիրառվել է համայնքներում բնակչության և բնակարանային ֆոնդի հեշվառում 
իրականացնելու, ինչպես նաև ընտրողների ցուցակները վարելու նպատակով: Համայնքներում համակարգը շահագործվել է 
մինչև 2006–2007 թթ.:  

7 Ստեղծվել է «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ կողմից և կիրառվել է համայնքապետարաններում գործավարության աշխատանքները 
ինքնաշխատ եղանակով իրականացնելու համար: Համայնքներում համակարգը շահագործվել է մինչև 2008 թ.:  

8 Ստեղծվել է «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ կողմից և շահագործվել է համայնքներում մինչև 2005–2006 
թթ: 

9 Ստեղծվել է «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ կողմից և կիրառվել է համայնքներում համայնքային գույքը հաշվառելու և կառավարելու համար: 
Համայնքներում համակարգը շահագործվել է մինչև 2007–2008 թթ.:  

10 Ստեղծվել է «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ կողմից և ապահովում է ՀՀ բոլոր 915 համայնքների գույքային հարկերի հաշվառման և 
գանձման գործընթացը: 

11 Ստեղծվել է «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ կողմից պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում (պատվիրատու` ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարություն): 

12 Ստեղծվել է «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ կողմից պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում (պատվիրատու` ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարություն): 

13 Մասնագետների ուսուցումը իրականացրել են «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ` մոտ 2400 մարդ, և «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ` մոտ 2300 մարդ: 
14 ՔՍԳ–ները ստեղծվել են ՀՀ կառավարության, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ), 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների և «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ համատեղ իրականացված միջոցառումների շնորհիվ:  
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2013 թ. հունիսի 1–ի դրությամբ համայնքապետարաններում առկա համակարգիչների քանակը ըստ մարզե-
րի ներկայացված է ստորև` նկար 1–ում: 

 

 
Նկար 1. ՀՀ համայնքապետարաններում առկա համակարգիչների թիվն` ըստ մարզերի 

 
 

Հեռահաղորդակցության միջոցների հասանելիությունը 
 
Դեռևս 2009 թվականին համացանցի հասանելիությունը Հայաստանի ամբողջ տարածքում գնահատվում 
էր 15 տոկոսից էլ ցածր, սակայն այսօր, ըստ տարբեր տվյալների, այդ ցուցանիշը մոտենում է 95 տոկոսի: 
Համաձայն www.internetworldstats.com–ի 2011թ. դեկտեմբերի 31-ի տվյալների, Հայաստանի 2 մլն 970 հազ. 
բնակչության մոտ 60 տոկոսին կամ 1 մլն 800 հազ. մարդու է համացանցը հասանելի15: Ակնհայտ է, որ այս 
ցուցանիշը բջջային հեռախոսներից համացանց մուտք գործելու հնարավորություն ունեցող օգտվողների 
թվի ավելացման արդյունք է: Լայնաշերտ, այսինքն՝ գերարագ համացանցից Հայաստանում օգտվում են 
անհամեմատ ավելի քիչ թվով մարդիկ:  
Համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի` «2011 թվականին համացանցի 
հասանելիության ծառայություններ ստացող բաժանորդների թիվը` ներառյալ GPRS տեխնոլոգիայով օգտ-
վողների, արդեն իսկ հասել է շուրջ 1,7 միլիոնի, իսկ լայնաշերտ համացանցի ծառայություններ ստացողնե-
րի թիվն աճել է շուրջ 30%–ով»16:  
Հայաստանում գործում են մեծածախ համացանցի երեք մատակարարներ` «Արմենթել», «GNC–Alfa» և 
«FiberNet» ընկերությունները, որոնք ունեն կապի օպտիկամանրաթելային ալիքներ, որ գալիս են Իրանից և 
Վրաստանից: Կան մանրածախ համացանցի մոտ 50 մատակարարներ, որոնց մեծ մասը գործունեություն է 
ծավալում հիմնականում Երևանում և ՀՀ խոշոր քաղաքային համայնքներում: 
Հայաստանի բջջային կապի երեք օպերատորների կողմից երկրի գրեթե 100 տոկոսը ծածկված է շարժա-

                                                 

15 Internet World Stats: http://www.internetworldstats.com/asia.htm#am: (Համաձայն ՀՀ վիճակագրության ազգային ծառայության 
պաշտոնական տվյալների, 2011թ. հունիսի 1–ի դրությամբ ՀՀ բնակչության ընդհանուր թիվը գերազանցում էր 3 մլն 250 
հազ. մարդուց): 

16 ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական կայքը` 
http://www.psrc.am/download.php?fid=18625  

http://www.internetworldstats.com/
http://www.internetworldstats.com/asia.htm#am
http://www.psrc.am/download.php?fid=18625
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կան համացանցային կապով (2G, 3G GSM, 4G/LTE և այլ տեխնոլոգիաներով): Այսպես, «Օրանժ–Արմենիա» 
և «ՎիվաՍել–ՄՏՍ» օպերատորների կողմից ապահովվող 3G ծածկույթը կազմում է 95 տոկոս, «ՎիվաՍել–
ՄՏՍ»–ի GPRS ծածկույթը` 99,8 տոկոս17: 
Հեռահաղորդակցության միջոցների հասանելիությունը և քաղաքացիների կողմից համացանցի օգտագործ-
ման ծավալների մեծացումը բերում է նրանց կողմից համացանցով մատուցվող ծառայությունների պահան-
ջարկի մեծացմանը, և հետևաբար, համայնքապետարաններին «պարտավորեցնում» է ակտիվորեն կիրառել 
համացանցը, քաղաքացիներին տրամադրել արդիական տեղեկատվություն և մատուցել առցանց ծառայու-
թյուններ:  
 
Համացանցի հասանելիության աստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ ավելանում են այն համայնքապետա-
րանների քանակը, որոնք ակտիվորեն կիրառում են որակյալ և մշտական համացանց: 2012թ. հունիսի 1–ի 
դրությամբ, 650 համայնքապետարաններ արդեն կիրառում էին համացանց: Համացանցի կիրառման հար-
ցում առավել ակտիվ են (տես` նկար 2) ՀՀ Կոտայքի, Արարատի և Տավուշի մարզերի ՏԻՄ–երը (100%, 
95,9% և 96.8% համապատասխանաբար): Համացանցի կիրառման վիճակն առավել վատթար է ՀՀ Արա-
գածոտնի և Շիրակի մարզերի ՏԻՄ–երի կողմից (46.5% և 47.9% համապատասխանաբար): 
Այդուհանդերձ, համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգերի և, մասնավորապես, էլեկտրո-
նային փաստաթղթաշրջանառության կիրառման պահանջներն աստիճանաբար ստիպում են ՏԻՄ–երին առա-
վել ակտիվորեն կիրառել համացանցի հնարավորությունները: Ըստ ոլորտի մասնագետների կանխատեսումնե-
րի, 2013թ. վերջին առնվազն ևս 110 համայնքապետարաններ կսկսեն իրենց առօրյա աշխատանքներում կիրա-
ռել համացանցի հնարավորությունները: 
 

 
 

Նկար 2. Համացանցից օգտվող համայնքապետարանների տեսակարար կշիռներն ընդհանուրի մեջ` ըստ մարզերի 
(2012 թ. հունվարի 1–ի դրությամբ) 

                                                 

17 http://jnews.am/node/868  

http://jnews.am/node/868
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Տեղեկատվական հասարակությունը համայնքներում 

ՀՀ համայնքներում տեղեկատվական հասարակության ձևավորումը նոր գործընթաց է: Ներկա իրավիճակի 
նկարագրության համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ համայնքներում տեղեկատվական հասարակության 
ձևավորմանն ուղղված պետության կողմից ընդունված ռազմավարական մոտեցումներին, օրենսդրական 
դաշտի վերլուծությանը, իրականացված ծրագրերին: 

2010 թվականի փետրվարի 25–ին ՀՀ կառավարության N 7 արձանագրային որոշմամբ ընդունվել է «Հա-
յաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման հայեցակարգը (2010–
2012թթ)» (այսուհետ` հայեցակարգ): Հետաքրքիր է, որ 2010թ. ընդունված հայեցակարգը նպատակաուղղ-
ված է էլեկտրոնային հասարակության ձևավորմանը, այլ ոչ թե զարգացմանը, ինչը վկայում է այն մասին, 
որ Հայաստանում մինչև 2010թ. էլեկտրոնային /կամ տեղեկատվական/ հասարակություն ձևավորված չի ե-
ղել: Ընդունված հայեցակարգով երեք տարիների ընթացքում նախատեսվել է` ազգային լայնաշերտ ցանցի 
նախագծում, մշակում և տեղադրում, ինչպես նաև միջազգային կապուղիների քանակի և թողունակության 
ավելացում, ինչն ամբողջ երկրում կապահովի կապ քաղաքացիների, ձեռնարկությունների և պետական 
կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման համակարգերի աշխատողների միջև։ Հայեցակարգով 
նախատեսվել է նաև ՀՀ ամբողջ տարածքում, ներառյալ գյուղական վայրերում, անցկացնել 100 Մբ/վ թողու-
նակությամբ «Հաջորդ սերնդի լայնաշերտ ցանց»։ Ցանցի հիմնական հանգույցներից քաղաքացիների տներ 
և բնակարաններ կապը կընդլայնվի հիբրիդ ձևով (WiMax, օպտիկամանրաթելային և այլն)` միջին ժամկե-
տում ապահովելով օպտիկամանրաթելային ցանցի հասանելիությունը դեպի բնակչի տուն/բնակարան։  

Քանի որ էլեկտրոնային հասարակությունը ենթադրում է հասարակության լայն խավերի ներգրավում տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների կիրառման մեջ, ապա հայեցակարգով նախատեսվել է «Համակարգչային 
գրագիտություն դպրոցում» նախագիծը, որը պետք է ապահովի հանրակրթական դպրոցների շրջանա-
վարտների կողմից պարտադիր համակարգչային հմտությունների տիրապետումը և նրանց բնականոն ընդ-
գրկումը էլեկտրոնային հասարակության մեջ։ Նմանատիպ նախագիծ է նաև «Համակարգիչ բոլորի հա-
մար» ծրագիրը18, որը հնարավորություն կտա ավելի մատչելի դարձնել համակարգիչները և դրանց հետ ա-
ռնչվող էլեկտրոնային կառավարման գործառույթները բնակչության ամենալայն խավերի համար։ 

Այդուհանդերձ, տեղեկատվական հասարակության ձևավորումը համայնքներում բարդ և ծախսատար գործըն-
թաց է, որը պետք է ընթանա տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հասանելիության ապա-
հովման, հասարակության համար համապատասխան տեղեկատվական ռեսուրսների և առցանց ծառայություն-
ների ստեղծման, քաղաքացիների կրթական մակարդակի բարձրացման և տարբեր այլ համալիր ծրագրերի ու 
միջոցառումների համակարգված և հետևողական իրականացման շնորհիվ: 

 

                                                 

18 http://www.computerforall.am/ 

http://www.computerforall.am/
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ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության զարգացման 
խնդիրները 

 
 

Օրենսդրական դաշտը 
 
ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության ձևավորման գործընթացի հաջողու-
թյան կարևոր նախապայման է անհրաժեշտ օրենսդրության և իրավական դաշտի ձևավորումը։ Այն պետք 
է մի կողմից նպաստի ՏԻՄ–երի արդյունավետ տեղեկատվայնացման գործընթացին, ապահովի նրանց 
գործունեության թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը, իսկ մյուս կողմից` նպաստի հասարակա-
կան կյանքում տեղեկատվության, գիտելիքի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերի մեծացումը: 

Օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՏԻՄ–երը հիմնականում ազատ են իրենց գործունեությու-
նը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կամ առանց դրանց կազմակերպելու հարցում և, ընդ-
հանրապես, չկան օրենսդրական պարտավորություններ էլեկտրոնային եղանակով քաղաքացիներին ծա-
ռայություններ մատուցելու, տեղեկատվություն տրամադրելու և մասնակցային գործընթաց ապահովելու ա-
ռումով:  

Կան որոշ բացառություններ, որոնք կարող են պարտադրել ՏԻՄ–երին, որոշ գործառույթներ իրականացնե-
լիս, օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: Այսպես` օրինակ, համաձայն «Հարկերի մասին» ՀՀ 
օրենքի, քաղաքապետարանները կամ գյուղապետարանները, որպես հարկ վճարող սուբյեկտներ, կարող 
են ՀՀ հարկային oրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվությունները, հաշվարկները, այլ փաստաթղթե-
րը և տեղեկությունները հարկային մարմին ուղարկել էլեկտրոնային եղանակով` էլեկտրոնային ստորագրու-
թյան կիրառմամբ19: Համաձայն «Եկամտային հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի, հարկային գործակալները 
պարտավոր են բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել նոր աշխատողի 
համար գրանցման հայտը, ինչպես նաև եկամտային հարկի ամենամսյա ամփոփ հաշվարկը20: 
   
Մեկ այլ ՀՀ օրենք նախատեսում է` «Օրենքով կամ նորմատիվ իրավական այլ ակտով սահմանված այն 
դեպքերում, երբ նախատեսվում է հրապարակային ծանուցում` տեղեկատվությունը մամուլում հրապարակե-
լու միջոցով, տեղեկատվությունը պարունակող հայտարարությունը պետք է տեղադրվի նաև 
http://www.azdarar.am հասցեով գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների 
պաշտոնական համացանցային կայքում: Հայտարարություն տվող ֆիզիկական կամ իրավաբանական ան-
ձը, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը հայտարարության տեքստը էլեկտրոնային 
կրիչով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված էլեկտրոնային ֆորմատով, 
ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի 
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն»21: Բացի այդ, էլեկտրոնային ստորագ-
րության առկայության դեպքում հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձը կարող է լրացնել պա-
հանջվող տվյալները կայքի Էլեկտրոնային դիմում բաժնում: 

«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքի 4–րդ հոդվածը 
ամրագրում է, որ ՏԻՄ–երը պարտավոր չեն ընդունել էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ պաշտպան-
ված էլեկտրոնային փաստաթղթեր, եթե նրանք չունեն համապատասխան տեխնիկական միջոցներ: 

ՀՀ կառավարությունը վարում է էլեկտրոնային ստորագրության համատարած կիրառման քաղաքականու-
թյուն: Այսպես, հարկային մարմիններն անցնում են հարկատուներից հաշվարկները (հաշվետվությունները, 
հայտարարությունները) և գրությունները բացառապես էլեկտրոնային եղանակով ընդունելու եղանակին: «-
Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է` «ՀՀ հարկային oրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվու-
թյունները, հաշվարկները, այլ փաստաթղթերը և տեղեկությունները հարկային մարմին էլեկտրոնային եղա-
նակով ներկայացնելու կարգը»22: Համաձայն «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի` «Հարկային գործա-

                                                 

19 ՀՀ օրենքը հարկերի մասին: Հավելված 2:  
20 ՀՀ օրենքը եկամտային հարկերի մասին: Հոդված 13: 
21 ՀՀ օրենքը ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին: Հոդվածներ 2 և 4: 
22 ՀՀ օրենքը հարկերի մասին: Հավելված 2: 
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կալները պարտավոր են յուրաքանչյուր ամսվա համար այդ ամսվան հաջորդող ամսվա 20–ից ոչ ուշ բացա-
ռապես էլեկտրոնային եղանակով հարկային մարմին ներկայացնել սահմանված ձևի եկամտային հարկի 
ամփոփ հաշվարկ...»23: ՀՀ կառավարությունը նույնիսկ սուբսիդավորում է փոքր և միջին ձեռնարկատերե-
րին` խրախուսելով նրանց կողմից էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռք բերելը և կիրառելը24:  

Չնայած «Էլեկտրոնային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքը գործում է 2004 թվականից, էլեկտրոնային 
ստորագրությունը մինչև 2008թ.–ը կիրառություն չէր ստացել համապատասխան ենթակառուցվածքների 
բացակայության պատճառով։ 2008 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրվեց էլեկտրոնային 
ստորագրություն տրամադրող կենտրոնը։ Համայնքների ղեկավարները և այլ պաշտոնատար անձինք սկսել 
են ակտիվորեն կիրառել էլեկտրոնային ստորագրություն: Էլեկտրոնային ստորագրության կիրառումը լայն 
հնարավորություններ է ընձեռում` էլեկտրոնային կառավարման գաղափարի կյանքի կոչման և, ընդհանուր 
առմամբ երկրի մակարդակով միասնական էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի 
ստեղծման ու գործարկման համար:  

ՏԻՄ–երը, մի կողմից, հավաքագրում են տեղական հարկեր և, հետևաբար, հարկատու կազմակերպություն-
ներից ընդունում են ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված տեղական հարկերի (գույքահարկ, հողի 
հարկ) վերաբերյալ հաշվետվություններ, հաշվարկներ և այլ փաստաթղթեր, մյուս կողմից, նրանք, որպես 
հարկային գործակալներ, հաշվարկում ու վճարում են եկամտահարկ և սոցիալական հատկացումներ հա-
մայնքների աշխատակազմերի աշխատողների համար, վերջիններիս աշխատավարձերից և դրանց հավա-
սարեցված վճարումներից: Հետևաբար, օրենքով սահմանված կարգով, ՏԻՄ–երը հարկային մարմիններին 
են ներկայացնում համապատասխան հաշվարկներ (հաշվետվություններ): Այս առումով ակնհայտ է, որ 
ՏԻՄ–երը պետք է առավել շահագրգռված լինեն էլեկտրոնային ստորագրություն և էլեկտրոնային փաս-
տաթղթաշրջանառություն կիրառելու հարցում: Բացի այդ, միևնույն հարկատուները կարողանում են հար-
կային մարմիններ օրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվությունները և հաշվարկները ներկայացնել է-
լեկտրոնային եղանակով, իսկ ՏԻՄ–երին` ոչ, ինչը հակասում է ՀՀ հարկային օրենսդրության պահանջնե-
րին (տես «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15–ի և 15.1–ի դրույթները): Սակայն մյուս կողմից, պետք է 
փաստել, որ «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում ներառված` «ՀՀ հարկային oրենսդրությամբ նախատեսված 
հաշվետվությունները, հաշվարկները, այլ փաստաթղթերը և տեղեկությունները հարկային մարմին էլեկտրո-
նային եղանակով ներկայացնելու կարգը» վերաբերում է միայն պետական հարկերի գծով եկամուտների 
հավաքագրում և հաշվառում իրականացնող հարկային մարմիններին, իսկ ՏԻՄ–երին` ոչ: Նմանատիպ հա-
կասությունները վերացնելու համար անհրաժեշտ է վերամշակել նշված կարգը կամ ընդունել նոր կարգ` «ՀՀ 
հարկային oրենսդրությամբ նախատեսված հաշվետվությունները, հաշվարկները, այլ փաստաթղթերը և տե-
ղեկությունները տեղական ինքնակառավարման մարմիններ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու 
կարգ»: 

Այսպիսով, գործող օրենսդրությունը չի նպաստում ՏԻՄ–երի կողմից էլեկտրոնային ստորագրության և է-
լեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կիրառման ակտիվացմանը: Օրենսդրությունը պետք է հիմնա-
րար պատկերացումներ տա տեղեկատվության, էլեկտրոնային փաստաթղթի, թվային ստորագրության, 
գաղտնիքի, հաշվառման ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Պետք է օրենսդրորեն սահմանվեն ՏԻՄ–երի կող-
մից տեղեկատվության հաշվառման, մշակման, թարմացման, կիրառման, տրամադրման, ինչպես նաև է-
լեկտրոնային փոխհարաբերությունների կանոնները։ Էլեկտրոնային փաստաթղթի և տեղեկատվության ի-
րավական կարգավիճակը ոչ մի կերպ չպետք է զիջի թղթայինին։ 

ՀՀ գործող օրենսդրությունը չի պարտադրում ՏԻՄ–երին նաև ունենալ և վարել համացանցային պաշտոնա-
կան կայքեր: Այս առումով, բացառություն է կազմում միայն Երևան քաղաքային համայնքը, որի համացան-
ցային պաշտոնական կայքը` www.yerevan.am, ամրագրված է «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավար-
ման մասին» ՀՀ օրենքով25: Նույն օրենքով նախատեսված են նաև համացանցային կայքում պարտադիր 
հրապարակման ենթակա իրավական ակտերն ու տեղեկությունները`  

                                                 

23 ՀՀ օրենքը եկամտային հարկի մասին: Հոդված 13 (Գործում է սկսած 2013 թ. հունվարի 1–ից): 
24 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2012 թ. փետրվարի 9–ի 115–Ն որոշման, էլեկտրոնային թվային ստորագրություն կարելի է 

ձեռք բերել 13000 դրամով /մինչ այդ` 15000 դրամ/, իսկ այն ընկերություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը, որոնց 
ավելացված արժեքի հարկով հարկվող շրջանառությունը նախորդ հաշվետու տարվա արդյունքներով կազմում է 58.35 մլն 
դրամից ավելի և չի գերազանցում 100 մլն դրամը, կարող են էլ. սրորագրություն ձեռք բերել ընդամենը 3500 դրամով: 

25 ՀՀ օրենքը Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 8. Երևանի պաշտոնական համացանցային 
կայքը: 

http://www.yerevan.am/
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 ավագանու իրավական ակտերը (որոշումները, հայտարարությունները և ուղերձները) և նիստերի 
արձանագրությունները,  

 տեղեկություն ավագանու նիստի ժամանակի վերաբերյալ, ավագանու նիստի օրակարգի նախագի-
ծը, ավագանու որոշման նախագծերը և դրանց կցված փաստաթղթերը , 

 քաղաքապետի, քաղաքապետի տեղակալների և քաղաքապետարանի աշխատակազմի ստորաբա-
ժանումների ղեկավարների կողմից ավագանու անդամի գրավոր և բանավոր հարցերին տրված 
պատասխանները,  

 քաղաքապետի իրավական ակտերը (որոշումները, կարգադրությունները),  
 քաղաքապետի ամենամյա հաշվետվությունները ավագանու, իր գործունեության և Երևանի ընդհա-

նուր սոցիալ–տնտեսական վիճակի մասին: 

Բացառիկ դեպքերում ՏԻՄ–երը որոշումներ են կայացնում տեղեկություններ հրապարակել պաշտոնական 
համացանցային կայքերում: Այսպես` օրինակ, Երևանի քաղաքապետի 12 ապրիլի 2010 թ. N 1541–Ն որոշ-
մամբ սահմանվել է Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական համացանցային կայքում համայնքային 
սեփականության գույքի մրցույթով օտարման մասին հայտարարության տեղադրման պահանջը:  

Մեկ այլ հարց է, թե ինչպես են պահպանվում օրենքի պահանջները: Արդյո՞ք նախատեսված տեղեկություն-
ներն ու իրավական ակտերը ժամանակին և ամբողջությամբ տեղադրվում են համացանցային պաշտոնա-
կան կայքում: Այս առումով, անկասկած, կարևոր է, որ օրենքի մակարդակով սահմանվի տեղեկատվության 
տրամադրման և հասանելիության ապահովման պահանջները վերահսկող մասնագիտացված մարմնի 
ստեղծումը: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, տեղական ինքնակառավարման սկզբունք-
ներից են` համայնքի անդամների առջև ՏԻՄ–երի հաշվետու լինելը, ՏԻՄ–երի գործունեության հրապարա-
կայնությունը և թափանցիկությունը, տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչների 
մասնակցությունը26:  Արդի պայմաններում ՏԻՄ–երի գործունեության հաշվետվողականությունը, հրապա-
րակայնությունը և թափանցիկությունն առավել արդյունավետ, գործուն և հարմարավետ կարող է ապահով-
վել համացանցի գրագետ կիրառմամբ և համացանցային պաշտոնական կայքերի միջոցով համապատաս-
խան տեղեկատվությունը ժամանակին քաղաքացիներին հասանելի դարձնելով: Սակայն ՀՀ օրենսդրու-
թյամբ ՏԻՄ–երը պարտավորված չեն համացանցային պաշտոնական կայքեր ունենալ (բացառությամբ Եր-
ևանի) և դրանք պատշաճ վիճակում պահել: Հետևաբար, չկան նաև դրանց բովանդակության, գործառնա-
կան հնարավորությունների նկատմամբ ձևավորված և հաստատված պահանջներ: Ընդհանրապես, «Տեղա-
կան ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում չկա որևէ դրույթ կամ նորմ, որը ենթադրում կամ պարտադ-
րում է ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման որևէ գործընթաց, էլեկտրոնային եղանակով տվյալների տրամադ-
րում, համացանցի կիրառում, տեղեկատվության հրապարակում պաշտոնական համացանցային կայքերում 
և այլն, բացառությամբ միայն մեկ դրվագի` «Հնարավորության դեպքում այդ տեղեկությունը (ավագանու 
հերթական նիստի ժամանակի, վայրի վերաբերյալ և օրակարգի նախագիծը – հեղ.) լրացուցիչ կերպով կա-
րող է տարածվել զանգվածային լրատվության միջոցներով և ինտերնետային ցանցի միջոցով»27:  
 
Ավելին, նույնիսկ «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքը չի պարունակում դրույթներ` քաղա-
քացիներին պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին (տեղեկատվություն տրամադրող-
ներին) էլեկտրոնային եղանակով դիմելու հնարավորության ապահովման, տեղեկությունների տրամադր-
ման, համացանցային պաշտոնական կայքերի պարտադիր առկայության, դրանց էջերում համապատաս-
խան տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ, բացառությամբ միայն մեկ դրվագի` «Սույն հոդվածի 
2–րդ և 3–րդ մասերում նշված տեղեկությունները հրապարակվում են հանրության համար մատչելի ձևով, 
տեղեկատվություն տնօրինողի համացանցային էջի առկայության դեպքում՝ նաև դրանով»28:  
 
Այլ երկրների օրենսդրությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանք նախատեսում են համա-
ցանցային պաշտոնական կայքերի պարտադիր առկայությունը թե՛ պետական կառավարման մարմինների 

                                                 

26 ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 9. Տեղական ինքանակառավարման սկզբունքները: 
27 ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 121. Տեղեկացումը  համայնքի ավագանու նիստերի մասին: 
28 ՀՀ օրենքը տեղեկատվության ազատության մասին: Հոդված 7. Տեղեկությունների մատչելիության և հրապարակայնության 

ապահովումը: 
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համար և թե՛ ՏԻՄ–երի համար: Այսպես` օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության № 8–ФЗ դաշնային օրենքը «-
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության 
մատչելիության ապահովման մասին»29 պարտադրում է բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին ունենալ պաշտոնական համացանցային կայքեր, ինչպես նաև սահմանում է այդ կայքերի բո-
վանդակության և գործառնական հնարավորությունների նկատմամբ հիմնական պահանջները: 

Օրենսդրորեն սահմանված չեն նաև համացանցային կայք, համացանցային պաշտոնական կայք հասկա-
ցությունները: Ձևավորված չեն ընդհանուր պահանջները պաշտոնական կայքերի նկատմամբ: Այսօր հա-
մացանցը ողողված է անթիվ քանակությամբ կայքերով30: Յուրաքանչյուր կայք յուրատիպ է, սակայն ան-
հրաժեշտ է հստակորեն տարանջատել պաշտոնական կայքերը (հատկապես պետական և տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների) ոչ պաշտոնական կայքերից:  

ՀՀ ՏԻՄ–երի գործող պաշտոնական կայքերը, դրանց անվանումները, վարման կարգը և այլն հաստատված 
չեն ՏԻՄ–երի համապատասխան իրավական ակտերով: Համայնքների ավագանիների կանոնակարգերում, 
աշխատակազմերի կանոնադրություններում չկան դրույթներ համայնքների պաշտոնական կայքերի վերա-
բերյալ:  

Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ ՀՀ գործող օրենսդրությունը չի նպաստում ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնաց-
ման գործընթացի ակտիվացմանը, նրանց կողմից համացանցային պաշտոնական կայքերի ստեղծմանը և 
վարմանը, էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև տեղեկատվական հասարակության 
ձևավորմանը: Իսկ տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները բուռն զարգացում են ապրում և 
թափանցում հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներ: Սակայն դրանց ստեղծման, ներդրման և կիրառման 
իրավական կարգավորման հարցերն ակնհայտորեն ետ են մնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զար-
գացումից: 

 
 

Հեռահաղորդակցության միջոցների հասանելիությունը և մատչելիությունը 
 
ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման մակարդակն ուղղակիորեն պայմանավորված է հաղորդակցության որա-
կյալ ենթակառուցվածքի առկայությամբ, մաuնավորապեu` համացանցի հաuանելիությամբ: 

Այսօրվա դրությամբ ՀՀ մարզերի բաժանորդները համացանց մուտք գործելու գրեթե խնդիրներ չունեն: Այ-
դուհանդերձ, համայնքների միջև դեռևս գոյություն ունի զգալի «թվային տարբերության»: Հեռավոր համայնք-
ներում բացակայում է արագ և որակյալ համացանցի հասանելիությունը: Ազգային լայնաշերտ ցանցի բացա-
կայությունը, ինչպես նաև միջազգային կապուղիների սակավությունը և դրանց ցածր թողունակությունը որո-
շակիորեն խոչընդոտում են ամբողջ երկրի տարածքով ժամանակակից պահանջներին համահունչ տեղեկատ-
վայնացման գործընթացներն իրականացնելու, ապահովելու կապը քաղաքացիների, ձեռնարկությունների և 
պետական/տեղական համակարգերի աշխատողների միջև, որի առկայության դեպքում պետական կառա-
վարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կառույցների մեծաթիվ առցանց ծառայություն-
ներ հասանելի կլինեն Հայաստանի քաղաքացիներին: 

Հայաստանում համացանցի զարգացման «թույլ տեղը» հեռավոր համայնքներում կապի արագությունն է: 
Լայնաշերտ համացանցը հասանելի է Հայաստանի միայն 30–40 բնակավայրերում31:  

Մեկ այլ կարևոր խնդիր կապված է տարբեր մատակարարների կողմից համացանցի սպառողներին այսպես 
կոչված իրական IP հասցեների (Internet Protocol Address – համացանցային հաղորդակարգի հասցե) տրա-
մադրման դժվարությունների հետ: Համայնքային սերվերներին իրական IP հասցեների տրամադրումը և հա-
մացանցում դրանց հասանելի դառնալը կարող է ապահովել`  

                                                 

29 Օրենքը ուժի մեջ է մտել 2010 թ. հունվարի 1–ից:  
30 Միայն .АМ տիրույթում 13.07.2012 թ. դրությամբ գրանցված էր 20081, իսկ 16.09.2013 թ. դրությամբ՝ 21529  դոմենային 

անուն (https://www.amnic.net/) 
31 http://telecom.arka.am/am/news/internet/_4_54_/ 

https://www.amnic.net/
http://telecom.arka.am/am/news/internet/_4_54_/
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 համայնքապետարանում ներդրված կառավարման տեղեկատվական համակարգերի միջոցով ֆի-
զիկական և իրավաբանական անձանց առցանց անընդհատ ծառայությունների տրամադրում (365 
օր, 24 ժամ), 

 համայնքապետարանում ներդրված կառավարման տեղեկատվական համակարգերի և այլ մարմին-
ների տեղեկատվական համակարգերի (Mulberry, Գանձապետական տվյալների, Կադաստրի, է-
լեկտրոնային վճարումների և այլն) միջև էլեկտրոնային փոխգործակցություն, 

 համացանցային պաշտոնական կայքերի թողարկում սեփական սերվերների վրա, 
 համայնքների ղեկավարների, ավագանու անդամների և համայնքային ծառայողների համար հեռա-

հար եղանակով աշխատանքների կատարման հնարավորություն32 (ապահովվում է հեռահար հա-
սանելիությունը համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգերին և տեղեկատվական 
ռեսուրսներին` ցանկացած վայրից և ցանկացած ժամանակ), 

 համայնքապետարանում ներդրված կառավարման տեղեկատվական համակարգերի հասանելիու-
թյունը համայնքային կազմակերպությունների համար: 

Հայաստանի մարզերում համացանցի հիմնական մատակարարներ են հանդիսանում շարժական կապի ե-
րեք օպերատորները, որոնցից միայն երկուսն են («Արմենթել» և «ՎիվաՍել–ՄՏՍ») տրամադրում իրական IP 
հասցեներ: «Օրանժ–Արմենիա» օպերատորը, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանում համացանցի 
մատակարարման մեծ ծածկույթ է ապահովում, այնուամենայնիվ, հաճախորդներին չի տրամադրում իրա-
կան IP հասցեներ: Սակայն այսօր գրեթե չկան ազատ իրական IP հասցեներ: 1981թ.–ից գործող IPv4 արձա-
նագրության հասցեներն արդեն գրեթե սպառված են: Համացանցի օգտագործման արագ աճին զուգընթաց 
ի հայտ է եկել նոր` IPv6 համացանցային արձանագրության ստեղծման անհրաժեշտություն, որն ընձեռում է 
ավելի շատ IP հասցեներ տրամադրելու և, հետևաբար, համացանցին ավելի շատ թվով սարքեր միացնելու 
հնարավորություն: Ի տարբերություն IPv4–ի՝ IPv6–ի կարևորագույն առանձնահատկություններից է հասցե-
ների առավել ընդլայնված տարածքը: Մասնավորապես, IPv4 համացանցային արձանագրությունն օգտա-
գործում է հասցեների 32–բիթանոց ձևաչափ կամ, այլ կերպ ասած, ապահովում է ավելի քան 4 մլրդ եզակի 
IP հասցե, իսկ 1995թ.–ից IPv4 արձանագրությանը զուգահեռ գործող IPv6 արձանագրությունն օգտագոր-
ծում է հասցեների 128–բիթանոց ձևաչափ և, համապատասխանաբար, ապահովում է 340 տրիլիոն եզակի 
հասցե: Համացանցային ծառայությունների առաջատար մատակարարները, ցանցային սարքավորումներ 
արտադրողները և ցանցային ընկերությունները (այդ թվում նաև «ՎիվաՍել–ՄՏՍ»–ը) հանդես են եկել նոր 
նախաձեռնությամբ, համաձայն որի 2012 թ. հունիսի 6–ից իրենց արտադրանքի և ծառայությունների հա-
մար նրանք պետք է սկսեին օգտագործել IPv6 համացանցային արձանագրությունը33:  

Այդուհանդերձ, Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաչափ զարգացման ապահովման, 
համայնքներում համացանցային սերվերների գործարկման, առցանց ծառայությունների տրամադրման, 
տարբեր գերատեսչությունների տեղեկատվական համակարգերի փոխգործակցության ապահովման, հե-
ռահար եղանակով աշխատանքների կատարման հնարավորությունների ապահովման տեսանկյունից 
խիստ կարևոր է երկրի ամբողջ տարածքում մատչելի և արագագործ համացանցի հասանելիությունը, ինչ-
պես նաև անհրաժեշտ քանակությամբ իրական IP հասցեների տրամադրման հնարավորության առկայու-
թյունը: 

2010 թվականը բեկումնային էր համացանցից օգտվելու սակագների տեսանկյունից: Եթե նախկինում ան-
սահմանափակ համացանցը Հայաստանում մատչելի էր բավականին քիչ թվով քաղաքացիների, ապա 
2010–ից սկսած` սակագները նվազել են մի քանի անգամ՝ հասնելով միջինը ամսական 6 հազար դրամի 
(մոտ $15–ի) 1 Մբիթ/վրկ արագությամբ ստանդարտ փաթեթի համար: Սակայն եվրոպական երկրների հա-
մեմատ՝ համացանցից օգտվելու գինը շարունակում է մնալ բավականին բարձր: Այսպես, Net Index–ի տ-
վյալներով՝ նույն արագության համար Ռուսաստանում վճարում են $1.09, ԱՄՆ–ում՝ $4.01, իսկ Եվրոպայում՝ 
$0.5–ից (Բուլղարիա) մինչև $9.02 (Իրլանդիյա)34: Հաշվի առնելով նաև ՀՀ շարքային քաղաքացիների գնո-
ղունակության ցածր մակարդակը, կարելի է փաստել, որ համացանցը դեռևս այդքան էլ մատչելի չէ վերջին-
ներիս համար: Այն դեռևս մատչելի չէ նաև փոքր համայնքների ՏԻՄ–երի համար, որոնք համապատասխան 
ֆինանսական միջոցներ չունենալու պատճառով դեռևս չեն օգտվում համացանցից կամ կարողանում են օ-

                                                 

32 ՏՀՏ արդյունավետ կիրառումը զարգացած երկրների պետական և մասնավոր հատվածների տարբեր 
կազմակերպությունների աշխատակիցների համար հեռահար եղանակով աշխատելու (Telework) լուրջ հնարավորություններ 
է ստեղծել – http://www.bbc.co.uk/news/magazine–11879241 

33 http://www.armenianow.com/hy/economy/it_and_telecom/37148/vivacell_mts_ipv6_protocol_transition 
34 http://netindex.com/value/allcountries/ 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-11879241
http://www.armenianow.com/hy/economy/it_and_telecom/37148/vivacell_mts_ipv6_protocol_transition
http://netindex.com/value/allcountries/
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գտվել համեմատաբար ցածր արագությամբ համացանցից: 

Համացանցի մատակարարների և փորձագետների կարծիքով համացանցի գները Հայաստանում կնվազեն 
կապի ալիքների զարգացման, ինչպես նաև այս շուկայում մրցակցության բարձրացման հաշվին: 

 
 

Դոմենային անուններ  

ՏԻՄ–երը համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերը գործարկելու նպատակով .AM տիրույթում 
(առավելապես) գրանցում են դոմենային անուններ: Տրամաբանական է, որ յուրաքանչյուր համայնքի պաշ-
տոնական կայքի դոմենային անունը պետք է համապատասխանի տվյալ համայնքի անվանմանը: Դա ըն-
դունված է ամբողջ աշխարհում, բնականաբար այդպես են վարվում նաև ՀՀ ՏԻՄ–երը (օրինակ` kapan.am, 
vanadzor.am, artik.am, sisian.am, alaverdi.am, parakar.am, hovtashat.am, vardenis.am, spitak.am, hrazdan.am, 
dilijan.am, charentsavan.am, ejmiatsin.am, sipanik.am, artashat.am, kasakh.am, vayk.am, agarak.am, 
lusarat.am և այլն):  

ՏԻՄ–երը համեմատաբար նոր են սկսել դոմենային անուններ գրանցել և այդ հարցում խնդիրներ են ունե-
նում` կապված իրենց համայնքների անուններով դոմենային անուններն արդեն այլ ֆիզիկական կամ իրավա-
բանական անձանց կողմից զբաղեցրած (գրանցած) լինելու հետ (օրինակ` goris.am – Mkhitar Mezhlumyan, 
gyumri.am – Diananet LTD, abovyan.am – Khachatryan Vladimir, bjni.am – RRR Mineral Waters Plant CJSC, 
jermuk.am – Jermuk Mayr Gortsaran CSJC, tashir.am – Khachatryan Levon, ararat.am – Development ways Ltd, 
gavar.am – Kolozyan Khachatur, sevan.am – David Khachatryan, armavir.am – Parity–Invest LLC, metsamor.am 
– Hayk Hayrapetyan. oshakan.am – Gevorg Darbinyan, tatev.am – National Competitiveness Foundation of 
Armenia և այլն)35: Այդ պատճառով ՏԻՄ–երը գրանցում են դոմենային անուններ` հավելելով իրենց համայնքի 
անունին city (օրինակ` goriscity.am, gyumricity.am, dilijancity.am, ijevancity.am, araratcity.am, tashircity.am), 
qaghaqapetaran (օրինակ` gavariqaghaqapetaran.am), hamaynq (օրինակ` berdhamaynq.am, gladzorhamaynq.am) 
բառերը կամ ընտրում գրանցման այլ եղանակներ (օրինակ` kotayk-abovyan.am, bjni-hamaynq.am, kyavar.com, 
metsamor.do.am և այլն): 

ՏԻՄ–երը կարող են դատական կարգով վիճարկել տվյալ հարցը` պահանջելով իրենց տրամադրել այլ ան-
ձանց կողմից համանուն համայնքների անուններով արդեն գրանցված դոմենային անունները, հիմնվելով 
«ՀՀ աշխարհագրական նշումների մասին» ՀՀ օրենքի 36–րդ հոդվածի առաջին մասին դրույթների վրա36` 
«1. Եթե աշխարհագրական նշումը, ծագման տեղանունը կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքը 
պահպանվում է սույն օրենքի համաձայն, ապա ցանկացած դոմեն անվանման գրանցումը, որի օգտագոր-
ծումը համապատասխանում է սույն օրենքի 14–րդ կամ 15–րդ հոդվածներում նշված իրավիճակներից որևէ 
մեկին, ենթակա է չեղյալ ճանաչման (եթե դոմեն անվանման գրանցումն իրականացվել է աշխարհագ-
րական նշման կամ ծագման տեղանվան կամ երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պահպա-
նության սկզբի թվականից հետո)»։ Սակայն օրենքի սույն հոդվածի դրույթները դոմեն անվանման վերը 
նշված խնդրի լուծման տեսանկյունից առոչինչ են դառնում, երբ անդրադառնում ենք օրենքի 1–ին հոդվածի 
2–րդ մասին. «2. Սույն օրենքով նախատեսված իրավական պահպանության իրավունքը տարածվում է մի-
այն գյուղատնտեսական արտադրանքի և սննդամթերքի նկատմամբ, բացառությամբ բնական և հանքային 
ջրերի»:  

Այդուհանդերձ, տարաձայնությունները, որոնք վերաբերում կամ առաջանում են դոմենային անունների 
գրանցման և օգտագործման ընթացքում, կարող են լուծում ստանալ ըստ Մտավոր Սեփականության Հա-
մաշխարհային Կազմակերպության (ՄՍՀԿ) UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) արձա-
նագրության (http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/): 

.AM տիրույթում դոմենային անունների գրանցման և օգտագործման ընթացքում առաջացող տարաձայնու-
թյան, ներառյալ ՄՍՀԿ–ի UDRP–ի որոշման բողոքարկման, լուծման համար .AM տիրույթի գրանցորդը կա-
րող է դիմել ՀՀ համապատասխան դատարան: Կարծում ենք, ՄՍՀԿ–ի UDRP–ի որոշումը որոշիչ դեր կունե-
նա դատարանի վճիռը կայացնելու ժամանակ37: 

                                                 

35 Armenia Network Information Centre: https://www.amnic.net/whois/  
36 ՀՀ աշխարգրական նշումների մասին օրենք: Հոդված 36. Դոմեն անվան հետ հասկացությունը: 
37 Armenia Network Information Centre: https://www.amnic.net/register/?res=Y 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/
https://www.amnic.net/whois/
https://www.amnic.net/register/?res=Y


21 

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, միջազգային վիճակագրությունն այդքան էլ բարվոք չէ համայնքային իշխա-
նությունների կողմից դոմենային անունների վեճերը շահելու առումով: UDRP–ի վերլուծությունը ցույց է տա-
լիս, որ համակարգը կողմնորոշված չէ դոմենային անունների նկատմամբ պետական կառույցների շահերի 
պաշտպանությանը: Ընթացակարգը պաշտպանում է ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքներ (այդ 
թվում նաև չգրանցված) ունեցողներին, այդ պատճառով էլ այն սակավաթիվ դեպքերում, երբ քաղաքները և 
երկրները կարողացել են դատական վեճերի արդյունքում ստանալ դոմենի նկատմամբ իրավունքներ, 
նրանք հիմնավորել են իրենց պահանջները` ելնելով ապրանքային նշանների իրավունքներից: Դոմենային 
անվան նկատմամբ իրավունքի հիմնավորման անկատարությունը և օբյեկտների նեղ շրջանակը բազմիցս 
ենթարկվել է նաև մասնագետների քննադատությանը: Ներկայացված դիտողությունները ընդունված են և 
սպասվում է, որ շուտով UDRP արձանագրությունում կկատարվեն համապատասխան ուղղումներ` կողմնո-
րոշված նրանով պաշտպանվող օբյեկտների ընդլայնմանը: Սպասվող փոփոխությունները պետք է պարզու-
թյուն և հստակություն մտցնեն քաղաքների (համայնքների) և պետությունների դոմենային անունների 
նկատմամբ պահանջների հարցերում:38 

ՀՀ համայնքների 47 անուններ կրկնվում են 2–4 անգամ39: Միևնույն անվանմամբ համայնքներ կան տար-
բեր մարզերում (նույնիսկ միևնույն մարզում), կան նաև միևնույն անվանմամբ և՛ քաղաքային, և՛ գյուղական 
համայնքներ, ինչը ևս կարող է խնդիրներ առաջացնել դոմենային անունները համայնքների անուններով 
գրանցելու ժամանակ: Օրինակ, եթե Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքը գրանցի agarak.am դո-
մենային անունը, ապա միևնույն մարզի Ագարակ քաղաքային համայնքը և Լոռու մարզի Ագարակ գյուղա-
կան համայնքը կունենան խնդիրներ իրենց համայնքների անվանումներին համահունչ դոմենային անուն-
ներ գրանցելու հարցում:  

 
 

ՏԻՄ–երի մարդկային և մասնագիտական ներուժը 
 

ՏԻՄ–երի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը, դրանց մատչելիությունը, ինչպես նաև արդյունա-
վետությունը մեծապես կախված են ՏԻՄ–երի մարդկային և մասնագիտական ներուժից: Արդի ժամանակ-
ներում առավել կարևորվում է ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետող մասնա-
գետների առկայությունը ՏԻՄ–երում: Ոլորտում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում բացա-
հայտվել են մի շարք խնդիրներ: 
 
Ներկայումս համայնքային ծառայողների վարձատրության համակարգն անմրցունակ է մաuնավոր հատվածի 
համեմատ, որը հանգեցնում է բարձր որակավորման մաuնագետների արտահոuքին դեպի մաuնավոր ոլորտ: 
Համայնքային ծառայողների վարձատրության համակարգն ու մակարդակը չեն նպաuտում որակյալ աշխատա-
կազմի պահպանմանը: Նույնիսկ խոշոր համայնքներում, որոնք ունեն համեմատաբար մեծ ֆինանսական հնա-
րավորություններ, համայնքային ծառայողների աշխատավարձերի դրույքաչափերը տատանվում են 60000 
դրամից մինչև 150000 դրամի շրջանակներում:  

 
ՀՀ պետական մարմիններում, կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետա-
կան կազմակերպություններում աշխատողների մոտիվացման և աշխատանքի արդյունավետության բարձ-
րացման նպատակով, ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1917–Ն որոշմամբ սահմանվել 
է «Սոցիալական փաթեթ», որը նշված ոլորտների աշխատակիցների, ինչպես նաև նրանց անմիջական ըն-
տանիքների անդամների առողջական, կրթական և այլ խնդիրների ապահովման կամ ընտրական միջոցա-
ռումների համախումբ է: Մեկ տարվա սոցիալական փաթեթի սահմանաչափը մեկ անձի կամ մեկ դրույքի 
համար սահմանվել է 132000 դրամ40: Չնայած այն հանգամանքին, որ և՛ քաղաքացիական ծառայողները, և՛ 
համայնքային ծառայողները հանրային ծառայողներ են հանդիսանում, իսկ սոցիալական փաթեթի հատ-
կացման կարգը սահմանվել է` հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 26–րդ հոդ-
վածի 3–րդ կետը, այնուամենայնիվ, համայնքային ծառայողների համար «Սոցիալական փաթեթ» չի նախա-
տեսվել: 

                                                 

38 http://www.internet–law.ru/book/domain–names/index–2211.htm 
39 Օրինակ Սարալանջ անվանմամբ կան 4 գյուղական համայնքներ, Սառնաղբյուր, Ջրառատ, Շենավան, Շահումյան` 3 և այլն: 

Կան Ագարակ, Աբովյան, Մարտունի, Մեծամոր, Արմավիր և՛ քաղաքային, և՛ գյուղական համայնքներ: 
40 ՀՀ կառավարության 29 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1923–Ն որոշում 

http://www.internet-law.ru/book/domain-names/index-2211.htm
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Համայնքային ծառայողների աշխատավարձերի ցածր մակարդակը, «Սոցիալական փաթեթի» բացակայու-
թյունը խոչընդոտում են նրանց աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը: Այս իրավիճակը հղի է 
կոռուպցիոն ռիսկերով, ինչը կարող է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ ՏԻՄ–երի թափանցիկ գործունեության 
համար: 
 
Հաջորդ կարևոր խնդիրը համայնքային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ու-
նակությունների բարձր որակի ապահովման հնարավորության հարցն է: Այս ոլորտում առաջընթաց կարելի է 
համարել 2005 թվականից ներդրված համայնքային ծառայության համակարգի ներդրումը: «Համայնքային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրվում են ՀՀ համայնքային ծառայության հիմնական սկզբունքները, 
կարգավորվում են համայնքային ծառայության պաշտոնների և դասային աստիճանների դասակարգման, 
համայնքային ծառայության պաշտոնի նշանակման, համայնքային ծառայողների ատեստավորման և վերա-
պատրաստման, համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվի, համայնքային ծառայողների իրավական վի-
ճակի, համայնքային ծառայության կազմակերպման և ղեկավարման, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ 
հարաբերություններ41: ՀՀ բոլոր համայնքների աշխատակազմերում առկա համայնքային ծառայության պաշ-
տոնների ընդհանուր թիվը 2013 թ. մարտի 1-ի դրությամբ կազմել է 680242: 
 
Համայնքների ղեկավարները, նրանց տեղակալները, խորհրդականները, ռեֆերենտները և օգնականները, 
ի տարբերություն բազմաթիվ այլ երկրների, համայնքային ծառայողներ չեն, մասնագիտական գործունեու-
թյուն չեն իրականացնում և մասնագիտական պատրաստվածության առումով նրանց նկատմամբ օրենսդ-
րորեն որևէ պահանջ չի ներկայացվում: Հետևաբար, համայնքներում հանրային ոլորտի ծառայությունների 
մատուցման պատասխանատվությունը հիմնականում ընկնում է համայնքային ծառայողների վրա: Այդ իսկ 
պատճառով մասնագիտական լուրջ կարողություններ ունեցող անձանց ներգրավումը և նրանց երաշխա-
վորված, կայուն ու շարունակական աշխատանքի ապահովման հարցը տեղական ինքնակառավարման հա-
մակարգի գերակա խնդիրներից է: 
 
Սակայն դիտարկումները ցույց են տալիս, որ համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու համար 
անցկացվող մրցույթների, ինչպես նաև համայնքային ծառայողների ատեստավորումների օբյեկտիվության 
հարցերում դեռևս կան որոշ խնդիրներ: Հայտնի են նաև դեպքեր, երբ նոր համայնքի ղեկավար ընտրվելու 
դեպքում բազմաթիվ որակյալ մասնագետներ (այդ թվում՝ համայնքային տեղեկատվական համակարգերին 
տիրապետող) ինչ-ինչ պատճառներով՝ իրենց դիմումի համաձայն դուրս են գալիս համակարգից, որոնց հա-
ճախ փոխարինելու են գալիս ավելի ցածր որակավորում և անհապաղ ուսուցման (վերապատրաստման) կա-
րիք ունեցող նոր անձինք: 
 
Համայնքային ծառայողների գիտելիքների և ունակությունների վերաբերյալ պահանջները ամրագրված են 
համայնքային ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում: Թեև նշված անձնագրերի և՛ օրինակելի ձևե-
րը43, և՛ բոլոր հաստատված անձնագրերը պարունակում են պաշտոն զբաղեցնելու համար համայնքային 
ծառայողին ներկայացվող համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու 
ունակության վերաբերյալ պահանջներ, սակայն, դիտարկումները և ուսումնասիրությունները ցույց են տա-
լիս, որ հատկապես ավագ տարիքի, ինչպես նաև գյուղական համայնքների համայնքային ծառայողների 
մեծ մասը չունեն համապատասխան հմտություններ կամ դրանք բավարար չեն: Բացի այդ, հստակեցված 
չէ, թե որն է համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակության 
սահմանը և ինչ չափանիշներով են դրանք գնահատվում: Քանի որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և 
կառավարման տեղեկատվական համակարգերը ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի շատ են մուտք 
գործում ՏԻՄ–եր և համայնքային ծառայողներն իրենց գործառույթների զգալի մասն իրականացնում են 
ներդրված հատուկ տեղեկատվական համակարգերի և ծրագրերի միջոցով, ապա խիստ կարևոր է դառնում 
այդ համակարգերի աշխատանքին տիրապետելու պահանջների ամրագրումը համայնքային ծառայող-
ների պաշտոնների անձնագրերում: Այլապես, ուսուցանված և բարդ կառավարման տեղեկատվական հա-

                                                 

41 ՀՀ օրենքը համայնքային ծառայության մասին: Հոդված 2. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան: 
42 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական համացանցային կայքը: 

http://www.mta.gov.am/files/docs/500.xls  
43 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական համացանցային կայքը: http://www.mta.gov.am/hy/method–

mater–clarificatications/ 

http://www.mta.gov.am/files/docs/500.xls
http://www.mta.gov.am/hy/method-mater-clarificatications/
http://www.mta.gov.am/hy/method-mater-clarificatications/
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մակարգերի աշխատանքին տիրապետող մասնագետին կարող են փոխարինել անձինք, որոնք չեն տիրա-
պետում նշված համակարգերին, չնայած այն հանգամանքին, որ նրանք ունեն համակարգչով և ժամանա-
կակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություններ: Արդյունքում կարող է ստացվել /և հա-
ճախ այդպես էլ լինում է/, որ աշխատանքի ընդունված համայնքային ծառայողը չի տիրապետում այն համա-
կարգերին, որի միջոցով պետք է իրականացնի իր աշխատանքային պարտականությունները, ինչի պատ-
ճառով տուժում է նրա աշխատանքի որակը և արդյունավետությունը, իսկ հաճախ էլ համայնքում ներդրված 
և գործող տեղեկատվական համակարգի աշխատանքը դադարեցվում է:  
 
Կարևորվում է նաև համայնքային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունա-
կությունների հետևողական, շարունակական կատարելագործման հարցը: Այս առումով հարկ է նկատել, որ 
համայնքային ծառայողների ուսուցման, վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման խնդիրները 
ամրագրված են «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում: Այսպես, օրենքի 20–րդ հոդվածը սահ-
մանում է, որ յուրաքանչյուր համայնքային ծառայող առնվազն երեք տարին մեկ ենթակա է պարտադիր վե-
րապատրաստման: Բացի այդ վերապատրաստումն անցկացվում է 
նաև համայնքային ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով համայնքայինծառայողի իրավունքների ու 
պարտականությունների, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների 
տիրապետման կոնկրետ պահանջների կատարելագործման կամ այդ պահանջների փոփոխության 
դեպքում` համայնքային ծառայողի կամ համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ: 
  
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 02.03.2011թ. N 27–Ա հրամանով հաստատված է համայն-
քային ծառայողների վերապատրաստման դասընթացի ծրագիրը44, որտեղ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ներ» բաժնին հատկացված է ընդամենը 6 դասաժամ (ընդհանուր 72 դասաժամից), իսկ Երևան քաղաքի 
համայնքային ծառայողների համար` ընդամենը 4 դասաժամ (ընդհանուր 72 դասաժամից): Ակնհայտ է, որ 
այդ ժամաքանակը բավարար չէ ծրագրում ներառված «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական հա-
մակարգ», «էլեկտրոնային կառավարման ներդրումը համայնքային կառավարման համակարգում», «Համա-
ցանցի հետ կապված գործունեություն» ընդգրկուն թեմաների պատշաճ վերապատրաստման համար: Առա-
վել ևս, փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախ այդ դասընթացները վարելու համար բացակայում են համակարգ-
չային տեխնիկայով հագեցած լսարանները: Այդ պայմաններում և 4–6 դասաժամի ընթացքում հնարավոր 
է համայնքային մասնագետներին տրամադրել ընդամենը ճանաչողական բնույթի տեղեկատվություն, այ-
նինչ խնդրի լուծումը պահանջում է արմատապես վերանայել համայնքային ծառայողների պարտադիր վե-
րապատրաստման «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» թեմայի հետ կապված մոտեցումները: Բացի այդ, 
քանի որ ժամանակակից տեղեկատվական համակարգերը կիրառվում են համայնքային ծառայողների կող-
մից իրականացվող տարբեր աշխատանքների կատարման ընթացքում (համայնքի բյուջետավարում, հա-
մայնքային գույքի կառավարում, գործավարություն, առևտրի և սպասարկման, քաղաքաշինության, հան-
րային ծառայությունների մատուցման և այլ բնագավառների գործառույթներ), անհասկանալի է նաև վերա-
պատրաստման ծրագրերի այլ թեմաներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաղադրիչների բացակա-
յությունը: 
 
Վերապատրաստման դասընթացները հիմնականում կազմակերպվում են ՀՀ պետական բյուջեի միջոցնե-
րով կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված դրամաշնորհների հաշվին: ՏԻՄ–երը 
դեռևս հակված չեն իրենց մասնագետներին վերապատրաստելու նպատակով համայնքային բյուջեներից 
հատկացումներ կատարել: Ուսումնասիրված 18 համայնքներից (Երևան, Վանաձոր, Ապարան, Ալավերդի, 
Վեդի, Հովտաշատ, Սիփանիկ, Փարաքար, Վարդենիս, Սիսիան, Քաջարան, Ագարակ, Գորիս, Ջերմուկ, 
Վայք, Տաշիր, Նոր Գեղի, Սառնաղբյուր)45 միայն մեկի` Երևան համայնքի 2013թ. բյուջեում է նախատեսված 
աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայությունների ծախսեր (4233 տնտեսագիտական հոդ-
վածով)` 5.605 հազ. դրամի չափով, ինչը կազմում է համայնքի վարչական բյուջեի մոտ 0.009%–ը46: 
 
ՏԻՄ–երում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի ուսուցման և վերապատրաստման գործընթացը 

                                                 

44 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական համացանցային կայքը: 
http://www.mta.gov.am/files/docs/264.zip  

45 Տվյալները վերցված են համայնքների պաշտոնական կայքերից: Օրինակ` Սիսիանի համայնքի պաշտոնական կայքից` 
    http://sisian.am/CMIS/Pages/NewBudget/OutPlan/View.aspx?recId=1115 
46 Երևանի պաշտոնական կայքը: http://www.yerevan.am/edfiles/files/avagani%2025.12%20artahert/h3.pdf 

http://www.mta.gov.am/files/docs/264.zip
http://sisian.am/CMIS/Pages/NewBudget/OutPlan/View.aspx?recId=1115
http://www.yerevan.am/edfiles/files/avagani%2025.12%20artahert/h3.pdf
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կանոնակարգված չէ: Տեղեկատվական համակարգերի ներդրման գործընթացին զուգահեռ, ավելանում է 
համապատասխան մասնագետների ուսուցման և վերապատրաստման կարիքը, և, իհարկե, մասնագիտաց-
ված ուսումնական կենտրոնների (կազմակերպությունների) կայուն, հուսալի ու արդյունավետ գործունեու-
թյան ապահովման պահանջը: 
 
Այսօր հանրապետությունում չկա համայնքային ծառայողների վերապատրաստման մի այնպիսի կենտրոն, 
որը կարող է ոչ միայն ապահովել վերապատրաստման համար անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական նյութերն 
ու ծրագրերը, այլ նաև որոշակիորեն իր վրա վերցնել համայնքային ծառայողների վերապատրաստման ամ-
բողջ գործընթացը: Հատկապես լուրջ հարցեր են առաջանում նեղ մասնագիտական դասընթացների կազ-
մակերպման ժամանակ, երբ պահանջվում են այդ ոլորտների բարձրորակ ուսուցանող մասնագետներ, 
տեխնիկապես հագեցած լսարաններ, գործող կառավարման տեղեկատվական համակարգեր, մասնագի-
տացված գրականություն, ուսումնական նյութեր և այլն: 
 
Ներկայումս Հայաստանում համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ուսուցմամբ (և 
մասնագետների վերապատրաստմամբ) զբաղվում են հիմնականում երկու կազմակերպություններ` «Տեղե-
կատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» հասարակական կազմակեր-
պությունը (զբաղվում է համայնքներում տեղադրված Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համա-
կարգի (ՀԿՏՀ) ուսուցմամբ)47 և «Վեկտոր պլյուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը 
(զբաղվում է համայնքներում ներդրված Գույքային հարկերի հաշվառման ավտոմատացված կառավարման 
համակարգի ուսուցմամբ): Չնայած այն հանգամանքին, որ տվյալ կազմակերպությունները վերջին տարինե-
րի ընթացքում լուրջ աշխատանքներ են կատարել ՏՏ ոլորտի համայնքային մասնագետների ուսուցման և 
վերապատրաստման ուղղությամբ, այնուամենայնիվ, կա ուսուցման ամբողջ գործընթացի ինստիտուցիոնա-
լացման խնդիր: Առկա են նաև բազմաբնույթ տեխնիկական խնդիրներ` կահավորված և ժամանակակից 
տեխնիկայով հագեցած մեծ դասասենյակների բացակայություն, ֆինանսական միջոցների քրոնիկ անբա-
վարարություն և այլն:  
 
 

Համայնքների զարգացման ծրագրեր 
 
Համայնքի ղեկավարը մշակում և ավագանու հաստատման է ներկայացնում համայնքի քառամյա զարգաց-
ման ծրագիրը48: Սակայն ՏԻՄ–երն իրենց համայնքների զարգացման քառամյա ծրագրերում դեռևս չեն նե-
րառում տեղեկատվայնացմանը և տեղեկատվական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղ-
ված բաղադրիչներ: Միայն խոշոր համայնքների (օրինակ, Երևան49, Վանաձոր50) զարգացման ծրագրերում 
կան որոշ սահմանափակ մոտեցումներ` ուղղված տեղեկատվայնացման խնդիրների լուծմանը: Շատ դեպքե-
րում էլ ծրագրային դրույթները չեն համապատասխանում իրականությանը և, որպես արդյունք, չեն իրակա-
նացվում: Օրինակ՝ Երևան քաղաքի 2010–2013թթ. քառամյա զարգացման ծրագրում Դավթաշեն վարչական 
շրջանի մասով նախատեսված է` «2010–2013թթ. նախատեսվում է Համայնքների ֆինանսիստների միավոր-
ման, Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոնի և այլ կազմակերպու-
թյունների հետ համագործակցությամբ ձեռք բերել և ներդնել վարչական շրջանի բնագավառի համակարգ-
չային համապատասխան ծրագրային ապահովում (ընտրական ցուցակների նախապատրաստում, գործա-
վարության կազմակերպում, համայնքային ծրագրային բյուջետային գործընթացի ներդրում, բնակչության 
ռեգիստր, քաղաքաշինական քարտեզագրություն և այլն), ստեղծել շրջանային տեղեկատվական–վերլուծա-
կան կենտրոն»51։ Սակայն պետք է նշել, որ ՀՀ ընտրական օրենսգրքում 2005թ. կատարված փոփոխու-
թյուններով ընտրողների կենտրոնացված և համակարգչայնացված ցուցակ կազմելու պարտականությունը 

                                                 

47 «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ պաշտոնական կայքը: Դասընթացների ծրագրեր –  
    http://infosys.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=2&dt=TrainingPlan 
48 ՀՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին: Հոդված 53. Համայնքի զարգացման ծրագիրը: 
49 Երևանի պաշտոնական կայքը: http://www.yerevan.am/edfiles/files/avagani/2010–13.pdf 
50 Վանաձորի պաշտոնական կայքը: http://vanadzor.am/index.php, 

https://docs.google.com/file/d/0BwAEj_YFCdmzUkNZeFpkclIzRmM/edit?usp=sharing&pli=1 
51 Երևանի պաշտոնական կայքը: http://www.yerevan.am/edfiles/files/avagani/2010–13.pdf, էջ 296 

http://infosys.am/Pages/DocFlow/Doc.aspx?nt=2&dt=TrainingPlan
http://www.yerevan.am/edfiles/files/avagani/2010-13.pdf
http://vanadzor.am/index.php
https://docs.google.com/file/d/0BwAEj_YFCdmzUkNZeFpkclIzRmM/edit?usp=sharing&pli=1
http://www.yerevan.am/edfiles/files/avagani/2010-13.pdf
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դրվեց ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և հրավերների վարչության վրա52: Բնականաբար, վարչական 
շրջանի աշխատակազմում ընտրողների ցուցակների նախապատրաստման համար համակարգչային ծրագ-
րի ներդրումը 2010–2013թթ. ընթացքում անիմաստ է և հակասում է օրենսդրությանը: 
 
Մինչդեռ տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները անխուսափելիորեն մուտք են գործում հա-
մայնքներ, ՏԻՄ–երը սկսում են կիրառել զարգացած տեղեկատվական համակարգեր, քաղաքացիներին 
տրամադրել առցանց ծառայություններ և այլն: Եվ այս ամենը դեռևս արվում է տարերային ձևով` չծրագրա-
վորված և չկանոնակարգված: Ավելին՝ որևէ համայնք չունի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հա-
սարակության ձևավորման մշակված ու հաստատված հայեցակարգ և/կամ ռազմավարություն: Հետևաբար, 
եթե չկան տեղեկատվայնացման հայեցակարգային մոտեցումներ, մշակված ռազմավարություն, և զարգաց-
ման ծրագրերում ներառված չեն ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և համայնքներում տեղեկատվական հա-
սարակության ձևավորմանը միտված բաղադրիչներ, ապա ֆինանսական միջոցների հատկացումներն այս 
ուղղությամբ չեն կարող լինել նպատակային և արդյունավետ: Այնինչ, գործընթացի հաջողությունը պայմա-
նավորված է հարցին համալիր և տնտեսագիտորեն ճշգրիտ հաշվարկված մոտեցումների ցուցաբերմամբ:  

Այսօր ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով 
նրանց գործունեության հրապարակայնության և հաշվետվողականության ապահովման, ինչպես նաև հա-
մայնքներում տեղական տեղեկատվական հասարակության զարգացման գործընթացները դեռևս չեն գտել 
իրենց ուրույն տեղը համայնքների զարգացման (այդ թվում նաև քառամյա) ծրագրերում: 

 
 

Ֆինանսական միջոցները 
 
Զարգացած տեղեկատվական համակարգերի, համացանցային կայքերի մշակումը, ներդրումը և սպասար-
կումը, տեղեկատվական հասարակության ձևավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը պա-
հանջում են զգալի միջոցներ: Միայն որոշ խոշոր համայնքներ հնարավորություն ունեն իրենց բյուջեներից 
համապատասխան մասհանումներ կատարելու տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդր-
ման և զարգացման համար: Սակայն այդ մասհանումները զգալի չեն և ծառայում են հիմնականում որոշ 
տեխնիկական միջոցներ ձեռք բերելուն, համացանցի և համայնքային կայքի սպասարկման վճարումներ 
կատարելուն: Առավել ևս, քանի որ համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերում դեռևս բացակայում 
են ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և համայնքներում տեղեկատվական հասարակության ձևավորման 
ծրագրային բաղադրիչները, ապա դժվար է ակնկալել, որ այդ համայնքների բյուջեներում կարող են լինել 
համապատասխան ծրագրային մոտեցումներ: Եթե ներդրումներ են կատարվում տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների կիրառման համար, ապա յուրաքանչյուր համայնքապետարան տեղեկատվայնացման աշխա-
տանքներն իրականացնում է իր ձևով` «օրվա պահանջից ելնելով»: Ծրագրային մոտեցումների և միասնա-
կան մեթոդաբանության բացակայությունը բերում է միջոցների ոչ արդյունավետ ծախսմանը, իսկ ստացած 
արդյունքներն էլ հիմնականում լինում են կարճաժամկետ:  

Տարեցտարի համայնքների բյուջեների եկամուտներն աճում են, իսկ համակարգչային տեխնիկայի և համա-
ցանցի օգտագործման գները` նվազում, ինչը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ՏԻՄ–երի կողմից տեղե-
կատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների լայն կիրառման և համայնքներում տեղեկատվական հա-
սարակության զարգացման համար: 

Համաձայն ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակված 
տվյալների, ՀՀ համայնքների (առանց Երևանի) համախառն բյուջեի փաստացի եկամուտները 2012 թվա-
կանին 2007թ. նկատմամբ ավելացել են 13.32 մլրդ դրամի չափով կամ աճը կազմել է մոտ 53.3%: Առավել 
կտրուկ աճել են Երևան քաղաքի բյուջեի եկամուտները53 (նկար 3): 

                                                 

52 ՀՀ Ընտրական օրենսգրքում 2007թ. փետրվարին կատարված փոփոխություններով ընտրողների ցուցակը կազմելու և 
վարելու պարտականությունը, որը նախկինում դրված էր ոստիկանության վարչություններից կոնկրետ մեկի վրա, այդուհետ 
դրվեց ՀՀ ոստիկանության վրա: 

53 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական կայքը:  
   http://mta.gov.am/hy/budgetary–incomes/  

http://mta.gov.am/hy/budgetary-incomes/
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Նկար 3. ՀՀ համայնքների 2007–2012 թթ. բյուջեների փաստացի եկամուտները, մլրդ դրամ 

 
Չնայած այն իրողությանը, որ համայնքների բյուջեների եկամուտները տարեցտարի աճում են, իսկ տեղե-
կատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն ավելի մատչելի են դառում, այնուամենայնիվ, դեռևս վաղ 
է խոսել համայնքների (հատկապես փոքր և միջին) կողմից տեղեկատվայնացման գործընթացի և համայնք-
ներում տեղեկատվական հասարակության զարգացման համար լուրջ ներդրումներ կատարելու հնարավո-
րությունների մասին: Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը և համայնքների ֆինանսական միջոցների 
սղությունը, ՀՀ կառավարությունը և միջազգային կազմակերպություններն իրականացնում են ՏԻՄ–երի 
տեղեկատվայնացմանն ուղղված մի շարք ծրագրեր: Այսպես` օրինակ, պետական հատվածի արդիականաց-
ման ծրագրի շրջանակներում 2007–2009թթ. ընթացքում մշակվեց և ՀՀ 225 համայնքներում ներդրվեց հա-
մայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ՀԿՏՀ)54: Այդ համայնքներին նվիրաբերության 
կարգով տրամադրվել է նաև համակարգչային տեխնիկա (համակարգիչներ` 520 հատ և այլ տեխնիկական 
միջոցներ) և լիցենզավորված ծրագրային միջոցներ:  

Այդուհանդերձ, ՏԻՄ–երում պատշաճ մակարդակով տեղեկատվայնացման խնդիրները լուծելու և տեղեկատ-
վական հասարակություն ձևավորելու ու զարգացնելու համար պահանջվում են լուրջ ֆինանսական ներդրում-
ներ, որոնք կարող են իրականություն դառնալ համայնքների բյուջեներից կատարվող մասհանումների և այլ 
աղբյուրներից ստացված միջոցների հաշվին (համատեղմամբ): Առավել կարևոր է, որ, տեղեկատվայնացման 
գործընթացներն իրականացնելիս ՏԻՄ–երն ուղղորդվեն մշակված ծրագրերով և լինեն հետևողական տե-
ղադրված տեղեկատվական համակարգերի շարունակական պահպանման ու զարգացման հարցերում, ինչը 
կպահանջի մշտական հիմունքներով ծախսեր կատարել այս ուղղությամբ: Մոտավոր հաշվարկներով` մեկ մի-

                                                 

54 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական կայքը: http://www.mta.gov.am/files/docs/59.pdf, ՀՀ 
ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքը: http://www.minfin.am/up/pbkat/2010budgetreport111.pdf 

http://www.mta.gov.am/files/docs/59.pdf
http://www.minfin.am/up/pbkat/2010budgetreport111.pdf
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ջին համայնքը որպեսզի կարողանա աշխատունակ վիճակում պահպանել և արդյունավետորեն շահագործել 
տեղադրված տեղեկատվական համակարգերը (ներառյալ ծրագրային ապահովումը, համակարգիչները, հա-
մակարգչային ցանցը և տեխնիկական այլ միջոցները), համայնքի պաշտոնական կայքը և մշտապես օգտվել 
որակյալ համացանցից, անհրաժեշտ է համայնքի բյուջեի ծախսային մասում տարեկան նախատեսել 1–1.6 մլն 
դրամի չափով գումար: Այդ ծախսերի մոտավոր կառուցվածքը հետևյալն է` մշտական և անսահմանափակ 
համացանցի օգտագործման համար վճարներ, ներդրված տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման 
վճարներ, պաշտոնական կայքի դոմենային անվան պահպանման տարեկան վճար, կայքի հոսթինգի համար 
վճար (եթե կայքը տեղադրված է այլ կազմակերպության սերվերում), տեխնիկական միջոցների վերանորոգ-
ման և արդիականացման ծախսեր, մասնագետների վերապատրաստման ծախսեր: Բնականաբար, խոշոր 
համայնքների համար կպահանջվեն ավելի մեծ գումարներ: 

 
 

Տեխնիկական միջոցների սակավությունը և ցածր որակը 
 
ՏԻՄ–երի կողմից ժամանակակից կառավարման տեղեկատվական համակարգերն առավել արդյունավետ 
շահագործելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի համայնքապետարանները լինեն հագեցած համապատաս-
խան քանակությամբ և համապատասխան որակով համակարգչային տեխնիկայով: Անհնար է, օրինակ, 
կազմակերպել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն այն քաղաքապետարանի կամ գյուղապետա-
րանի աշխատակազմում, որտեղ աշխատակիցները չունեն ցանցին միացված համակարգիչներ կամ դրանց 
քանակը բավարար չէ: Այսօր կարելի է փաստել, որ, եթե ՀՀ նախարարությունների և մարզպետարանների 
ղեկավար և մասնագիտական աշխատակազմերի յուրաքանչյուր անդամի տրամադրության տակ կա ներ-
քին համակարգչային ցանցին (հաճախ նաև համացանցին) միացված համակարգիչ, ապա համայնքապե-
տարաններում միջին հաշվով 3 աշխատակցից ընդամենը մեկ աշխատակցն ունի համապատասխան 
որակի համակարգիչ: Եթե բոլոր պետական կառավարման մարմինների աշխատակազմերի վարչական 
շենքերում ստեղծված են ներքին համակարգչային ցանցեր, ապա այդ ցուցանիշը ՏԻՄ–երի պարագայում 
կազմում է ընդամենը մոտ 22%: 

ՀՀ 915 համայնքապետարաններում կան 8100–ից ավելի աշխատողներ (համայնքների ղեկավարներ – 915 
մարդ, համայնքային ծառայողներ` մոտ 6050 մարդ55, հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող աշխատա-
կիցներ (համայնքի ղեկավարների տեղակալներ, խորհրդականներ, օգնականներ և այլն)` մոտ 1160), որոնց 
ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է համակարգչային տեխնիկայի կիրառումը: 

Ստորև ներկայացված են ՀՀ 10 մարզերի բոլոր 914 համայնքների աշխատակազմերում 01.06.20013 թ. 
դրությամբ առկա համակարգչային տեխնիկայի ցուցանիշները56:  
 

Հ/Հ Մարզը 
Համայն-

քների 
թիվը 

Բնակչու-
թյան 
թիվը, 

հազար 
մարդ 

Համակարգիչներ  

Տպող 
սարքեր 

Պատ-
կերա-
մուտ-
ներ 

Անխա-
փան 

սնուցման 
սարքեր 

Ընդա-
մենը >=P4 <P4 >=P4, % 

1 Արագածոտն 114 138.6 215 185 30 86.05% 144 55 90 

2 Արարատ 97 280.6 369 299 70 81.03% 266 122 191 

3 Արմավիր 97 286.2 370 327 43 88.38% 232 88 157 

4 Գեղարքունիք 92 242.5 288 240 48 83.33% 196 56 166 

5 Լոռի 113 282.1 364 318 46 87.36% 245 121 185 

6 Կոտայք 67 282.1 429 385 44 89.74% 278 93 217 

7 Շիրակ 119 282.0 371 302 69 81.40% 243 109 126 

8 Սյունիք 109 152.9 279 224 55 80.29% 186 82 138 

9 Վայոց ձոր 44 56.0 119 110 9 92.44% 91 30 81 

10 Տավուշ 62 134.7 203 171 32 84.24% 136 36 116 

                                                 

55 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության պաշտոնական կայքը: http://www.mta.gov.am/files/docs/500.xls (6802 
առկա պաշտոններից զբաղեցված են 6016–ը):  

56 Աղյուսակում բացակայում են Երևանի քաղաքապետարանի և Երևանի վարչական շրջանների տվյալները 

http://www.mta.gov.am/files/docs/500.xls


28 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 914 2137.5 3007 2561 382 83.90% 1634 535 1134 

 
 

 
Նկար 4. Մեկ համայնքապետարանին բաժին ընկնող  

P4 և ավելի հզոր համակարգիչների միջին թիվը, ըստ մարզերի (2013 թ. Հունիսի 1-ի դրությամբ) 

Ակնհայտ է, որ ներկայացված տվյալները չեն խոսում համայնքապետարաններում առկա տեխնիկական լուրջ 
հնարավորությունների մասին: Ավելին, դրանց սակավությունը, որակը և բարոյական մաշվածությունը լուրջ 
խոչընդոտներ են ստեղծում տեղեկատվայնացման բնագավառում էական հաջողությունների հասնելու ճա-
նապարհին: Առկա 3007 համակարգիչներից 382–ը (մոտ 13%–ը) բավական հին են և ժամանակակից տեղե-
կատվական համակարգերի շահագործման համար ոչ կիրառելի: Համակարգիչների 62%–ից ավելին շահա-
գործվում են առանց անխափան սնուցման սարքերի, ինչը նշանակում է, որ այդ համակարգիչների աշխա-
տանքը հուսալի չէ: Համայնքապետարաններում քիչ են նաև այլ տեխնիկական միջոցները (տպող սարքեր, 
պատկերամուտներ (սկաներներ) և այլն): 
 
Լուրջ խնդիրներ կան` կապված համայնքներում օգտագործվող սերվեր համակարգիչների (Server) հետ: Այս-
պես` 8 քաղաքապետարաններում և մոտ 200 գյուղապետարաններում, որտեղ տեղադրված է ՀԿՏՀ, որպես 
սերվեր համակարգիչներ են ծառայում միջին հզորության սովորական համակարգիչները (հիմնականում 
2008թ. արտադրության), որոնք չունեն սերվեր համակարգիչներին բնորոշ տեխնիկական բնութագրեր: Նշ-
ված համայնքներում տեղադրված սերվերների մեծ մասը համակարգիչների սակավության պատճառով ա-
ռանձնացված չեն և ծառայում են նաև որպես սպասառու համակարգիչներ (Client): Դրանցում, բացի սերվե-
րային հատուկ ծրագրային ապահովումից և ՀԿՏՀ–ից, տեղադրված են նաև որոշ կիրառական ծրագրեր, ո-
րոնց միջոցով աշխատակիցները գրանցում և մշակում են տարբեր տիպի տվյալներ, աշխատում համացան-
ցում և այլն: Առանձնացված չլինելը զգալիորեն նվազեցնում է սերվերների հուսալիության աստիճանը57: Հա-
մայնքապետարաններում, բացի հիմնական սերվերներից, չկան պահեստային սերվերներ, ինչպես նաև 
տվյալների հուսալի պահպանման արտաքին կուտակիչներ (Data Storage): Եթե որոշ խոշոր համայնքների 
ՏԻՄ–եր կարող են պահպանել և կառավարել բարդ սերվերային համակարգերը, ապա փոքր, մասնագիտա-

                                                 

57 Օրինակ Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղի սերվեր (նույն ինքը սպասառու) համակարգչի ծրագրային ապահովումը 2010–2011թթ. 
ընթացքում 18 անգամ խափանվել է տարբեր պատճառներով: Սերվերը առանձնացնելուց հետո այլևս նման խնդիրներ չեն 
առաջանում:  
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կան և ֆինանսական թույլ ներուժ ունեցող համայնքների համար դա լուրջ խնդիր է: Հաղորդակցության որա-
կյալ ենթակառուցվածքի առկայության պայմաններում նշված խնդրի լավագույն լուծում կարող է հանդիսա-
նալ տվյալների կենտրոնների (Data Centers58) ստեղծումը: 
 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համակարգչային տեխնիկայի զգալի մասը ՏԻՄ–երը ստացել են ՀՀ 
կառավարության և տարբեր միջազգային կառույցների կողմից իրականացված ծրագրերի շրջանակներում, 
կարելի է եզրակացնել, որ ՏԻՄ–երը դեռևս հակված չեն կամ չեն կարողանում զգալի ներդրումներ կատա-
րել համակարգչային և այլ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ ձեռք բերելու համար: Սակայն ներդր-
ված տեղեկատվական համակարգերի շահագործումը և դրանց նկատմամբ պահանջների ավելացումը կա-
րող են արմատապես փոխել ՏԻՄ–երի վերաբերմունքը հարցի լուծման նկատմամբ: 
 
 

Կառավարման տեղեկատվական համակարգերը 
 
Արդյունավետ աշխատելու և պատշաճ կերպով իրենց լիազորություններն իրականացնելու համար ՏԻՄ–երը 
պետք է ունենան և կիրառեն զարգացած տեղեկատվական համակարգեր:  

Տարիների ընթացքում ՏԻՄ–երի համար մշակվել են տարբեր տեղեկատվական համակարգեր և ծրագ-
րային միջոցներ, որոնք ապահովում են ՏԻՄ–երի կողմից կատարվող աշխատանքների ավտոմատացումը` 
բարձրացնելով դրանց արդյունավետության աստիճանը: Այսօր համայնքներում կիրառվում են հիմնակա-
նում 4 տեղեկատվական համակարգեր.  

• Գույքային հարկեր վճարողների հաշվառման և գույքային հարկերի հաշվարկման ավտոմատացված 
տեղեկատվական համակարգը,  

• Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ՀԿՏՀ),  
• ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների էլեկտրոնային կառավարման համակարգը (ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ),  
• «ԷԼՓԱՍ» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը (կիրառվում է Երևանի քաղա-

քապետարանում և վարչական շրջաններում): 
 
ՀՀ ՏԻՄ–երի կողմից գույքային հարկեր (գույքահարկ և հողի հարկ) վճարողների հաշվառման և գույքային 
հարկերի հաշվարկման ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի վարման կարգը սահմանվել է ՀՀ 
կառավարության 13 փետրվարի 2003 թվականի N 192–Ն որոշմամբ: Այդ համակարգը «Վեկտոր պլյուս» 
ՍՊԸ կողմից ներդրված է ՀՀ 487 համայնքներում և 68 համայնքների միություններում` ապահովելով ՀՀ բո-
լոր 915 համայնքների գույքային հարկերի հաշվառման գործընթացը: Համակարգի աշխատունակությունը 
պահպանելու համար «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ և համայնքապետարանների միջև կնքված են համակարգի 
սպասարկման պայմանագրեր:  
  
ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների էլեկտրոնային կառավարման համակարգը ներդրված է ՀՀ բոլոր 54 
ՔԿԱԳ տարածքային բաժիններում: Համակարգի միջոցով իրականացվում են ՔԿԱԳ տարածքային բաժին-
ներում կատարվող գրեթե բոլոր գործառույթները: ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26–ի N 723 
– Ն որոշմամբ ՔԿԱԳ տարածքային բաժինները ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարու-
թյանն են տրամադրում ՔԿԱ գրանցումների վերաբերյալ տեղեկություններ` համապատասխան ծրագրային 
գործիքի (ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ – հեղ.) կիրառմամբ (էլեկտրոնային եղանակով, առցանց): Այսպիսով, կարելի է 
փաստել, որ ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ կիրառումը ևս դարձել է պարտադիր: 
 
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը ՀՀ պետական հատվածի արդիականացման 
ծրագրի շրջանակներում 2008–2009թթ. ընթացքում ներդրվել է ՀՀ 225 համայնքներում: 2012թ. հունվարի 
1–ի դրությամբ համակարգը ներդրված էր ընդամենը 256 համայնքներում (համայնքների մոտ 28%–ը), իսկ 
2013 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ՝ 340 համայնքներում (համայնքների մոտ 37%–ը): Համակարգի կիրառման 
արդյունավետությունը կախված է տարբեր գործոններից: Այն առավել արդյունավետ է գործում այն հա-
մայնքներում, որտեղ կան համապատասխան քանակությամբ համակարգիչներ, տեղային համակարգչային 
ցանց և ուսուցանված մասնագետներ: Քանի որ ՀԿՏՀ շահագործումը դեռևս պարտադիր բնույթ չի կրում, 
ապա համակարգի ներդրման և լիարժեք գործարկման հարցում մեծ է նաև համայնքի ղեկավարի սուբյեկ-
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տիվ մոտեցման գործոնի դերը: Այսպես՝ ըստ համացանցում իրականացրած հարցումների` մասնակիցների 
մոտ 25%–ը, որպես ՏԻՄ–երի կողմից ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմ-
նական խոչընդոտ նշել են «Համայնքի ղեկավարի կողմից նորագույն տեխնոլոգիաներով աշխատելու ցան-
կության և պատրաստակամության բացակայությունը»59 (տե՛ս նկար 5):  
 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ժամանակակից տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների կիրառման հիմնական խոչնդոտները

0.9%2.6%3.5%3.5%
7.0%

7.9%

23.7% 24.6%

26.3%

Համայնքապետարանների աշխատակիցների համակարգչից և ինտերնետից օգտվելու գիտելիքների և հմտությունների պակասը

Համայնքի ղեկավարի կողմից նորագույն տեխնոլոգիաներով աշխատելու ցանկության և պատրաստակամության բացակայությունը

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման հստակ քաղաքականության բացակայությունը

Համայնքապետարաններում ժամանակակից և որակյալ համակարգչային տեխնիկայի սակավությունը կամ բացակայությունը

Այլ պատճառներ

Համայնքապետարանների աշխատակիցների կողմից ինտերնետային տեխնոլոգիաների կիրառման կարողությունների և
հնարավորությունների անբավարար մակարդակը
Օրենսդրության անկատարությունը

Համայնքապետարաններում անհրաժեշտ մասնագիտացված ծրագրային միջոցների բացակայությունը

Համայնքապետարաններում ինտերնետի հասանելիության բացակայությունը

 
Նկար 5. Համացանցում իրականացրած հարցումների արդյունքները  

ՀԿՏՀ–ը բաղկացած է տարբեր ավտոմատացված բաղադրիչներից (ենթահամակարգերից) և Web էջերից: 
Համակարգի հիմքում ընկած է տեղեկատվության ստացման, մշակման, փոխանակման միասնականության 
և միասնական տեղեկատվական տարածության գաղափարը: ՀԿՏՀ բաղադրիչների միջոցով ՏԻՄ–երի աշ-
խատակիցները կարող են համակարգչային եղանակով իրականացնել իրենց գործառույթները, իրականաց-
նել ներքին և արտաքին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն և այլն: Համացանցի հասանելիու-
թյան պարագայում ՀԿՏՀ կարող է ծառայել նաև որպես տվյալ համայնքի պաշտոնական համացանցային 
կայքը (օրինակ, www.aparan.am, www.vayk.am, www.goriscity.am, www.vedicity.am, www.sisian.am, 
www.eghegnadzor.am, www.dilijancity.am, www.abovyan-kotayk.am, www.kapan.am, www.parakar.am, 
www.hovtashat.am, www.lusarat.am), ինչի միջոցով այցելուները կարող են ստանալ ՏԻՄ–երի գործունեության 
և համայնքի վերաբերյալ տարբեր տեղեկություններ, առցանց ծառայություններ, ինչպես նաև հաղորդակց-
վել աշխատակազմերի հետ (ՀԿՏՀ հակիրճ նկարագրությունը տե՛ս հավելված 1–ում): 

Այդուհանդերձ, ստեղծված և ներդրված կառավարման տեղեկատվական համակարգերը դեռևս չեն բավա-
րարում ՏԻՄ–երի, ինչպես նաև տեղեկատվական հասարակության հիմնական կարիքների ապահովմանը: 
Անհրաժեշտ է մշակել նոր տեղեկատվական համակարգեր կամ առկա համակարգերը զարգացնել, համալ-
րել նոր բաղադրիչներով (ենթահամակարգերով): Անհրաժեշտ է նաև կատարելագործել առկա համակար-
գերը և բաղադրիչները` համապատասխանեցնելով ժամանակակից պահանջներին և տեխնոլոգիական 
զարգացումներին: 

Տեղեկատվայնացման ոլորտում ՏԻՄ–երի կարիքները բացահայտվել են` ելնելով նրանց անմիջական պա-
հանջներից և օրենսդրական դաշտի վերլուծություններից: Համայնքների ղեկավարների, աշխատակիցների 
և քաղաքացիների շրջանակներում իրականացվել են հարցումներ` ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տե-
ղեկատվական հասարակության կարիքները բացահայտելու համար: Բացահայտված կարիքների հիման 
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http://www.sisian.am/
http://www.eghegnadzor.am/
http://www.dilijancity.am/
http://www.abovyan-kotayk.am/
http://www.kapan.am/
http://www.parakar.am/
http://www.hovtashat.am/
http://www.lusarat.am/
http://infosys.am/Pages/Home/votadmin.aspx
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վրա ստեղծվել է անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերի (ենթահամակարգերի) և առցանց գործիք-
ների ռեեստր (տե՛ս հավելված 3): 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել են նաև ՏԻՄ–երում կիրառվող տեղեկատվական հա-
մակարգերի (հիմնականում ՀԿՏՀ` որպես կառավարման տեղեկատվական համակարգ և որպես համա-
ցանցային կայք) խնդիրները (տե՛ս հավելված 4): 

Ակնհայտ է, որ տեղեկատվայնացման ոլորտում լավագույն արդյունքների կարելի է հասնել տարբեր համա-
կարգերի միջև տեղեկատվության առցանց փոխանակում իրականացնելու և միասնական տեղեկատվական 
համակարգեր կիրառելու միջոցով: Այսօր արդեն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րում ներդրված որոշ համակարգերի միջև առցանց եղանակով իրականացվում է տվյալների փոխանակում`  
 համայնքապետարաններում տեղադրված ՀԿՏՀ և պետական կառավարման մարմիններում տե-

ղադրված Mulberry համակարգերի միջև, 
 ՔԿԱԳ տարածքային բաժիններում տեղադրված էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական ապահովման նախարարության էլեկտրոնային կառավարման համա-
կարգերի միջև: 

 
Ոչ առցանց եղանակով տվյալների փոխանակում է իրականացվում` 
 ՀՀ Գանձապետական տվյալների կառավարման տեղեկատվական համակարգի և ՀԿՏՀ (համայնքների 

բյուջեների եկամուտների մասին տեղեկություններ) միջև, 
 համայնքապետարաններում տեղադրված գույքային հարկերի հաշվառման ավտոմատացված համա-

կարգերի և ՀԿՏՀ միջև (հարկերի ապառքների ցուցակները): 
 
Այդուհանդերձ, տվյալների փոխանակման գործընթացը շատ դեպքերում համակարգված չէ, չկան տվյալների 
տրամադրման (փոխանակման) հաստատված կարգեր: Այդ իսկ պատճառով գործող համակարգերում, ա-
ռանց երկրորդ կողմի (կողմերի) հետ համաձայնեցման, հաճախ կատարվում են այնպիսի փոփոխություններ, 
որոնց արդյունքում խաթարվում է տվյալների պատշաճ փոխանակումը:  
 
Այս առումով բացառություն կարելի է համարել ՔԿԱԳ տարածքային բաժինների էլեկտրոնային կառավար-
ման տեղեկատվական համակարգերի և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կա-
ռավարման տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալների առցանց փոխանակման գործընթացը, ինչն 
իրականացվում է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված կարգին համապատասխան60:  
 
 
 
Համայնքային պաշտոնական կայքերի սակավությունը և դրանց զարգացածության ցածր աս-

տիճանը 
 
ՏԻՄ–երը տիրապետում են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ տեղեկությունների, ինչ-
պես նաև իրենց լիազորությունների շրջանակներում քաղաքացիներին ծառայություններ են տրամադրում: 
Օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները և համացանցի հնարավորությունները, ՏԻՄ–երը կարող 
են պաշտոնական կայքերի միջոցով հանրությանը լայնորեն իրազեկել իրենց գործունեության և արդյունք-
ների մասին, տրամադրել առցանց ծառայություններ, ինչպես նաև քաղաքացիներին հնարավորություններ 
ընձեռել մասնակցելու համայնքի կառավարման և որոշումների ընդունման գործընթացին: Այցելելով այդ 
կայքեր՝ յուրաքանչյուր ոք պետք է հնարավորություն ունենա առավելագույնս տեղեկություններ ստանալու 
տվյալ համայնքի և ՏԻՄ–երի գործունեության մասին: Համայնքների կայքերը պետք է լինեն ոչ թե շքեղու-
թյուն, այլ տեղեկատվության ապահովման, ծառայությունների տրամադրման, ինչպես նաև բնակչության 
հետ հաղորդակցվելու միջոց: 

ՀՀ օրենսդրությունը չի պարտադրում ՏԻՄ–երին (բացառությամբ Երևանի) ունենալ և վարել պաշտոնական 
կայքեր: Սակայն որոշ ՏԻՄ–եր, սեփական նախաձեռնությամբ, ստեղծել են պաշտոնական կայքեր: Ա-
                                                 

60 ՀՀ կառավարության 26 մայիսի 2011 թ. N 723–Ն որոշում` «Քաղաքացիական կացության ակտերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը 
տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» 
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ռայժմ61 ՀՀ 915 համայնքներից միայն 60–ն ունեն պաշտոնական կայքեր և այդ թիվն աճելու միտում ունի: 
Այլ հարց է, թե որքանով են ստեղծված կայքերը բավարարում հասարակության տեղեկատվական պահանջ-
մունքները, թե արդյո՞ք այդ կայքեր այցելելով՝ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ստանալ իրեն անհրա-
ժեշտ տեղեկությունը, և թե արդյո՞ք օրենքով նախատեսված ողջ տեղեկատվությունն է տեղադրվում պաշ-
տոնական կայքերում: 

Կայքերի մի մասը ստեղծված են տարբեր կազմակերպությունների և անհատների կողմից, իսկ մյուս մասը 
հիմնված է ՀԿՏՀ վրա (տե՛ս հավելված 2): Փորձագիտական հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել է 
գործող պաշտոնական կայքերի բովանդակության համապատասխանությունը ՏԻՄ–երի գործունեության 
մասին տեղեկությունների մատչելիությունը կարգավորող օրենսդրությանը, կայքերին ներկայացվող հա-
մընդհանուր տեխնիկական պահանջներին, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ տեղեկությունների 
ստացման ակնհայտ պահանջմունքներին: Բացահայտվել են կայքերում առկա հիմնական բովանդակային 
և տեխնիկական խնդիրները: Եթե ՀԿՏՀ հիման վրա գործող կայքերն ունեն միևնույն կառուցվածքը և ա-
պահովում են միատեսակ հնարավորություններ, ապա մյուս կայքերը շատ տարբեր են և, հիմնականում, 
կրում են ներկայացուցչական–տեղեկատվական բնույթ: Կան կայքեր, որոնք հիմնականում պարունակում 
են որոշ ստատիկ /չփոփոխվող/ տվյալներ տվյալ համայնքի վերաբերյալ:  

Գոյություն ունեցող համայնքային պաշտոնական կայքերին բնորոշ հիմնական խնդիրներն են` առցանց ծա-
ռայությունների բացակայությունը /սակավությունը/, անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայությունը, ան-
համապատասխանությունը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին, ՏԻՄ–քա-
ղաքացի արդյունավետ փոխգործակցության և մասնակցային գործիքների բացակայությունը, տեխնոլոգիա-
կան անհամապատասխանությունը նոր սարքավորումներին (Smartphone, Planshet) և այլն: 

 
Քաղաքացիների ՏՏ գիտելիքների, հմտությունների և տեղեկացվածության անբավարար մա-

կարդակը 
 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 4–րդ հոդվածը սահմանում է, որ համայնքի բնակիչ-
ներն ուղղակիորեն կամ օրենքով սահմանված ընտրովի մարմինների միջոցով իրականացնում են տեղա-
կան ինքնակառավարում: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն, անշուշտ, ընդլայնում են համայնքի բնակիչ-
ների հնարավորությունները` ուղղակիորեն մասնակցելու տեղական ինքնակառավարմանը և վերահսկողու-
թյուն իրականացնելու համայնքի ղեկավարի, ավագանու, աշխատակազմի գործունեության նկատմամբ: 
 
Համայնքներում ներդրված տեղեկատվական համակարգերը, համայնքային պաշտոնական համացան-
ցային կայքերը օրեցօր ընդլայնում են իրենց հնարավորությունները` ապահովելով քաղաքացիների տեղե-
կացվածությունը, էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների տրամադրումը և այլն: Սակայն համայնքնե-
րում դեռևս քաղաքացիների շատ փոքր զանգված է օգտվում ընձեռված հնարավորություններից: Դրա հիմ-
նական պատճառներն են` 
 

1. Համացանցի և տեխնիկական միջոցների հասանելիության պակասը, հատկապես հեռավոր և փոքր 
համայնքներում: 

2. Համայնքների կյանքին մասնակցելու, ՏԻՄ–երի որոշումների վրա ազդելու գործիքների սակավու-
թյունը համացանցում: 

3. Հանրային իրազեկման միջոցառումների բացակայությունը համայնքային կայքերից` տարբեր տեղե-
կատվական համակարգերից և առցանց ծառայություններից օգտվելու նպատակով: 

4. Համացանցում հայալեզու բովանդակության տեղեկատվության, հատկապես համայնքային բնույթի, 
սակավությունը: 

5. ՏԻՄ–երի կողմից տրամադրվող առցանց ծառայությունների սակավությունը և շատ կայքերում 
դրանց իսպառ բացակայությունը: 

6. Համացանցում համայնքային տեղեկատվական միասնական դաշտի և տեխնոլոգիական լուծումնե-
րի բացակայությունը: 
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Անդրադառնանք այդ խնդիրներին առավել հանգամանալից: 
 
1. Համացանցի և տեխնիկական միջոցների հասանելիության պակաս 

 
Համակարգիչների օգտագործումը և համացանցային կապի հասանելիությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտե-
սական զարգացման ամենակարևոր խթաններից են և կարևորագույն նշանակություն ունեն տեղեկատվա-
կան հասարակության ձևավորման համար: 

Այսպես, Հայաստանը բնակչության քանակի և համացանցի հասանելիության համամասնությամբ զբաղեց-
նում է առաջին հորիզոնականը ԱՊՀ–ում: Նման տվյալներ է հրապարակել «InternetWorldStats» միջազ-
գային կազմակերպությունը62: Հայաստանի 2,970,495 բնակչության մոտ 60.6%-ը, այն է` 1,800,000 մարդու 
համար 2012 թ–ի հունիսի 30–ի տվյալներով համացանցը հասանելի է63: Ըստ վիճակագրության, Հայաստա-
նում լայնաշերտ ինտերնետից օգտվողների թիվը 2012 թ. հունվարի 1–ի դրությամբ 385 հազար է (նկար 7): 
  

 
Նկար 7. Լայնաշերտ համացանցից օգտվող բաժանորդների քանակը 

Օգտագործվող համացանցի ընդհանուր ծավալը մոտ 23 գիգաբիթ է: Համեմատության համար` այդ ծավալը 
2010 թվականին կազմում էր 10–11 գիգաբիթ, իսկ համացանցի օգտագործողների թիվը մոտավորապես ավե-
լացել է 130–150 հազարով: Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալներով, էլեկտրո-
նային հաղորդակցության ոլորտում 2007–2011 թվականների ընթացքում իրականացվել է 289 մլրդ 4 մլն 159 
հազար դրամի ներդրում64: Անշուշտ, նախորդ տարիների համեմատությամբ, նկատելի են առաջխաղացման 
և զարգացման տեմպերը: Այդուհանդերձ, այս ցուցանիշները բավարար համարել չի կարելի: Արձանագրենք 
նաև, որ համացանցից օգտվողների մի ստվար զանգված օգտվում է միայն սոցիալական և ժամանցային կայ-
քերից: Այսպես` օրինակ, «Ֆեյսբուք» սոցիալական կայքում գրանցված հայաստանցի օգտատերերի քանակը, 
2012թ. մարտի 31–ի տվյալներով կազմում էր 282,700 օգտագործող, իսկ 2012 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ՝ 
362,00065: 

Հանրահայտ փաստ է, որ Հայաստանում համակարգիչների գները համեմատաբար բարձր են, քանի որ 
ներկրվում են օդային ճանապարհով, իսկ օդային փոխադրումներն ավելի թանկ են, քան ծովայինը կամ 
ցամաքայինը (օդայինով յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար գանձվում է մինչև 5 եվրո ճանապարհածախս): 
Բարձր գների պատճառը նաև այն է, որ հայաստանյան շուկան փոքր է, և ապրանք է ներկրվում փոքր ծա-
վալներով` հաճախ ոչ մեծածախ գներով66: 

Խնդրին լուծում տալու համար ՀՀ–ում վերջին ժամանակներս իրականացվել են որոշ ծրագրեր: Մասնավո-
րապես, 2009թ. սեպտեմբերից իրականացվում է «Համակարգիչ բոլորի համար» ծրագիրը, որի նպա-
տակն է էականորեն բարձրացնել Հայաստանում համակարգիչների օգտագործման մակարդակը` առաջար-
կելով ծրագրային փաթեթներով համալրված ժամանակակից համակարգիչներ և դրանք գնելու համար 
վարկավորման արդի լուծումներ: «Համակարգիչ բոլորի համար» ծրագրի իրականացման արդյունքում նա-
                                                 

62 http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia  
63 http://panorama.am/am/interviews/2012/02/11/inet/  
64 http://www.panorama.am/am/IT/2012/02/14/inet–prices–arabajyan/  
65 http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia  
66 http://ankakh.com/2009/10/22178/  
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խատեսվում է լուծել հասարակության պահանջարկի խնդիրները համակարգիչների օգտագործման և հա-
մացանցային կապի հասանելիության ուղղությամբ` նպաստելով երկրի տնտեսական զարգացմանը և տեղե-
կատվական հասարակության ձևավորմանը67: Սակայն ծրագրի http://www.computerforall.am/ պաշտոնա-
կան կայքում 2013թ. սեպտեմբերի 1–ի դրությամբ չկան վիճակագրական տվյալներ` ծրագրի մասնակցների 
և ձեռքբերված համակարգիչների վերաբերյալ: Չկան նաև ծրագրի իրականացման վերաբերյալ 
հաշվետվությունների: Ըստ այդմ, դժվար է եզրակացություններ անել, թե ինչպես է ծրագիրը օգնել լուծելու 
քաղաքացիների (և հատկապես մարզերի) շրջանում համակարգիչների մատչելիության հետ կապված խն-
դիրը: Կայքում չեն արտացոլված նաև առաջարկվող համակարգիչների (որոնք միայն բրենդային են` HP, 
Dell, ASUS) գները, տեղեկություններ վաճառակետերի վերաբերյալ և այլ կարևոր տեղեկություններ: Փաս-
տենք նաև, որ միայն այս ծրագրի շնորհիվ հնարավոր չէ հասնել սահմանված նպատակներին ու ակնկալ-
վող արդյունքներին: Անհրաժեշտ է պետական մակարդակով առավել լուրջ աջակցություն` համակարգիչը և 
համացանցը յուրաքանչյուր ընտանիքին հասանելի դարձնելու համար: 

 
 
2. Համայնքների կյանքին մասնակցելու, ՏԻՄ–երի որոշումների վրա ազդելու գոր-

ծիքների սակավությունը համացանցում 
 

Ժողովրդավարական պետության կարևորագույն հատկանիշը քաղաքացիների մասնակցությունն է պետա-
կան կառավարմանը և տեղական ինքնակառավարմանը: Քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ի-
նքնակառավարմանը հնարավորություն է տալիս ստեղծել փոխվստահության մթնոլորտ ՏԻՄ–երի և քաղա-
քացիների միջև, կիսել որոշումների պատասխանատվությունը, ապահովել քաղաքացիների տեղեկացվա-
ծությունը և այլն: ՏԻՄ–երն իրենք պետք է նախաձեռնեն քաղաքացիների մասնակցությունը համայնքի 
կյանքում, հետաքրքրված լինեն «համայնքում սոցիալական գործընկերության» մեջ: 

Մի կողմից՝ ՏԻՄ–երը պետք է ունենան բավարար ունակություններ և կարողություններ` ժամանակակից տե-
ղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների միջոցներով ապահովելու կատարվող աշխատանքների 
արդյունավետությունը և տրամադրվող ծառայությունների բարձր որակը, ինչպես նաև համապատասխան 
գործիքներ և մեխանիզմներ` քաղաքացիներին տեղական ինքնակառավարման գործընթացին մասնակցելու 
հնարավորություն ընձեռելու համար, իսկ մյուս կողմից, քաղաքացիները պետք է ունենան համապատասխան 
հնարավորություններ և ունակություններ ժամանակակից էլեկտրոնային մեթոդներով համայնքի կառավար-
ման գործընթացին մասնակցելու համար: Այս առումով, վերջին տարիների ընթացքում, զարգացած երկրնե-
րում լայն տարածություն է ստացել «Էլեկտրոնային մասնակցություն» (E–Participation68) հասկացությունը` 
«ՏՀՏ օժանդակությամբ մասնակցություն կառավարության գործերին և կառավարման գործընթացներին»69: 
Հաշվի առնելով ՀՀ տեղական ինքնակառավարման առջև կանգնած մարտահրավերները, համակարգում ա-
կնկալվող բարեփոխումները և զարգացումները, անհրաժեշտ է ներդաշնակորեն և համընթաց կերպով իրա-
կանացնել ոլորտի տեղեկատվայնացման և, հատկապես, «Էլեկտրոնային մասնակցության» ապահովման 
նպատակային գործողություններ: Տեղեկատվայնացումը լուրջ հիմքեր կստեղծի ամբողջ ոլորտի զարգացման, 
ապակենտրոնացման գործընթացների խթանման և ակտիվացման համար: 

Արձանագրենք, սակայն, որ Հայաստանում վերը նշված գաղափարները դեռևս լիարժեք չեն ընկալվում և 
առկա են մի շարք խնդիրներ ու խոչընդոտներ: Մասնավորապես, 2013թ. հունիսի տվյալներով, ՀՀ 10 մար-
զերի 914 համայնքապետարաններից միայն 650–ը կամ 71.1%–ն են ապահովված համացանցային կապով: 
Պաշտոնական համացանցային կայք ունեն միայն 60–ը կամ 6.5%–ը (կայքերի ցուցակը տե՛ս` հավելված 2–
ում): Կարևորվում է նաև համայնքային կայքերի բովանդակությունը: Արդյո՞ք դրանք քաղաքացիներին տա-
լիս են հնարավորություն` մասնակցելու համայնքի կառավարմանը և ՏԻՄ–երի որոշումների կայացմանը: 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 28 համայնքների համացանցային կայքերը (ոչ Համայնքային 
կառավարման տեղեկատվական համակարգի միջոցով) չեն պարունակում առցանց եղանակով մասնակ-
ցային գործընթաց ապահովելու գործիքներ: Դրանք, որպես կանոն, զուտ տեղեկատվական և ներկայացուց-
չական բնույթ են կրում: Ինչ վերաբերում է Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգին` ի-

                                                 

67 http://www.computerforall.am/about/?lang=1  
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բրև համայնքի պաշտոնական կայք, ապա, թեև այն ունի մասնակցային որոշ գործիքներ (քվեարկություն-
ներ, համայնքի ղեկավարի, ավագանու որոշումների վերաբերյալ կարծիք հայտնելու հնարավորություն, ֆո-
րում, աշխատակիցներին էլեկտրոնային նամակ հղելու հնարավորություն և այլն), սակայն դրանց շարունա-
կական լրամշակման, զարգացման և օգտագործման համար ավելի դյուրին դարձնելու անհրաժեշտությունը 
ևս հրատապ խնդիր է: 

Հայաստանում «Էլեկտրոնային մասնակցության» աստիճանը դեռևս շատ ցածր է: Դա բնորոշ է թե՛ պետա-
կան կառավարման մարմիններին և թե՛ ՏԻՄ–երին: ՄԱԿ–ի հանրային կառավարման ծրագրի շրջանակնե-
րում յուրաքանչյուր տարի կատարվում է վերլուծություն, որի նպատակն է պարզել յուրաքանչյուր պետությու-
նում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացածության մակարդակը: Այսպես, օրինակ, ըստ 2010թ. 
կատարված վերլուծության արդյունքների, ՀՀ «E–Participation» («Էլեկտրոնային մասնակցության») ինդեքսը 
հավասար է 0.043 (139–րդ տեղը 193 երկրների շարքում: Համաշխարհային մակարդակով այդ ինդեքսի մի-
ջինը 0.205 է)70: Այս ցուցանիշները վկայակոչում են այն մասին, որ ՀՀ–ում գրեթե բացակայում է «Էլեկտրո-
նային մասնակցությունը»: ՀՀ «էլեկտրոնային կառավարման զարգացման ինդեքսը» (E–government 
development index) 2012թ. հետազոտությունների արդյունքում կազմել է 0.4997, ինչը Հայաստանին թույլ է 
տվել 190 պետությունների շարքում զբաղեցնել 94–րդ տեղը (Վրաստանը` 72–րդ, Ադրբեջանը` 96–րդ, Ռու-
սաստանը` 27–րդ)71:  

Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում «Էլեկտրոնային մասնակցության» և «Էլեկտրոնային կառավարման» 
խնդիրը լուծելու համար արդեն իսկ կան որոշ դրական նախադրյալներ: Լավ ներուժ ունի մոտ 400 համայնք-
ներում ներդրված «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը», որը համացանցի հասանե-
լիության պայմաններում կարող է ծառայել նաև որպես տվյալ համայնքի պաշտոնական կայքը72 և ապահովել 
բազմաթիվ հնարավորություններ` այցելուների և, հատկապես, տվյալ համայնքի քաղաքացիների համար: 
Դրա հետ մեկտեղ, վերջին շրջանում Հայաստանում համացանցի հասանելիության աստիճանի կտրուկ աճի և 
համակարգչային տեխնիկայի գների անկման պայմաններում, զգալիորեն աճել է նաև համացանցից օգտվող 
քաղաքացիների թիվը: Այսպիսով` լուրջ նախադրյալներ են ստեղծվել մոտ ապագայում ՏԻՄ–երում ակտիվո-
րեն և համատարած կիրառելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և ձևավորելու մասնակ-
ցության հնարավորությունների արդյունավետ միջավայր` խթանելով տեղական ժողովրդավարության կայա-
ցումն ու ամրապնդումը: Այս առումով խիստ կարևորվում է ՏԻՄ–երի տեղակատվայնացման և տեղեկատվա-
կան հասարակության զարգացման միասնական քաղաքականության և ռազմավարական մոտեցումների առ-
կայության անհրաժեշտությունը:  

Համացանցի միջոցով համայնքային կյանքին քաղաքացիների մասնակցության նոր հնարավորություննե-
րից են նաև սոցիալական ցանցերը: Եթե մի քանի տարի առաջ սոցիալական ցանցերը պարզապես ծանո-
թությունների, շփման և վիրտուալ աշխարհում «ապրելու» հնարավորություն էր, ապա այժմ սոցիալական 
ցանցերի դերը շատ ավելի մեծացել է, գործառույթները՝ վերափոխվել։ Վերջերս CNN–ի կողմից կատարված 
հետազոտությունները ցույց են տվել, որ համացանցում առկա նորությունների և տեղեկությունների 43%–ը 
տարածվում են սոցիալական ցանցերի միջոցով՝ առաջին հերթին Facebook–ով, 30%–ը` էլեկտրոնային փոս-
տի, իսկ 15%–ը կարճ հաղորդագրությունների (SMS) միջոցով73։ 
 
Փաստորեն, այժմ Facebook–ը դարձել է խոսքի ազատության մի նոր հարթակ, վիրտուալ մի հրապարակ, 
որտեղ ցանկացած ոք ազատ է իր կարծիքն արտահայտելու մեջ։ Այն ներկայումս ամենահզոր սոցիալական 
ցանցն է աշխարհում և կարող է լուրջ փոփոխություններ և տեղաշարժեր անել հասարակության մեջ։ Այս 
հնարավորություններն, անշուշտ, կարող է և պետք է օգտագործվեն նաև ՀՀ ՏԻՄ–երի և քաղաքացիների 
փոխհարաբերություններում: Դեռևս շատ քիչ թվով ՀՀ ՏԻՄ–եր են Facebook–ում ստեղծել իրենց սեփական 
էջերը (Դիլիջան, Մեծամոր, Աշտարակ, Վեդի և այլն): 
 
Համացանցի միջոցով համայնքային կյանքին մասնակցելու, ՏԻՄ–երի որոշումների վրա ազդելու նոր գոր-
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ծիք է «Կարգի Բերեք» www.kargibereq.am կայքը, որը քաղաքացիներին հնարավորություն է տալիս գրանցել 
համայնքներում առկա խնդիրները (աղբահանություն, փողոցային լուսավորություն, բազմաբնակարան շեն-
քերի տանիքներ, նկուղներ և այլն)՝ քարտեզի վրա նշելով վայրը և կցելով նկարը: Արձանագրված խնդիր-
ներն անմիջապես, առցանց եղանակով առաքվում են համապատասխան համայնքապետարան և դառնում 
ՏԻՄ–երի քննարկման առարկա: ՏԻՄ–երի կողմից խնդիրների լուծման մասին տեղեկություններն անմիջա-
պես արտացոլվում են www.kargibereq.am կայքում: Նորաստեղծ այս գործիքը քաղաքացիական նոր մշա-
կույթ ներդնելու նպատակ է հետապնդում: Այն նպատակաուղղված է ակտիվ, նախաձեռնող և սրտացավ 
քաղաքացի դաստիարակելուն: Համայնքի բնակիչը պիտի գիտակցի իր պատասխանատվությունը շրջա-
պատի, բակի, համայնքի և ի վերջո պետության համար: Սա նաև ՏԻՄ–երի և քաղաքացիների փոխգոր-
ծակցության լավ հնարավորություն է: Արձանագրենք, սակայն, որ www.kargibereq.am կայքը առայժմ գոր-
ծում է միայն Վեդի, Վայք և Սիսիան համայնքների համար: Այնինչ, այս մշակույթը լայն տարածման անհրա-
ժեշտություն ունի: Նկատենք նաև, որ քաղաքացիները առանձնապես ակտիվ չեն www.kargibereq.am կայքի 
միջոցով համայնքային խնդիրների արձանագրման հարցում, ինչը վկայում է համայնքներում «մասնակցու-
թյան» ավանդույթների և սովորույթների բացակայության, տեղեկատվական հասարակության բացակայու-
թյան կամ թույլ զարգացածության մասին: 

 

3. Հանրային իրազեկման միջոցառումների բացակայությունը համայնքային կայքե-
րից` տարբեր տեղեկատվական համակարգերից օգտվելու նպատակով 

 
Հաջորդ կարևոր խնդիրը հանրային իրազեկման միջոցառումների սակավությունը կամ բացակայությունն է 
համայնքային կայքերից` տարբեր տեղեկատվական համակարգերից օգտվելու նպատակով: Այս ոլորտում 
իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը մեծապես կախված է հիմնական շահառուների` համայնքի 
բնակիչների, իրազեկվածության մակարդակից: Իրականացված ուսումնասիրություններն ու հարցումները 
ցույց են տվել, որ նույնիսկ այն համայնքներում, որոնք ունեն պաշտոնական համացանցային կայքեր, քա-
ղաքացիներից քչերը գիտեն կայքի գոյության մասին կամ երբևէ օգտվել են կայքից: Քաղաքապետարաննե-
րը/գյուղապետարանները սեփական նախաձեռնությամբ չեն իրականացնում միջոցառումներ, որոնք միտ-
ված են քաղաքացիներին իրազեկելուն, համապատասխան քարոզչական աշխատանքներ կատարելուն: 
Որպես կանոն, իրազեկման միանգամյա միջոցառումներ են իրականացվում հասարակական կազմակեր-
պությունների կամ դոնորների կողմից` հիմնականում ծրագրի մեկնարկի կամ ծրագրի արդյունքների ամ-
փոփման շնորհանդեսի ձևով, որին շատ քիչ թվով քաղաքացիներ են մասնակցում: Նկատենք նաև, որ հա-
մայնքները հանրային իրազեկման սահմանափակ հնարավորություններ ունեն` տեղեկատվական տախ-
տակներ, տեղեկատվական թերթիկներ: Շատ քիչ համայնքներում կա տեղական հեռուստատեսություն կամ 
տեղական տպագիր մամուլ, որոնց միջոցով հնարավոր է արդյունավետ իրազեկում իրականացնել: Իսկ հա-
մապետական ԶԼՄ–ներով քարոզչության համար անհրաժեշտ են մեծ ֆինանսական միջոցներ: ՀՀ տարած-
քային կառավարման նախարարության կամ մարզպետարանների համացանցային կայքերը չեն պարունա-
կում հղումներ համայնքային կայքերին: Բացակայում է նաև համայնքային կայքերի միասնական պորտալը: 
 

4. Համացանցում հայալեզու բովանդակության տեղեկատվության, հատկապես հա-
մայնքային բնույթի, սակավությունը 

Հայաստանում օգտագործված համացանցի տրաֆիկի շուրջ 70–80%–ը բաժին է ընկնում արտաքին հոսքե-
րին: Սա բացատրվում է նրանով, որ հայկական կայքերի մեծ մասի հոսթինգները (կայքի բովանդակությու-
նը պահպանող տիրույթը) գտնվում են այլ երկրներում, ինչպես նաև հայ օգտագործողները մեծամասամբ օ-
գտվում են միջազգային կայքերից (Facebook, Odnoklassniki, Google, YouTube, Yahoo, Yandex և այլն)74: Շատ 
ավելի վատթար է վիճակը տեղական ինքնակառավարման ոլորտին և համայնքներին վերաբերող բովան-
դակության մասով75: Դա հետևանք է թե' համայնքային կայքերի սակավության և թե' տեղական ինքնակա-
ռավարման ոլորտում գործող կազմակերպությունների և մասնագետների կողմից համացանցում քիչ տեղե-
կատվության զետեղման: Ուսումնասիրելով տեղական ինքնակառավարման ոլորտում հայտնի հասարակա-

                                                 

74  http://www.jnews.am/jff–content–project  
75 Օրինակ, Google որոնողական համակարգում որոնման արդյունքում գտնվեցին մոտ 374.000 «Տեղական 

ինքնակառավարում», 2.320.000 «Местное самоуправление» և 189.000.000 «Local Self Government» պարունակող նյութեր: 

http://www.kargibereq.am/
http://www.kargibereq.am/
http://www.kargibereq.am/
http://www.kargibereq.am/
http://www.jnews.am/jff-content-project
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կան կազմակերպությունների պաշտոնական կայքերը (www.caa.am, www.avagani.am, www.cfoa.am, 
www.infosys.am)76 կարելի է նկատել, որ դրանք դեռևս քիչ տեղեկություններ են պարունակում համայնքների 
և տեղական ինքնակառավարման համակարգի /ոլորտի/ վերաբերյալ: Որպես դրական քայլ այս ուղղու-
թյամբ կարելի է համարել «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ կողմից LOGIN77 ծրագրի գրա-
դարանում տեղական ինքնակառավարման ոլորտին վերաբերող նյութերի տեղադրումը (2005–2010թթ. ըն-
թացքում գրադարանում տեղադրվել են մոտ 1000 փաստաթղթեր)78: Այդուհանդերձ, հայալեզու բովանդա-
կության տեղեկատվության սակավությունը համացանցում դեռևս լուրջ խնդիր է Հայաստանում տեղեկատ-
վական հասարակության զարգացման ճանապարհին:  
 

5. ՏԻՄ–երի կողմից տրամադրվող առցանց ծառայությունների սակավությունը կամ 
բացակայությունը, կայքերի հարմարավետության և բովանդակության հետ կապ-
ված խնդիրներ 

 
Համայնքներում ներդրված տեղեկատվական համակարգերից, համայնքների պաշտոնական համացան-
ցային կայքերից օգտվող քաղաքացիների սակավության պատճառներից են նաև ՏԻՄ–երի կողմից տրա-
մադրվող առցանց ծառայությունների սակավությունը կամ բացակայությունը, կայքերի հարմարավետու-
թյան և բովանդակության հետ կապված խնդիրները: 2012թ. մայիս ամսվա տվյալներով ՀՀ 915 համայնքնե-
րից միայն 59–ն ունեն համացանցային կայքեր: Քաղաքացիներին առցանց եղանակով ծառայությունների 
մատուցման առումով կայքերի բովանդակության վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ համայնքային 
կայքերը (որոնք հիմնված չեն ՀԿՏՀ վրա) ընդհանրապես չեն բովանդակում առցանց ծառայություններ: Ի 
տարբերություն այլ կայքերի, ՀԿՏՀ հիման վրա գործող կայքերն ունեն որոշ առցանց ծառայություններ 
տրամադրելու հնարավորություններ (օրինակ` «Հետևել գրության/նամակի ընթացքին», «Հետևել վարձակա-
լական վճարներին», «Ստանալ վճարումների կատարման ժամանակացույց», «Հետևել տեղական հարկերի 
մասով առաջացած պարտքերին», «Հաշվել տեղական տուրքերը», «Ընթացակարգերի նկարագրություն-
ներ», «Գրանցվել ընդունելության համայնքի ղեկավարի մոտ», «Ձևաթղթերի շտեմարան»): 

Նկատենք, սակայն, որ թեև համակարգն ունի վերը նշված գործառնական հնարավորությունները, սակայն 
ոչ բոլոր համայնքներն են օգտագործում այս գործիքները, լրացնում դրանք բովանդակությամբ կամ գրան-
ցում ելակետային տվյալները:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս նաև, որ համայնքային կայքերը ոչ միշտ են օպերատիվ թարմաց-
վում և ոչ բոլոր հղումներն են աշխատում կամ լցված են բովանդակությամբ:  

Զարգացած երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիները ՏԻՄ–երի կողմից մատուցվող գրեթե բոլոր 
ծառայությունները հնարավորություն ունեն ստանալու համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի մի-
ջոցով` առցանց եղանակով: 

Հաջորդ խնդիրը կապված է համայնքային կայքերի հոսթինգը սեփական սերվերի վրա իրականացնելու 
հետ: Հաճախ որոշ ՏԻՄ–երի պաշտոնական կայքերը հասանելի չեն աշխատանքային ժամերից հետո կամ 
հանգստյան օրերին, ինչը պայմանավորված է տարբեր հանգամանքներով` էլեկտրաէներգիայի խնայողու-
թյուն, անվտանգության նկատառումներ և այլն: 

Մյուս խնդիրը օգտագործողի համար կայքի հարմարավետությունն է: Անհրաժեշտ տեղեկատվության որո-
նումը երկար ժամանակ է պահանջում, հաճախ հղումների տրամաբանական կապը բացակայում է: Օրի-
նակ, ՀՀ Արարատի մարզի Տափերական գյուղական համայնքի www.taperakan.am կայքի «Կոնտակտներ» 
բաժնում տեղադրված է «Քվեարկություններ» հղումը, որ էլ չի աշխատում: Նման թերությունները և բացթո-
ղումները բազմաթիվ են գրեթե բոլոր համայնքների կայքերում: 
 
 
 
                                                 

76 www.caa.am – «Հայաստանի համայնքների միություն» ՀԿ, www.avagani.am «Հայաստանի ավագանիների ասոցիացիա» ՀԿ, 
www.cfoa.am – «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ, www.infosys.am–«Տեղեկատվական համակարգերի 
զարգացման և վերապատրաստման» ՀԿ 

77 http://www.logincee.org/library  
78 http://cfoa.am/HTML/Cragrer.htm  

http://www.caa.am/
http://www.avagani.am/
http://www.cfoa.am/
http://www.infosys.am/
http://www.taperakan.am/
http://www.caa.am/
http://www.avagani.am/
http://www.cfoa.am/
http://www.infosys.am/
http://www.logincee.org/library
http://cfoa.am/HTML/Cragrer.htm
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6. Համացանցում համայնքային բնույթի տեղեկատվական միասնական դաշտի և 

տեխնոլոգիական լուծումների բացակայությունը 
 
Հաջորդ կարևոր խնդիրը համացանցում տեղական ինքնակառավարման համակարգին վերաբերող 
տեղեկատվության և ՏԻՄ–երի կողմից ծառայությունների տրամադրման զարգացած և հարմարավետ 
պորտալի բացակայությունն է: Սովորաբար համացանցային պորտալները գործում են որպես տարբեր 
թեմատիկ, մասնագիտական ընդհանրություններ ունեցող ռեսուրսներ և ծառայություններ ամփոփող 
բազմաշերտ հանգույցներ, որոնց բովանդակությունը համապատասխանում է այցելուների ընդհանուր 
հետաքրքրություններին։ Թերևս, այդ բացը լրացնելու փորձ է արվել «Տեղեկատվական համակարգերի 
զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ համացանցային կայքի` www.infosys.am, միջոցով, 
որտեղ ներկայացված են համայնքային կայքերի հղումներ, որոշ օգտակար նյութեր և այլ տեղեկատ-
վություն ՏԻՄ–երի աշխատակիցների և քաղաքացիների համար: Այդուհանդերձ, ՀՀ քաղաքացիների 
համար այսօր համացանցում չկան ոլորտի տեղեկատվությունից և մատուցվող ծառայություններից օ-
գտվելու հարմարավետ և զարգացած հնարավորություններ: Այնինչ, զարգացած երկրներում նմանա-
տիպ խնդիրները լուծելու համար, պորտալներից բացի, սկսել են կիրառել այսպես կոչված «ամպային 
տեխնոլոգիաներ», որոնց օգնությամբ համացանցի միջոցով, պահանջի դեպքում, համակարգիչներին 
և այլ սարքերին (օրինակ` սմարթֆոններ) տրամադրվում են ընդհանուր ռեսուրսներ (Shared 
Resources), ծրագրային ապահովում և տեղեկատվություն79: «Ամպ» տերմինը բնորոշում է բարդ ենթա-
կառուցվածքի կերպար, որը քողարկում է բոլոր տեխնիկական մանրամասնությունները։ Ամպային 
տեխնոլոգիաների տեղեկատվությունը մշտապես պահպանվում է համաշխարհային ցանցի սերվերնե-
րում և ժամանակավորապես պահպանվում է հաճախորդի համակարգչում։ Ամպային տեխնոլոգիանե-
րի կիրառական ծրագրի (Cloud App) դեպքում պարզապես բացում են դիտարկիչը (Browser) և օգտա-
գործում են այն: Այլ կերպ ասած, ամպային տեխնոլոգիաները օգտագործողներից պահանջում են եր-
կու բան՝ համացանցային կապ և համացանցային դիտարկիչ: Տեղական ինքնակառավարման ոլոր-
տին և ՏԻՄ–երին վերաբերող ամպային տեխնոլոգիաների առկայությունը լուրջ առավելություններ կա-
պահովի ՏԻՄ–երի աշխատակիցների և քաղաքացիների համար` նպաստելով համայնքներում տեղե-
կատվական հասարակության զարգացմանը: Սակայն ամպային տեխնոլոգիաների ստեղծումը կպա-
հանջի զգալի միջոցների ներդրում և միասնական մոտեցում: Այստեղ կարևոր դերակատարում կարող 
է ունենալ ՀՀ կառավարությունը: 

 
Ընդհանրացված առաջարկություններ 

 

1. Զարգացնել տեղեկատվայնացման ոլորտին առնչվող օրենսդրական դաշտը, մշակել ՏԻՄ–երի 
տեղեկատվայնացման խթանմանն ուղղված համապատասխան օրենքներ և այլ իրավական ակ-
տեր:  

2. Մշակել ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության ձևավորման զար-
գացած ու ժամանակի պահանջներին համահունչ ռազմավարություն (ընդհանուր` երկրի հա-
մար)80:  

3. Համակարգել ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման ոլորտում իրականացվող (այդ թվում միջազգային 
կազմակերպությունների կողմից) ծրագրերը: Համատեղել ներդրվող միջոցները` ՏԻՄ–երի տեղե-
կատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության ձևավորման և զարգացման ռազմավա-

                                                 

79 ՏՏ գիտելիքի պորտալ: http://www.itinfo.am/arm/cloud–computing/  
80 Հայաստանի ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինի տեղական ինքնակառավարման 

եվրոպական խարտիայում ամրագրված սկզբունքների վրա և լինի համահունչ ապակենտրոնացման ռազմավարության և 
աղքատության կրճատման ռազմավարության հայեցակարգի հետ: Ռազմավարությունը պետք է ենթադրի, որ ՀՀ 
կառավարությունը և տեղական իշխանությունները պատրաստակամությամբ ներդրումներ կկատարեն ՏԻՄ 
տեղեկատվայնացման համար: Ռազմավարությունը կնպաստի տեղեկատվայնացման ճանապարհով Հայաստանում 
տեղական ինքնակառավարման կայուն զարգացմանը: 

http://www.infosys.am/
http://www.itinfo.am/arm/cloud-computing/
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րական ծրագրերից բխող ընդհանուր խնդիրների լուծման համար: 

4. Սուբսիդավորել փոքր և միջին համայնքներին` տեխնիկական միջոցներ, արտոնագրված ծրագ-
րային միջոցներ ձեռքբերելու, ինչպես նաև այդ համայնքներում ներդրված կառավարման տեղե-
կատվական համակարգերի շահագործման և սպասարկման ծախսերը կատարելու համար: 

5. Նպատակային միջոցառումների իրականացմամբ նվազեցնել համայնքների միջև առաջացած 
այսպես կոչված «թվային տարբերությունը»: ՀՀ բոլոր համայնքներում (բնակավայրերում) ապա-
հովել արագագործ և որակյալ համացանցի հասանելիություն: 

6. Ստեղծել ազգային լայնաշերտ ցանց, որում կներգրավվեն ՀՀ բոլոր պետական, տարած-
քային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Նպաստել համացանցի 
մատչելիության ապահովմանը հասարակության լայն շերտերի համար: 

7. Նպաստել ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում մասնագիտական բարձր ներուժ 
ունեցող անձանց ներգրավմանը, համայնքային ծառայողների մասնագիտական կարողություն-
ների (հատկապես ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման բնագավա-
ռում) հետևողական և շարունակական զարգացմանը:  

8. Համայնքապետարանների ղեկավար և մասնագիտական աշխատակազմի յուրաքանչյուր անդամի 
համար ապահովել տեղային ցանցին միացված, համացանցին և համայնքային կառավարման տե-
ղեկատվական համակարգին հասանելիություն ունեցող համակարգիչ, ինչպես նաև անհրաժեշտ 
այլ տեխնիկական միջոցներ: Պարբերաբար արդիականացնել համայնքապետարաններում առկա 
համակարգչային տեխնիկան և ցանցերը: 

9. ՏԻՄ–երի իրավական ակտերով ամրագրել կիրառվող կառավարման տեղեկատվական համա-
կարգերը և հաստատել նրանց շահագործման և սպասարկման կարգը: 

10. ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման աշխատանքների իրականացման համար մշակել ժամանակա-
կից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին համահունչ միասնական ստանդարտներ և մեթոդա-
բանություն: Միասնական տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման 
միասնական համակարգի կիրառման հիման վրա ապահովել տեղեկատվական համակարգերի 
համատեղելիություն և փոխհամագործակցություն: 

11. ՏԻՄ–երի համար մշակել նոր տեղեկատվական համակարգեր, ինչպես նաև մշտապես զարգաց-
նել և կատարելագործել ՏԻՄ–երում տեղադրված կառավարման տեղեկատվական համակարգե-
րը` համապատասխանեցնելով տեխնոլոգիական զարգացումներին, էլեկտրոնային կառավար-
ման և տեղեկատվական հասարակության ժամանակակից պահանջներին:  

12. Սահմանել ՏԻՄ–երի համացանցային պաշտոնական կայքերին ներկայացվող պահանջները, ին-
չից ելնելով` մշակել և գործարկել ՏԻՄ–երի համացանցային պաշտոնական կայքեր, որոնք իրենց 
բովանդակությամբ կհամապատասխանեն ՏԻՄ–երի գործունեության մասին տեղեկությունների 
մատչելիությունը կարգավորող օրենսդրությանը, կայքերին ներկայացվող համընդհանուր տեխնի-
կական պահանջներին, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ տեղեկությունների ստացման 
պահանջմունքներին: 

13. Նպաստել տեղական ինքնակառավարման ոլորտին և ՏԻՄ–երին վերաբերող ամպային տեխնո-
լոգիաների կիրառմամբ համակարգերի ստեղծմանը և ներդրմանը:  

 
Առաջարկություններ ըստ խմբերի (մանրամասնեցված) 
 

Օրենսդրություն 

1. Oրենսդրորեն սահմանել ՏԻՄ–երի կողմից տեղեկատվության հաշվառման, մշակման, թար-
մացման, կիրառման, տրամադրման, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոխհարաբերությունների 
կանոնները և պաշտոնական համացանցային կայքերում տեղեկատվության հրապարակման 
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կարգը (Էլեկտրոնային փաստաթղթի և տեղեկատվության իրավական կարգավիճակը չպետք 
է զիջի թղթայինին)։ 

2. Օրենսդրորեն ամրագրել պահանջը, որպեսզի ՏԻՄ–երի կողմից մատուցվող որոշ ծառայություն-
ներ իրականացվեն նաև համացանցի միջոցով (տեղեկանքների ստացում, տեղական հարկերի, 
տուրքերի և վճարների վճարում, հարկային հաշվետվությունների ընդունում, առցանց մրցույթնե-
րի, աճուրդների կազմակերպում ու անցկացում և այլն): 

3. Օրենսդրորեն սահմանել ՏԻՄ–երի կողմից համայնքային պաշտոնական համացանցային կայքե-
րի պարտադիր վարման պահանջը և կայքերում պարտադիր հրապարակման ենթակա իրավա-
կան ակտերի ու տեղեկությունների ցանկը: Մշակել և օրենսդրորեն սահմանել համայնքային 
պաշտոնական համացանցային կայքի հասկացությունը, չափորոշիչները, բովանդակության, 
գործառնական հնարավորությունների և վարման կարգի վերաբերյալ պահանջները: (Առաջին 
փուլում այս պահանջները կարող են կիրառվել, օրինակ, 10 հազար և ավելի բնակիչ ունեցող հա-
մայնքների նկատմամբ, հետագայում` նաև մյուսների նկատմամբ): 

4. Հստակեցնել «Աշխարհագրական նշումների մասին» ՀՀ օրենքի 1–ին հոդվածի 2–րդ մասի 
դրույթները. «2. Սույն օրենքով նախատեսված իրավական պահպանության իրավունքը տարած-
վում է միայն գյուղատնտեսական արտադրանքի և սննդամթերքի նկատմամբ, բացառությամբ 
բնական և հանքային ջրերի»81: 

5. Մշակել, քննարկել և ընդունել համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման 
օրինակելի կարգ: Այդ կարգի հիման վրա համայնքների ավագանիների որոշումներով ընդունել 
համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման կարգերը: 

6. Օրենսդրորեն սահմանել պետական և համայնքային պաշտոնական համացանցային կայքերում 
տեղեկատվության տրամադրման և հասանելիության ապահովման օրենսդրական պահանջները 
վերահսկող մասնագիտացված մարմնի ստեղծումը կամ լիազորումը համայնքների նկատմամբ 
վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող, ներկայումս գործող որևէ պետական մարմնի:  

7. Մշակել, քննարկել և համապատասխան իրավական ակտով սահմանել պետական կառավար-
ման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում գործող կառավարման տեղեկատվական 
համակարգերի միջև իրականացվող էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման կարգը: 

8. Պարբերաբար վերահսկել և մշտադիտարկել համայնքների պաշտոնական համացանցային կայ-
քերում առկա տեղեկատվության համապատասխանությունը օրենսդրությամբ սահմանված պա-
հանջներին: 

9. «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացում-
ներ` քաղաքացիների համար ապահովելու պետական կառավարման և տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններին (տեղեկատվություն տրամադրողներին) էլեկտրոնային եղանակով դիմե-
լու հնարավորություն (կապված տեղեկությունների տրամադրման, համացանցային պաշտոնա-
կան կայքերի օգտագործման և այլ հարցերի հետ): 

10. Համայնքների ավագանիների կանոնակարգերում և աշխատակազմերի կանոնադրություններում 
ներառել դրույթներ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան` կապված համայն-
քային պաշտոնական համացանցային կայքերի շահագործման և սպասարկման հետ: 

 
Հեռահաղորդակցության միջոցների հասանելիություն և մատչելիություն 

 
11. ՀՀ բոլոր համայնքներում ապահովել արագագործ և որակյալ համացանցի հասանելիություն: 

Նպատակային միջոցառումների իրականացմամբ նպաստել համայնքների միջև առաջացած 
այսպես կոչված «թվային տարբերության» նվազեցմանը: Այդ նպատակով հատկապես թույլ ֆի-
նանսական կարողություններ ունեցող համայնքներում (փոքր ու միջին, սահմանամերձ, լեռ-

                                                 

81 Ինչո՞ւ միայն «գյուղատնտեսական արտադրանքի և սննդամթերքի նկատմամբ»: 
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նային, բարձրլեռնային) ապահովել պետական գործուն աջակցություն` համացանցի ենթակա-
ռուցվածքների ձևավորման, կիրառման և զարգացման գործում:  

12. Համացանցի հանրային մատչելիության ապահովման նպատակով, համայնքներում ստեղծել 
հանրային համացանցային կենտրոններ, որտեղ բնակչությունն անվճար կարող է օգտվել հա-
մացանցից: Համայնքների բնակիչների համար կազմակերպել համացանցից օգտվելու ան-
վճար դասընթացներ: 

13. Հայաստանում ստեղծել ազգային լայնաշերտ ցանց, որում կներգրավվեն ՀՀ բոլոր պետա-
կան, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները:  

14. Նպաստել մարզերում համացանցի հիմնական մատակարարների կողմից իրական IP հասցե-
ների տրամադրմանը: Համագործակցել «Օրանժ–Արմենիա» ընկերության հետ, որպեսզի այն 
ևս բաժանորդներին տրամադրի իրական IP հասցեներ: 

15. Միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանում IPv6 հասցեներ ձեռք բերելու և IPv6 համացանցային ար-
ձանագրությունը կիրառելու ուղղությամբ: 

16. Նպատակային միջոցառումների շնորհիվ նպաստել համացանցի մատչելիության ապահովմա-
նը հասարակության լայն շերտերի համար: 

 
Դոմենային անուններ  

 

17. Մշակել և օրենսդրորեն սահմանել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
պաշտոնական համացանցային կայքերի դոմենային անունների ձևավորման և գրանցման 
կարգը: Սահմանել, որ համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի անունները -
պետք է համահունչ լինեն համայնքների անուններին և գրանցվեն դոմենների միայն .am տի-
րույթում: 

18. Կազմել և հաստատել համայնքային պաշտոնական համացանցային կայքերի դոմենային ա-
նունների ցանկը` ցուցաբերելով միասնական մոտեցում, առաջարկել ՏԻՄ–երին` գրանցելու այդ 
դոմենային անունները, ցուցաբերելով համապատասխան աջակցություն: Կարող են օգտա-
գործվել երկրորդ մակարդակի դոմենային անուններ (օրինակ` .com.am, .lgb.am, .mun.am կամ 
.shirak.am, .kotayk.am, .armavir.am, ararat.am, ,syunik.am, .vayotsdzor.am, .tavush.am, 
.gegharkunik.am, .aragatsotn.am, .lori.am): 

 
 

ՏԻՄ–երի մարդկային և մասնագիտական ներուժը 
 

19. Համայնքային ծառայողների համար սահմանել պետական «սոցիալական փաթեթ»: 

20. Միջոցներ ձեռնարկել` նպաստելու տեղական ինքնակառավարման համակարգում ժամանակա-
կից ՏՏ ոլորտի մասնագիտական բարձր ներուժ ունեցող անձանց ներգրավմանը:  

21. Բարձրացնել համայնքային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մր-
ցույթների, ինչպես նաև ատեստավորումների օբյեկտիվության աստիճանը:  

22. Համայնքի ղեկավարի փոփոխության պարագայում, միջոցներ ձեռնարկել` բացառելու համայն-
քային ծառայողների (հատկապես համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգե-
րի աշխատանքին տիրապետող մասնագետների) արտահոսքը:  

23. Միջոցներ ձեռնարկել` ձևավորելու և զարգացնելու քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ 
զբաղեցնող անձանց (համայնքների ղեկավարների, նրանց տեղակալների, խորհրդականների, 
ռեֆերենտների և օգնականների) մասնագիտական կարողությունները ժամանակակից տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների կիրառման բնագավառում: 
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24. Համայնքների ավագանիների անդամների համար ստեղծել պայմաններ` էլեկտրոնային եղանա-
կով փոխգործակցություն իրականացնելու համայնքների բնակիչների, ղեկավարների և աշխա-
տակազմերի հետ, օգտագործելով տեղեկատվական նոր համակարգերը: 

25. Համայնքային ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում ամրագրել համայնքներում կիրառվող 
տեղեկատվական համակարգերին տիրապետելու պահանջներ: Հստակեցնել համայնքային ծա-
ռայողների պաշտոնների օրինակելի անձնագրերում ամրագրված «համակարգչով և ժամանա-
կակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն» պահանջը, դրա ստուգման և 
գնահատման կարգն ու չափանիշները: 

26. Միջոցներ ձեռնարկել համայնքային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և հմտու-
թյունների հետևողական և շարունակական կատարելագործման համար: Այդ նպատակով ար-
մատապես վերանայել համայնքային ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման հետ կապ-
ված մոտեցումները, մասնավորապես`  

• Վերապատրաստման ծրագրերում զգալիորեն ավելացնել «Տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ներ» բաժնին հատկացված դասաժամերը: 

• «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» բաժնի թեմաներով վերապատրաստումը կազմակեր-
պել փորձառու մասնագիտացված կազմակերպությունների միջոցով, համակարգչային 
տեխնիկայով հագեցած լսարաններում: 

• Վերապատրաստման ծրագրերի տարբեր թեմաներում ներառել տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների կիրառման բաղադրիչներ: 

• Ժամանակակից տեղեկատվական համակարգերի կիրառմամբ իրականացնել վերապատ-
րաստում անցած մասնագետների գիտելիքների և ունակությունների ստուգում և գնահա-
տում: 

• «Էլեկտրոնային ուսուցումը» և «Էլեկտրոնային վերապատրաստումը» հասանելի դարձնել 
համայնքային ծառայողների համար` համացանցում տեղադրելով ուսուցման նյութեր, ու-
սուցողական տեսահոլովակներ, առցանց եղանակով կրթվելու, վերապատրաստվելու և 
ստացած գիտելիքները ստուգելու համար նախատեսված համակարգեր:  

27. Սահմանել և կիրառել կարգ` համայնքային բյուջեներից կատարելու համապատասխան հատկա-
ցումներ` ՏԻՄ–երի աշխատակիցներին (ներառյալ համայնքային ծառայողներին) վերապատ-
րաստման գործուղելու նպատակով:  

28. Ստեղծել և ինստիտուցիոնալացնել համայնքային ծառայողների վերապատրաստման ժամանա-
կակից ուսումնական կենտրոններ` հիմնվելով նաև ներկայումս առկա ուսումնական կենտրոննե-
րի կամ կազմակերպությունների վրա: Այդ կենտրոններին լիազորել նաև թափուր պաշտոնների 
համար հավակնող անձանց վերապատրաստման գործընթացը: 

29. Համայնքային մասնագետների համար պարբերաբար մշակել և հրատարակել ուսումնամեթոդա-
կան և ուսուցողական (այդ թվում էլեկտրոնային) նյութեր: Նյութերի էլեկտրոնային տարբերակ-
ները տեղադրել համացանցում: 

 

Համայնքների զարգացման ծրագրեր 
 

30. Առանձին համայնքների համար մշակել և հաստատել ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տեղա-
կան տեղեկատվական հասարակության ձևավորման ռազմավարություն: Պարբերաբար (4 տա-
րին մեկ) վերանայել, լրամշակել և հաստատել նոր ռազմավարություն:  

31. Համայնքների զարգացման քառամյա ծրագրերում ներառել ՏԻՄ–երի տեղեկատվանացմանը և 
տեղեկատվական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված հստակ և իրատե-
սական բաղադրիչներ:  
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Ֆինանսական միջոցներ 

 

32. Համայնքների բյուջեներից մշտական հիմունքներով, մասհանումներ կատարել տեղեկատվական 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման, սպասարկման և զարգացման համար: Այդ մաս-
հանումները պետք է նպատակաուղղված լինեն մշտական և անսահմանափակ համացանցի օգ-
տագործման, ներդրված տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման, պաշտոնական կայքի 
դոմենային անվան պահպանման, կայքի հոսթինգի (եթե կայքը տեղադրված է այլ կազմակեր-
պության սերվերում), տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման, վերանորոգման և արդիականաց-
ման, ինչպես նաև մասնագետների վերապատրաստման համար ծախսերը կատարելուն:  

33. Համայնքային բյուջեներում նախատեսել անհրաժեշտ միջոցներ` համայնքների քառամյա զար-
գացման ծրագրերում տեղ գտած ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և համայնքներում տեղեկատ-
վական հասարակության ձևավորման (զարգացման) ծրագրերի իրականացման համար: 

34. Աջակցել ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման ծրագրերին և նախագծերին: Նպաստել ներդրումների 
ներգրավման համակարգի զարգացմանը, տեղեկատվայնացման նախագծերի մշակման և իրա-
կանացման շահագրգռման մեխանիզմների ստեղծմանը և կատարելագործմանը: 

 
Տեխնիկական միջոցներ 

 

35. Համայնքապետարանների վարչական շենքերում ստեղծել տեղային համակարգչային ցանցեր: 
Ղեկավար և մասնագիտական աշխատակազմի յուրաքանչյուր անդամի համար ապահովել տե-
ղային ցանցին միացված, համացանցին և համայնքային կառավարման տեղեկատվական հա-
մակարգին հասանելիություն ունեցող համակարգիչ, ինչպես նաև անհրաժեշտ այլ տեխնիկական 
միջոցներ: 

36. Համայնքի ավագանու սենյակում (եթե այդպիսին կա ՏԻՄ–երի վարչական շենքում) տեղադրել 
տեղային ցանցին միացված, համացանցին և համայնքային կառավարման տեղեկատվական 
համակարգերին հասանելիություն ունեցող համակարգիչ(ներ) և տեխնիկական այլ միջոցներ: 

37. Տեղադրված կառավարման տեղեկատվական համակարգերը աշխատունակ վիճակում պահպա-
նելու համար պարբերաբար` համաձայն զարգացման ծրագրերի և հաշվի առնելով տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների զարգացման միտումները, արդիականացնել համայնքապետարանում 
առկա համակարգչային տեխնիկան և ցանցերը: 

38. Համայնքապետարաններում ներդրված տեղեկատվական համակարգերի և տվյալների հուսալի-
ությունն ու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, բացի հիմնական սերվերներից, կիրա-
ռել նաև պահեստային սերվերներ, և տվյալների պահպանման արտաքին կուտակիչներ (Data 
Storage): 

39. Համայնքապետարաններում օգտագործել բավարար հզորության և որակի միայն «առանձնաց-
ված» սերվեր համակարգիչներ (Server):  

40. Մշակել և հաստատել համայնքապետարաններում կիրառվող համակարգչային տեխնիկայի, տե-
ղեկատվական համակարգերի և ցանցերի շահագործման օրինակելի կարգ, որի հիման վրա 
ՏԻՄ–երը կարող են ընդունել իրենց համայնքներում կիրառվող տեխնիկական միջոցների և տե-
ղեկատվական համակարգերի շահագործման կարգերը:  

41. Հաղորդակցության որակյալ և մատչելի ենթակառուցվածքի առկայության պայմաններում, հա-
մայնքների համար ստեղծել «Տվյալների կենտրոններ» (Data Centers), որտեղ սերվերների վրա 
կտեղադրվեն և հուսալիորեն կգործարկվեն համայնքային կառավարման տեղեկատվական հա-
մակարգերը, պաշտոնական կայքերը, համայնքների տվյալների շտեմարանները և այլն: 
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Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 
 

42. Ստեղծել և վարել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում գործող 
կառավարման տեղեկատվական համակարգերի գրանցամատյան: Մշակել պետական և տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմիններում գործող տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալ-
ների փոխանակման ստանդարտներ և ընթացակարգեր: Տվյալների փոխանակումն իրականաց-
նել հաստատված ընթացակարգերին համապատասխան: 

 
43. Մշակել ներդրված կառավարման տեղեկատվական համակարգերի միջոցով իրականացվող աշ-

խատանքների (այդ թվում քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց տրամադրվող ծառա-
յությունների) ընթացակարգերը և հաստատել դրանք ՏԻՄ–երի իրավական ակտերով:  

 
44. ՏԻՄ–երի համար մշակել նոր տեղեկատվական համակարգեր, ինչպես նաև առկա համակարգե-

րը համալրել նոր բաղադրիչներով (ենթահամակարգերով): 
 
45. Մշտապես զարգացնել և կատարելագործել ՏԻՄ–երում տեղադրված կառավարման տեղեկատ-

վական համակարգերը` համապատասխանեցնելով դրանք տեխնոլոգիական զարգացումներին, 
էլեկտրոնային կառավարման և տեղեկատվական հասարակության ժամանակակից պահանջնե-
րին: 

 
46. Կատարելագործել Համայնքային Կառավարման Տեղեկատվական Համակարգը` որպես կառա-

վարման միասնական տեղեկատվական համակարգ և համացանցային կայք (տե՛ս հավելված 5): 
 

47. Մշակել Համայնքային Կառավարման Տեղեկատվական Համակարգի խոշորացված 
համայնքների համար նախատեսված տարբերակը (համայնքների խոշորավման գործընթացը 
սկսելու դեպքում): 

 
Համայնքային պաշտոնական կայքեր 

 

48. Օրենսդրությամբ սահմանել, որ յուրաքանչյուր ՏԻՄ (համայնքապետարան) կարող է ունենալ 
միայն մեկ պաշտոնական համացանցային կայք: 

49. Ստեղծել և վարել համայնքային պաշտոնական կայքերի գրանցամատյան: 

50. Սահմանել ՏԻՄ–երի համացանցային պաշտոնական կայքերին ներկայացվող պահանջները 
(տեղեկատվական և տեխնոլոգիական բաղկացուցիչների պահպանման և ապահովման պա-
հանջները, տեխնիկական և կազմակերպչական բնույթի պահանջները, անվտանգության ապա-
հովման պահանջները, տեխնոլոգիական համապատասխանությունը նոր սարքավորումներին 
(Smartphones, Tablets) և այլն): 

51. ՏԻՄ–երի պաշտոնական կայքերի նկատմամբ սահմանված պահանջներից ելնելով մշակել և 
գործարկել ՏԻՄ–երի համացանցային պաշտոնական կայքեր, որոնք բովանդակությամբ կհամա-
պատասխանեն ՏԻՄ–երի գործունեության մասին տեղեկությունների մատչելիությունը կարգա-
վորող օրենսդրությանը, կայքերին ներկայացվող համընդհանուր տեխնիկական պահանջներին, 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ տեղեկությունների ստացման ակնհայտ պահանջ-
մունքներին: 

52. ՏԻՄ–երի իրավական ակտերով սահմանել ՏԻՄ–երի պաշտոնական կայքերում տեղեկատվու-
թյան հասանելիության ապահովման, արդիականացման և տեղադրման գործընթացի կազմա-
կերպումը (կայքի վարումը) լիազորել պատասխանատու կառուցվածքային ստորաբաժանմանը 
կամ կոնկրետ պաշտոնատար անձի: 

53. ՏԻՄ–երի իրավական ակտերով սահմանել պաշտոնական կայքերի վարման համար պատաս-
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խանատու ստորաբաժանման (կամ պաշտոնատար անձի) իրավունքները, պարտականություն-
ները և պատասխանատվությունը: 

54. Մշակել և հաստատել համայնքների պաշտոնական կայքերի մշտադիտարկման և գնահատման 
միասնական մեթոդաբանություն և կարգ: 

55. Պարբերաբար իրականացնել համայնքների պաշտոնական կայքերի մշտադիտարկում` նրանց 
բովանդակային, գործառնական և տեխնիկական չափանիշներով: 

56. Սահմանել համայնքների պաշտոնական կայքերի ամենամյա մրցանակաբաշխություն:  

 
Քաղաքացիների ՏՏ գիտելիքները, հմտությունները և տեղեկացվածության մակարդակը 

 

Համացանցի և տեխնիկական միջոցների հասանելիության ապահովում 

57. Նպատակային միջոցառումների և ծրագրերի շնորհիվ բարձրացնել Հայաստանում (հատկապես 
հեռավոր մարզերում և համայնքներում) համակարգիչների և համացանցի օգտագործման մա-
կարդակը: Առաջարկել ծրագրային փաթեթներով համալրված ժամանակակից համակարգիչներ 
և դրանք գնելու համար վարկավորման արդի լուծումներ: 

58. Հեռավոր համայնքներում ստեղծել համացանցի հանրային հասանելիության կենտրոններ: 

59. Պետության կամ միջազգային կազմակերպությունների հովանավորությամբ և ֆինանսական ա-
ջակցությամբ սուբսիդավորել համակարգիչների ներկրումը` ՀՀ քաղաքացիների թիրախային 
խմբերին հասանելի դարձնելու համար: 

 
Համայնքների կյանքին մասնակցելու, ՏԻՄ–երի որոշումների վրա ազդելու գործիքներ 

60. Համայնքների պաշտոնական կայքերում ստեղծել և զարգացնել «Էլեկտրոնային մասնակցու-
թյուն» ապահովող գործիքները: 

61. Նպաստել համայնքային պաշտոնական կայքերի մշակմանը և գործարկմանը ՀՀ բոլոր հա-
մայնքների համար: 

62. Միջոցներ ձեռնարկել` ընդլայնելու համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգե-
րի տարածման աշխարհագրությունը: 

63. Սոցիալական ցանցերում ստեղծել համայնքների «պաշտոնական» էջեր և արդյունավետորեն օգ-
տագործել այդ ցանցերի հնարավորությունները: Համայնքների պաշտոնական կայքերում ապա-
հովել հղումներ` առկա տեղեկությունները սոցիալական ցանցերի միջոցով տարածելու և տար-
բեր քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով: 

64. Զարգացնել «Կարգի բերեք» www.kargibereq.am համացանցային կայքը, աստիճանաբար այն 
դարձնել կիրառելի ՀՀ բոլոր համայնքների համար:  

65. Նպաստել քաղաքացիների մասնակցությունը ապահովող նոր ու արդյունավետ տեղեկատվա-
կան համակարգերի և կայքերի ստեղծմանը: 

66. Հանրության լայն շրջանակների համար իրականացնել քարոզչություն համացանցում առկա «-
մասնակցային» կայքերի և համայնքների պաշտոնական կայքերում առկա «մասնակցային» գոր-
ծիքների վերաբերյալ:  

  

Քաղաքացիների շրջանում հանրային իրազեկման միջոցառումներ  

67. Համայնքային պաշտոնական կայքերից արդյունավետ օգտվելու նպատակով քաղաքացիների 
շրջանում իրականացնել քարոզչություն (ԶԼՄ–ներով, պետական, տարածքային կառավարման 
մարմինների համացանցային կայքերի միջոցով, սոցիալական գովազդի, բուկլետների, տեղե-
կատվական թերթիկների տարածման և այլ եղանակներով): 

 

http://www.kargibereq.am/
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Համացանցում հայալեզու բովանդակությամբ տեղեկատվական ռեսուրսներ 

68. Կատարելագործել տեղական ինքնակառավարման ոլորտում գործող հասարակական կազմա-
կերպությունների կայքերը և դրանցում տեղադրել ոլորտին վերաբերող հայալեզու փաստաթղ-
թեր և տեղեկատվություն: 

69. Մարզպետարանների պաշտոնական կայքերում ապահովել համայնքներին վերաբերող բաժին-
ների տվյալների լրացումը և թարմացումը:  

70. Նպաստել տեղական ինքնակառավարման համակարգին վերաբերող միասնական էլեկտրո-
նային գրադարանի ստեղծմանը: 

 

ՏԻՄ–երի կողմից տրամադրվող առցանց ծառայություններ: Կայքերի հարմարավետությունը 
և բովանդակությունը 

71. Սահմանել ՏԻՄ–երի կողմից քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց տրամադրվող առ-
ցանց ծառայությունների ցանկը:  

72. Օրենսդրորեն ամրագրել պահանջը, որպեսզի ՏԻՄ–երի կողմից մատուցվող որոշ ծառայու-
թյուններ իրականացվեն նաև համացանցի միջոցով (տեղեկանքների ստացում, տեղական 
հարկերի, տուրքերի և վճարների վճարում, հարկային հաշվետվությունների ընդունում, առ-
ցանց մրցույթների, աճուրդների կազմակերպում և անցկացում և այլն): 

73. Համայնքային կայքերի հոսթինգը իրականացնել հետևյալ եղանակներով (տարբերակներ). 

• Բոլոր համայնքային կայքերի հոսթինգն իրականացնել մեկ միասնական սերվերի վրա, ո-
րը տեղակայված կլինի համապետական «տվյալների կենտրոնում» (նախընտրելի է երկրի 
ամբողջ տարածքում հուսալի և արագագործ հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքի 
առկայության պարագայում): 

• Յուրաքանչյուր մարզի համայնքային կայքերը տեղակայել տարածաշրջանային «տվյալնե-
րի կենտրոնի» սերվերի վրա (նախընտրելի է տարածաշրջանում հուսալի և արագագործ 
հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքի առկայության պարագայում): 

• Յուրաքանչյուր համայնքում տեղակայել առանձնացված սերվեր` նախատեսված համայն-
քային կառավարման տեղեկատվական համակարգերի և համայնքային պաշտոնական 
կայքի համար: 

 
Համացանցում տեղական ինքնակառավարման ոլորտի տեղեկատվական միասնական դաշ-
տի և տեխնոլոգիական լուծումների ապահովում 

74. Ստեղծել տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացած և հարմարավետ պորտալ, 
ինչը հնարավորություն կտա մեկ միասնական համացանցային տարածքից ստանալ ոլորտին վե-
րաբերող բոլոր տեղեկությունները, ՏԻՄ–երի կողմից տրամադրվող առցանց ծառայությունները 
և այլն: 

75. ՏԻՄ-երի և տեղական ինքնակառավարման համակարգի համար ստեղծել և գործարկել 
ժամանակակից «Ամպային» լուծումներ: 
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Հապավումների ցանկ 
 

ՀՀ   Հայաստանի Հանրապետություն 

ՀՀ կառ.  Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն 

ՀՀ ՏԿՆ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարու-
թյուն 

ՀՀ ԷՆ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն 

ՀՀ Տր.և ԿՆ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն 

ՏԻՄ    Տեղական ինքնակառավարման մարմին 

ՏՏ   Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

ՏՀՏ   Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ 

ՀԿՏՀ    Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 

ՔԿԱԳ ՏԲ ԷԿՀ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինների է-
լեկտրոնային կառավարման համակարգ 

«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ  «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտ-
րոն» հասարակական կազմակերպություն 

ՄՍՀԿ  Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն 

ՔԿԱԳ    Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում  

ՔՍԳ    Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ 
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Հավելվածներ 
 

Հավելված 1. Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ՀԿՏՀ) 
 

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը նպաստում է տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների, աշխատակազմերի կողմից իրակա-
նացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը, մատուցվող ծա-
ռայությունների որակի բարելավմանը, դրանք առավել մատչելի դարձնելուն, 
համայնքային բյուջեների և գույքի առավել արդյունավետ կառավարմանը, քա-
ղաքացիների կողմից ՏԻՄ գործունեությանը վերահսկմանը և կոռուպցիոն ռիս-
կերը նվազեցմանը:  

ՀԿՏՀ հանդիսանում է Ինտրանետ (Intranet) / Ինտերնետ (Internet) միջավայրում գործող ավտոմա-
տացված համակարգերի/ենթահամակարգերի և Web էջերի համախմբություն: Ինտրանետը կորպորա-
տիվ ցանց է, որն օգտագործում է ինտերնետի (համացանցի) ծրագրային միջոցները և տեխնոլոգիա-
ները: 

Համակարգի հիմքում ընկած է տեղեկատվության ստացման, մշակման, փոխանակման միասնակա-
նության և միասնական տեղեկատվական տարածության գաղափարը:  

Նախատեսված է, որ յուրաքանչյուր օգտագործող (User) համակարգում մշակվող յուրաքանչյուր փաս-
տաթղթի տիպի նկատմամբ կարող է ունենալ համապատասխան իրավասության տիպ: 

Համակարգում կարող են լինել 3 տիպի օգտագործողներ. 

• համակարգի կառավարիչներ, 
• տեղեկատվության ակտիվ մշակողներ, 
• այլ օգտագործողներ: 

 
Առանձին օգտագործողներից բացի համակարգում կարող են գրանցվել նաև օգտագործողների խմբեր 
/օրինակ` գործավարներ, ֆինանսիստներ, բաժինների պետեր/, որոնց ևս կարող են այս կամ այն 
փաստաթղթի տիպի նկատմամբ տրվել համապատասխան իրավասություններ: 

Միասնական տեղեկատվական տարածություն ապահովելու պայմաններում համակարգի օգտագոր-
ծողները կլինեն. 

• տեղական ինքնակառավարման մարմինները, աշխատակազմը, 
• հիմնարկ – ձեռնարկություններն ու կազմակերպությունները, 
• քաղաքացիները: 

Ընդ որում, քաղաքացիները կարող են ստանալ տեղեկատվություն և օգտվել համակարգից 

• համայնքապետարանին կից գործող քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակից, 
• մատչելիության կետերից (տեղադրված գրադարաններում, դպրոցներում և այլ հասարակական 

վայրերում); 
• ձեռնարկություններից, հիմնարկներից և կազմակերպություններից; 
• բնակարաններից (համացանցի միջոցով): 

 
Համակարգը հիմնված է «Հաճախորդ»/(Client) – «Սերվեր»/(Server) ճարտարապետության 

վրա: Ծառայություններ իրականացնող ծրագրային ապահովումը կազմված է հետևյալ երկու բաղկա-
ցուցիչ մասերից` «Հաճախորդ» մասից և «Սերվեր» մասից:  
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Առաջինը ձևավորում և «Սերվեր» մասին է ուղարկում որևէ տեղեկատվություն ստանալու հարցում 
(SQL– հարցում): «Սերվեր» մասը ընդունում է հարցումը, մշակում և ձևավորված արդյունքներն ուղար-
կում «Հաճախորդ» մասին: Օգտագործողն ուղղակիորեն համագործակցում է միայն «Հաճախորդ» մա-
սի հետ: 

Նման ճարտարապետությունը թույլ է տալիս իրականացնել մեծ թվով օգտագործողների մատչելիու-
թյուն Սերվերի վրա գտնվող տեղեկատվությանը /տվյալների բազաներին/: 

Համակարգը բաղկացած է բազմաթիվ գործառնական և կառավարման բաղադրիչներից /ենթահամա-
կարգերից/, ինչպես նաև այլ համակարգերի հետ համակցման մոդուլներից82: 

 
 

ՀԿՏՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
(ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ) 

 

 
                                                 

82 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, «ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, Համայնքային կառավարման տեղեկատվական 
համակարգ: Օգտագործողի ձեռնարկ:– Եր., «Էլ Իքս Փրոդաքշն», 2010, 428 Էջ 
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ՀԿՏՀ ենթահամա-
կարգի անվանումը 

Ենթահամակարգի 
գործառնական հնարավորությունները 

Համայնքի բյուջեի 
կառավարում 

Ապահովում է համայնքի ֆինանսական հոսքերի վերաբե-
րյալ տեղեկատվության արդյունավետ կառավարումը և 
վերլուծությունների կատարումը, նպաստում է համապա-
տասխան որոշումների ընդունմանը: 

Համակարգն ապահովում է. 

 Բյուջեի եկամուտների և ծախսերի պլանավորում: 
 Բյուջեի եկամուտների և ծախսերի մասին տեղեկատ-

վության մուտքագրում, պահպանում, մշակում, ելքային 
ձևերի և ֆինանսական հաշվետվությունների ստացում: 

 Բյուջեի վերլուծությունների ստացում: 
 Ֆինանսավորման հետ կապված գործողությունների 

ավտոմատացում: 
 Բյուջեի մնացորդի գեներացում: 
 Բյուջեի պարտքերի վարում: 

Համայնքային 
գույքի կառավարում 

Ենթահամակարգն ապահովում է. 

 Համայնքային գույքի ռեգիստրի վարում (հողեր, շեն-
քեր–շինություններ, տրանսպորտային միջոցներ, այլ): 

 Հաշվառված գույքի կառավարման հետ կապված գոր-
ծառույթների իրականացում (վարձակալության հանձ-
նում, օտարում, անհատույց օգտագործման հանձնում, 
փոխանակություն և այլն): Գործարքների հետ կապված 
պայմանագրերի գրանցում: 

 Պայմանագրերով նախատեսված վարձակալական 
վճարների, գոյացած պարտքերի և տույժերի ավտո-
մատ եղանակով հաշվարկում: Վճարների գանձում, 
պարտքերի վարում: 

 Տարատեսակ հաշվետվությունների և վերլուծական 
նյութերի ստացում:  

 Առցանց ծառայությունների տրամադրում: Պայմանագ-
րերի կողմերը կարող են պաշտոնական կայքի միջո-
ցով տեղեկանալ իրենց պայմանագրի վիճակի, վճա-
րումների ժամանակացույցի, վճարման չափերի, կե-
տանցման օրերի, պարտքերի և հաշվարկված տույժե-
րի մասին 

 
Թույլտվություննե-
րի, տեղական 
տուրքերի և վճար-
ների կառավարում 

 Ենթահամակարգն ապահովում է. 

 Համայնքի տարածքում օրենքով սահմանված գործու-
նեություն իրականացնելու համար թույլտվությունների 
պատրաստում և տրամադրում դիմողներին: Թույլտ-
վությունների ռեգիստրի վարում: 

 Թույլտվությունների ժամկետների վերահսկում: 
Թույլտվություն ստացած սուբյեկտներին ժամկետների 
վերաբերյալ ծանուցագրերի պատրաստում և առաքում: 

 Թույլտվությունների ստացման համար տեղական 
տուրքերի հաշվարկում: 

 Մատուցվող ծառայությունների հաշվառում և վճարնե-
րի չափերի հաշվարկում: 

 Տարատեսակ հաշվետվությունների և վերլուծական 
նյութերի ստացում: 
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«Ֆորում» (քննար-
կումների կազմա-
կերպում) 

Համայնքային բնույթի տարբեր թեմաների, ինչպես նաև 
ՔՍԳ–ի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ 
քննարկումներ կազմակերպելու համար համակարգում 
ստեղծված է «Ֆորում» ենթահամակարգը: Ֆորումի մաս-
նակիցները կարող են լինել ինչպես անհատ օգտագործող-
ներ, այնպես էլ օգտագործողների խմբեր: Քննարկվող թե-
մաները կարող են մատչելի լինել բոլոր օգտագործողների 
կամ առանձին խմբերի համար: 

Քննարկումների արդյունքները կարող են հիմք ծառայել 
ՔՍԳ–ների կողմից տրամադրվող ծառայությունները բարե-
լավելու և համայնքային բնույթի ծրագրեր իրականացնելու 
համար: 

Փաստաթղթերի 
կառավարում 
(«Փաստաթղթաշր-
ջանառություն») 

Համակարգը նախատեսված է փաստաթղթերի մշակման, 
գրանցման, հաշվառման, պահպանման, արխիվացման, 
որոնման, հասանելիության ապահովման և հանձնարարա-
կանների կատարման վերահսկողության գործողություն-
ներն ավտոմատացնելու համար: 

Համակարգում մշակվող փաստաթղթերը. 

 Մտից գրություններ, 
 Ելից գրություններ, 
 Ելից գրությունների նախագծեր, 
 Հանձնարարականներ, 
 Զեկուցագրեր: 

 
Ցանկացած մտից գրություն /քաղաքացիների դիմումներ, 
հայտեր, գրություններ և այլն/ գրանցվում է համակարգում, 
որից հետո հասանելի է դառնում ղեկավար մարմիններին 
մակագրելու /հանձնարարականներն տալու համար/: 
Տրված հանձնարարականներն անմիջապես հասանելի են 
դառնում կատարողներին: Հանձնարարականների կատա-
րումն իրականացվում է պատասխան ելից գրությունների 
ստեղծմամբ կամ այլ գործողություններով, որոնք հաս-
տատվում են հանձնարարողին հղված զեկուցագրերով: 
Կատարված հանձնարարականները փակվում են և հան-
վում հսկողությունից: Չկատարված հանձնարարականները 
մնում են հսկողության տակ: 

Դիմողները կարող են կայքի միջոցով, մուտքագրելով փաս-
տաթղթի ծածկագիրը, առցանց հետևել իրենց դիմումի 
կամ գրության ընթացքին, ստանալ պատասխաններ, է-
լեկտրոնային եղանակով դիմել կատարողներին և այլն: 

 Համայնքի 
բնակչության 
տվյալների 
համակարգ 

 
Հանդիսանում է բնակչության /ֆիզիկական անձանց/ ան-
հատականացված տվյալների կանոնավոր թարմացվող 
ավտոմատացված համակարգ: Որպես համայնքային նշա-
նակության միասնական շտեմարան նախատեսված է 
ՀԿՏՀ այլ ենթահամակարգերին ֆիզիկական անձանց 
տվյալները փոխանցելու, ինչպես նաև խմբավորված տա-
րաբնույթ ցուցակների և համայնքի ժողովրդագրական 
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բնութագրերի ստացման համար: 

Համակարգի միջոցով պատրաստվում և քաղաքացիներին 
են տրամադրվում տարբեր տիպի տեղեկանքներ (բնակչու-
թյան հաշվառման վայրի, ընտանիքի կազմի, սոցիալական 
վիճակի և այլնի վերաբերյալ): 
Բնակչության հաշվառումը համակարգում իրականացվում 
է ըստ հասցեների: 

Քաղաքացիները կարող են առցանց եղանակով հետևել 
համակարգում մշակվող իրենց տվյալներին: 

Կազմակերպու-
թյունների ռեգիստր 

Գրանցվում են բոլոր այն ձեռնարկությունները, հիմնարկ-
ները և կազմակերպությունները, որոնք առնչվում են տվյալ 
համայնքի հետ (օրինակ բոլոր համայնքային ենթակայու-
թյան հիմնարկները, հարկեր և տուրքեր վճարողները, 
պայմանագրեր կնքողները, գրություններ ուղարկողներն ու 
ստացողները և այլն): Յուրաքանչյուր կազմակերպության 
համար կարելի է գրանցել նրա հաշվառման տվյալները, 
աշխատանքային օրերը և ժամերը, փաստաթղթերը, հաս-
տիքացուցակը, հեռախոսների համարները, հասցեն, աշ-
խատակիցների տվյալները և այլն: Հնարավոր է կցել քար-
տեզի հատված, որում ցուցադրվում է կազմակերպության 
տեղաբաշխվածությունը քարտեզի վրա: Բոլոր ենթահամա-
կարգերն աշխատանքի ընթացքում օգտագործում են մի-
այն տվյալ ռեգիստրի տեղեկությունները այս կամ այն 
սուբյեկտի վերաբերյալ: 

Գրանցված տվյալներն օգնում են կազմակերպությունների 
հետ առավել արդյունավետ փոխգործողություն ապահովե-
լու և ծառայություններ մատուցելու: 

Մարդկային 
ռեսուրսների 
կառավարում 

Ենթահամակարգն ապահովում է առավելապես համայն-
քային ծառայության հետ կապված տարաբնույթ տվյալնե-
րի մշակում և որոշ ընթացակարգերի ավտոմատացում: 
Կարող են գրանցվել և կառավարվել այս կամ այն կազմա-
կերպության հաստիքների, աշխատակիցների /անձնական 
թերթիկի բոլոր տեղեկությունները/, նրանց վերապատ-
րաստման, ատեստավորման, խրախուսումների, տույժերի, 
արձակուրդների, գործուղումների, աշխատած ժամերի և 
այլնի մասին տվյալները: Աշխատակիցների տվյալները կի-
րառելի են ՀԿՏՀ այլ ենթահամակարգերի համար, մասնա-
վորապես «Փաստաթղթաշրջանառություն» ենթահամա-
կարգի համար:  

Համայնքի ղեկավա-
րի գործառույթների 
կառավարում 

Համակարգը նախատեսված է համայնքի ղեկավարի գոր-
ծառույթները կառավարելու և քաղաքացիներին համայնքի 
ղեկավարի գործունեության մասին իրազեկելու համար: 
Համակարգի միջոցով գրանցվում են համայնքի ղեկավարի 
տվյալները, ուղերձները, որոշումների նախագծերը, որո-
շումները, կարգադրությունների նախագծերը, կարգադրու-
թյունները, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի մոտ հրա-
վիրված խորհրդակցությունների և քաղաքացիների ընդու-
նելությունների արձանագրությունները, դրանց ժամանա-
կացույցերը և այլն: Քաղաքացիները հնարավորություն ու-
նեն կայքի միջոցով հետևել համայնքի ղեկավարի աշխա-
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տանքային գործունեությանը, ինչպես նաև համապատաս-
խան էջերի միջոցով դիմել համայնքի ղեկավարին, կար-
ծիքներ հայտնել ընդունված որոշումների վերաբերյալ, ներ-
կայացնել համապատասխան առաջարկներ: 

Դրանով իսկ ապահովվում է համայնքի ղեկավարի գործու-
նեության թափանցիկությունը և քաղաքացիների մասնակ-
ցությունը որոշումների կայացման գործընթացին: 

Համայնքի ավագա-
նու գործառույթների 
կառավարում 

Համակարգը նախատեսված է համայնքի ավագանու գոր-
ծառույթները կառավարելու և քաղաքացիներին ավագանու 
գործունեության մասին իրազեկելու համար: Համակարգի 
միջոցով գրանցվում են ավագանու անդամների տվյալները, 
ավագանու կանոնակարգը, ուղերձները, նիստերը, նիստերի 
արձանագրությունները, որոշումների նախագծերը, որոշում-
ները: Քաղաքացիները հնարավորություն ունեն կայքի միջո-
ցով հետևել համայնքի ավագանու աշխատանքային գործու-
նեությանը, նիստերի ընթացքին, կայացած քննարկումնե-
րին և ընդունված որոշումներին: Քաղաքացիները կարող են 
կայքի համապատասխան էջերի միջոցով դիմել ավագանու 
անդամներին, կարծիքներ արտահայտել ընդունված որո-
շումների վերաբերյալ, ինչպես նաև քննարկվող հարցերի 
վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկներ: 

Դրանով իսկ ապահովվում է ավագանու գործունեության 
թափանցիկությունը և քաղաքացիների մասնակցությունը 
համայնքի ավագանու կողմից որոշումների կայացման 
գործընթացին: 

Համայնքի ղեկավա-
րի աշխատակազմի 
քարտուղարի գոր-
ծառույթների կառա-
վարում 

Համակարգը նախատեսված է համայնքի ղեկավարի աշ-
խատակազմի քարտուղարի գործառույթները կառավարե-
լու համար: Համակարգի միջոցով գրանցվում են համայնքի 
ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների 
նախագծերը և հրամանները, որոնք հանդիսանում են ներ-
քին փաստաթղթեր և վերաբերում են համայնքային ծա-
ռայողներին: 

Հարցումների իրա-
կանացում (կարծիք-
ների ուսումնասի-
րում) 

Համակարգի այս մասում կարող են զետեղվել հանրության 
կարծիքը պարզելու (ուսումնասիրելու) համար նախատես-
ված հարցեր և դրանց պատասխանների հնարավոր տար-
բերակները: Օրինակ` կարելի ուսումնասիրել քաղաքացի-
ների կարծիքը ՔՍԳ–ի կողմից մատուցվող ծառայություն-
ների որակի վերաբերյալ: Հարցումների արդյունքները կա-
րող են կիրառվել որոշումների կայացման և համայնքային 
ծրագրերի կազմման ժամանակ, ինչպես նաև ՔՍԳ–ների 
աշխատանքներն առավել կատարյալ դարձնելու համար: 

Ծառայությունների 
ընթացակարգեր 

Հանդիսանում է քաղաքապետարանի և ՔՍԳ կողմից մա-
տուցվող ծառայությունների ընթացակարգերի շտեմարան:  

Ընտրելով ցանկացած ծառայության անվանում, կարելի է 
տեսնել այդ ծառայության ընթացակարգի մանրամասն 
նկարագրությունը: Ծառայության նկարագրությունը բաղ-
կացած է հետևյալ մասերից.  

1. Ծառայության անվանումը, 
2. Ծառայության ընթացակարգի նկարագիրը, 
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3. Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի կազմը և կից փաստաթղթերը 
(նմուշներ, ձևեր և այլն), 

4. Տվյալ տեղեկատվության և ծառայության համար 
պատասխանատու անձի տվյալները, 

5. Ընթացակարգի կարգավորման օրենսդրական 
հիմքը, 

6. Տեղեկատվության վերջին թարմացման ամսաթիվը: 
 
Ծառայության քարտի /կամ անձնագրի/ մեջ կարող են լի-
նել տվյալներ, որոնք հղումներ են առավել մանրամասն 
տեղեկություններ ստանալու համար: Օրինակ կարելի է ծա-
նոթանալ պատասխանատու պաշտոնյայի մանրամասն 
տվյալներին, տեսնել այս կամ այն օրենքը, ավագանու որո-
շումը և այլն: 

Համակարգը հնարավորություն է տալիս ամբողջ տեղե-
կատվությունը տպագրել և բազմացնել` քաղաքացիների 
շրջանակում տարածելու նպատակով: 

Նախքան ծառայությունից օգտվելը քաղաքացիները կա-
րող են կայքի միջոցով մանրամասն ծանոթանալ այդ ծա-
ռայությունից օգտվելու բոլոր պայմաններին և ընթացա-
կարգին: 

Վերլուծություններ, 
Ժողովրդագրություն 

Ապահովում է.  

«Բնակչության ռեգիստրում» գրանցված տվյալների հիման 
վրա 20–ից ավելի տարաբնույթ ժողովրդագրական բնու-
թագրերի (տարիքային և սեռատարիքային սանդղակ, 
ծնունդներ, մահեր, կյանքի միջին տևողություն, քաղաքա-
ցիների միջին տարիք, բնակչության վերարտադրության 
գործակից և այլն) ստացում և պատկերում ինչպես աղյու-
սակային, այնպես էլ գրաֆիկական տեսքով:  

Նախատեսված է նաև այլ բնույթի վերլուծական նյութերի 
ստացում:  

Իրադարձություննե-
րի օրացույց 

 Ապահովում է իրադարձությունների (միջոցառումներ, տո-
ներ, հանդիպումներ, ընդունելություններ, խորհրդակցու-
թյուններ, ավագանու և հանձնաժողովների նիստեր և այլն) 
վերաբերյալ տվյալների գրանցում և ըստ ժամկետային հեր-
թականության ցուցադրում ՀԿՏՀ գլխավոր էջի ձախ մա-
սում` այնպես, որ ժամկետային առումով ամենամոտ իրա-
դարձությունը երևում է առաջին տողում: Իրադարձություն-
ների վերաբերյալ կարող են գրանցվել հետևյալ տվյալները. 
իրադարձության անվանումը, սկիզբը, վերջը, վայրը, նկա-
րագրությունը: Կայքի այցելուները և քաղաքապետարաննե-
րի աշխատակիցները կարող են մշտապես տեղակայված լի-
նել սպասվող իրադարձությունների մասին: 

Առցանց ծառայու-
թյունների հավաքա-
ծու 

ՀԿՏՀ–ում առկա առցանց ծառայությունները. 

 Գույքահարկի պարտքերի և վճարումների հետ կապ-
ված տեղեկատվության հետևում: 

 Հողի հարկի պարտքերի և վճարումների հետ կապ-
ված տեղեկատվության հետևում:  
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 Դիմումների և գրությունների ընթացքին հետևում: 
Պատրաստված տվյալների ստացում: 

 Վարձակալած գույքի դիմաց գոյացած պարտքերի, 
տույժերի, վճարումների, ժամանակացույցերի, կե-
տանցի ժամկետների վերաբերյալ տեղեկությունների 
և տեղեկանքների ստացում: 

 Առցանց դիմումների հղում համայնքի ղեկավարին, 
համայնքի ավագանու անդամներին, այլ պաշտոնյա-
ներին և ՔՍԳ աշխատակիցներին: 

 Թույլտվությունների ստացման համար տեղական 
տուրքերի չափերի հաշվարկի կատարման հնարավո-
րություն: 

 Վճարովի ծառայություններ ստանալու համար տեղա-
կան վճարների չափերի հաշվարկի կատարման հնա-
րավորություն: 

 Տարատեսակ ձևաթղթերի որոնման և ներբեռնման 
հնարավորություն: 

 Բնակչության ռեգիստրում մշակվող անձնական 
տվյալներին հետևելու հնարավորություն 

Տեղեկատվական 
ռեսուրսներ 

Այս բաժնում տեղադրված են տարաբնույթ տեղեկատվա-
կան աղբյուրներ, որոնք կարող են օգտակար լինել թե քա-
ղաքացիներին, թե քաղաքապետարանների և ՔՍԳ–ների 
աշխատակիցներին: Դրանք են. 

 Իրավական ակտերի շտեմարան: 
 Կազմակերպությունների հեռախոսահամարներ: 
 ՀՀ համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի 

հեռախոսահամարներ և այլ կոնտակտային տվյալներ: 
 Ընտրություններ: 
 Զարգացման ծրագրեր: 
 Հայտարարություններ: 
 Թափուր պաշտոնների համար մրցույթների հայտա-

րարություններ: 
 Այլ շտեմարաններ: 

Թեժ գիծ Այս բաժնում գրանցվում են հեռախոսակապի միջոցով քա-
ղաքացիների հաղորդած դիմումները, բողոքները և առա-
ջարկները, որոնք համակարգչային ցանցի միջոցով անմի-
ջապես հասանելի են դառնում համապատասխան պաշտո-
նյային: Այդ պաշտոնյան համակարգի միջոցով հանձնա-
րարում է համապատասխան աշխատակցին /կամ աշխա-
տակիցներին/ զբաղվել տվյալ խնդիրների կարգավոր-
մամբ: Դիմողները ծանուցվում են խնդրի լուծման ընթացքի 
մասին: 

 
 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց, տարեցտարի գերակշռում են հեռա-
հար եղանակով տրամադրվող և վիրտուալ /առցանց/ ծառայությունները: Համապատասխան հնա-
րավորությունների առկայության դեպքում այդ ծառայություններից օգտվելու համար քաղաքացիներին 
անհրաժեշտ չի լինի այցելել քաղաքապետարաններ կամ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ-
ներ: Այդուհանդերձ ՏԻՄ–երը պետք է առաջնորդվեն քաղաքացիների հետ փոխգործակցելու և նրանց 
ծառայություններ տրամադրելու հիմնական սկզբունքներով. Քաղաքացին պետք է ունենա իրավունք` 
ընտրելու ՏԻՄ–երի հետ փոխգործակցելու իր համար հարմար եղանակ (այցելելով քաղաքապետա-
րան, դիմելով գրավոր, հեռախոսով, էլեկտրոնային փոստի կամ Վեբ կայքի միջոցով): Քաղաքացիների 
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այս իրավունքը իրականացնելու համար համայնքում պետք է ձևավորվի «Միասնական տեղեկատ-
վական միջավայր /տարածք/»: Այն կարող է ապահովվել ժամանակակից տեղեկատվական հաղոր-
դակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: ՏԻՄ–երը պետք է արդյունավետորեն կիրառեն կառա-
վարման միասնական տեղեկատվական համակարգեր` ծառայությունների մատուցման հետ կապ-
ված գործառույթները ինքնաշխատ դարձնելու /ավտոմատացնելու/, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեղե-
կատվությունը, ծառայությունները քաղաքացիներին համացանցի և էլեկտրոնային կապի տարբեր մի-
ջոցներով հասանելի դարձնելու համար:  

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի արդյունավետ կիրառումը լավ հնարավո-
րություններ է ընձեռնում միասնական տեղեկատվական տարածություն ձևավորման, բարձրորակ ծա-
ռայությունների մատուցման և քաղաքացիների հետ արդյունավետ փոխգործակցության ապահովման 
համար:  

 

 

 

 

 

ՀԿՏՀ միջոցով «Թույլտվությունների տրամադրում» ծառայության ընթացակարգի իրակա-
նացումը 

Ծառայությունը տրամադրվում է «Մեկ պատուհանի» սկզբունքով` ՀԿՏՀ մի քանի ենթահամակարգերի 
գործառնական հնարավորությունների միջոցով:  

Դիմողը դիմում/հայտը անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի հետ միասին հանձնում է ՔՍԳ աշխատակցին, 
ստանում գրանցման կտրոն և հեռանում: ՀԿՏՀ էլ. փաստաթղթաշրջանառության կառավարման և այլ 
ենթահամակարգերը ապահովում են գրանցված դիմում/հայտի բնույթից և բովանդակությունից բխող 

Համայնքի տարածքում ձևավորված միասնական տեղեկատվական միջավայրի 
(տարածության) պայմաններում ՏԻՄ – քաղաքացի փոխգործակցության և 

ծառայությունների տրամադրման/ստացման գրաֆիկական պատկերը 
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համապատասխան ծառայության տրամադրման հետ կապված բոլոր գործողությունների կատարումը` 
համաձայն սահմանված ընթացակարգի:  

Դիմողը կարող է Վեբ կայքի առցանց ծառայության միջոցով հետևել դիմում/հայտի կատարման ըն-
թացքին, իսկ սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո նա կարող է մոտենալ քաղաքացիների սպա-
սարկման գրասենյակ (ՔՍԳ) նույն այն աշխատակցին ում հանձնել էր դիմում/հայտը և ստանալ պատ-
րաստված փաստաթղթերը (օրինակ` համայնքի ղեկավարի որոշումը և թույլտվությունը): Ծառայության 
տրամադրման ընթացակարգը պատկերավոր ներկայացված է ստորև.  

 

 

 

Համակարգի գործարկումը 

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ՀԿՏՀ) գործարկելու համար անհրա-
ժեշտ է ընդամենը թողարկել համակարգչային ցանցին միացած համակարգչի Web դիտարկիչը /Web 
browser/ (Օրինակ` Microsoft Internet Explorer, Google Chrome):  

Web դիտարկիչի թողարկելուց հետո, եթե հասցեների տողում ճիշտ լրացված լինի ՀԿՏՀ հղումը (օրի-
նակ` http://10.0.0.1/CMIS կամ http://mserver/CMIS կամ http://localhօst/CMIS – միայն սերվերի վրա), ա-
պա դիտարկիչի պատուհանում կբացվի ՀԿՏՀ գլխավոր էջը /կամ այն էջը, որն օգտագործողն իր հա-
մար նշել է որպես նախընտրելի/: Եթե համակարգը հասանելի է համացանցում և ծառայում է նաև որ-
պես տվյալ համայնքի համացանցային պաշտոնական կայք` ապա Web դիտարկիչի հասցեների տո-
ղում անհրաժեշտ է մուտքագրել կայքի դոմենային անունը /կամ իրական IP հասցեն/ (օրինակ` 
http://vayk.am ): 

 

http://10.0.0.1/CMIS
http://mserver/CMIS
http://localhօst/CMIS
http://vayk.am/
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 ՀԿՏՀ գլխավոր էջը (Վայք համայնքի համացանցային պաշտոնական կայքի օրինակով) 
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Հավելված 2. ՀՀ համայնքների պաշտոնական կայքերը 

Հ/հ Մարզ Համայնք Համայնքի 
տիպը 

Բնակ-
չության 
թիվը83 

Պաշտոնական կայք 
Պաշտոնա-
կան կայքը`  

ՀԿՏՀ 

Պաշտոնա-
կան կայքը`  

այլ 

1 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 

Աշտարակ Քաղաք 21475 www.ashtarak.am   

2 Ապարան Քաղաք 6614 www.aparan.am   

3 Թալին Քաղաք 5614 www.talin.am   

4 Արագած Գյուղ 3040 www.aragac.am   

5 

ԱՐԱՐԱՏ 

Արարատ Քաղաք 20480 www.araratcity.am   

6 Արտաշատ Քաղաք 25066 www.artashat.am   

7 Մասիս Քաղաք 21376 www.masis.region.am   

8 Վեդի Քաղաք 12963 www.vedicity.am   

9 Հովտաշատ Գյուղ 3674 www.hovtashat.am   

10 Սիփանիկ Գյուղ 437 www.sipanik.am   

                                                 

83 Ըստ 2001 թ. մարդ14ահամարի տվյալների 

http://www.ashtarak.am/
http://www.aparan.am/
http://www.talin.am/
http://www.aragac.am/
http://www.araratcity.am/
http://www.artashat.am/
http://www.masis.region.am/
http://www.vedicity.am/
http://www.hovtashat.am/
http://www.sipanik.am/
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11 Տափերական Գյուղ 3708 www.taperakan.am, 
www.cmis.taperakan.am    

12 Լուսառառ Գյուղ 2349 www.lusarat.am   

13 

ԱՐՄԱՎԻՐ 

Էջմիածին  Քաղաք 56388 www.ejmiatsin.am   

14 Մեծամոր Քաղաք 12000 www.metsamor.do.am    

15 Փարաքար Գյուղ 7211 www.parakar.am   

16 Գայ Գյուղ 3470 www.gaihamaynq.am    

17 

ԳԵՂԱՐՔՈՒ-
ՆԻՔ 

Գավառ Քաղաք 26621 www.gavariqaghaqapetaran.am, 
www.kyavar.com    

18 Մարտունի Քաղաք 11756 http://martuni.region.am   

19 Սևան Քաղաք 22911 http://sevan.region.am   

20 Վարդենիս Քաղաք 15400 www.vardenis.am   

21 Երանոս Գյուղ 5306 www.yeranos.am   

22 ԵՐԵՎԱՆ  Քաղաք 1103488 www.yerevan.am   

23 
ԼՈՌԻ 

Ալավերդի Քաղաք 17296 www.alaverdi.am   

24 Ախթալա Քաղաք 3500 www.akhtala.com   

http://www.taperakan.am/
http://www.cmis.taperakan.am/
http://www.lusarat.am/
http://www.ejmiatsin.am/
http://www.metsamor.do.am/
http://www.parakar.am/
http://www.gaihamaynq.am/
http://www.gavariqaghaqapetaran.am/
http://www.kyavar.com/
http://martuni.region.am/
http://sevan.region.am/
http://www.vardenis.am/
http://www.yeranos.am/
http://www.yerevan.am/
http://www.alaverdi.am/
http://www.akhtala.com/
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25 Սպիտակ Քաղաք 14984 www.spitak.am   

26 
Ստեփանա-
վան Քաղաք 16735 www.stepanavan.am   

27 Վանաձոր Քաղաք 107394 www.vanadzor.am   

28 Տաշիր Քաղաք 9538 www.tashircity.am   

29 Թումանյան Քաղաք 1954 www.tumanyancity.am   

30 Ճոճկան Գյուղ 2100 www.chochkan.am   

31 

ԿՈՏԱՅՔ 

Բյուրեղավան Քաղաք 8152 www.byureghavan.com   

32 Եղվարդ Քաղաք 11627 www.yeghvard.am   

33 Ծաղկաձոր Քաղաք 1618 www.tsakhkadzor.am   

34 Հրազդան Քաղաք 52808 www.hrazdan.am    

35 
Չարենցա-
վան Քաղաք 28427 www.charentsavan.am   

36 Արզական Գյուղ 2881 www.arzakan.am   

37 Նոր Գեղի Գյուղ 5184 www.norgeghi.am   

38 Ջրվեժ Գյուղ 6273 www.jrvezh.am   

http://www.spitak.am/
http://www.stepanavan.am/
http://www.vanadzor.am/
http://www.tashircity.am/
http://www.tumanyancity.am/
http://www.chochkan.am/
http://www.byureghavan.com/
http://www.yeghvard.am/
http://www.tsakhkadzor.am/
http://www.hrazdan.am/
http://www.charentsavan.am/
http://www.arzakan.am/
http://www.norgeghi.am/
http://www.jrvezh.am/
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39 Քասախ Գյուղ 4755 www.kasakh.am   

40 Ակունք Գյուղ 1976 www.akunk.am   

41 Արգել Գյուղ 2894 www.argel.am    

42 

ՇԻՐԱԿ 

Արթիկ Քաղաք 17561 www.artik.am   

43 Գյումրի Քաղաք 150917 www.gyumricity.am   

44 Բասեն Գյուղ 1744 www.basen.am    

45 Նոր Կյանք Գյուղ 1464 www.norkyanq.am    

46 

ՍՅՈՒՆԻՔ 

Ագարակ Քաղաք 4801 www.agarak.am   

47 Գորիս Քաղաք 23261 www.goriscity.am   

48 Կապան Քաղաք 45711 www.kapan.am   

49 Սիսիան Քաղաք 16843 www.sisian.am   

50 Քաջարան Քաղաք 8439 www.kajaran.am   

51 Մեղրի Քաղաք 4805 www.meghri.am   

52 
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ 

Եղեգնաձոր Քաղաք 11400 www.yeghegnadzor.am   

53 Ջերմուկ Քաղաք 6500 www.jermukcity.am   

http://www.kasakh.am/
http://www.akunk.am/
http://www.argel.am/
http://www.artik.am/
http://www.gyumricity.am/
http://www.basen.am/
http://www.norkyanq.am/
http://www.agarak.am/
http://www.goriscity.am/
http://www.kapan.am/
http://www.sisian.am/
http://www.kajaran.am/
http://www.meghri.am/
http://www.yeghegnadzor.am/
http://www.jermukcity.am/
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54 Վայք Քաղաք 6000 www.vayk.am   

55 

ՏԱՎՈՒՇ 

Դիլիջան Քաղաք 16202 www.dilijancity.am 
www.dilijan.am   

56 Նոյեմբերյան Քաղաք 5486 www.noyemberyan.am   

57 Բերդ Քաղաք 8810 www.berdhamaynq.am    

58 Կոթի Գյուղ 2225 www.koti.am    

59 Կողբ Գյուղ 5300 www.koghb.am   

Ընդամենը 34 28 

http://www.vayk.am/
http://www.dilijancity.am/
http://www.dilijan.am/
http://www.noyemberyan.am/
http://www.berdhamaynq.am/
http://www.koti.am/
http://www.koghb.am/
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Հավելված 3. ՏԻՄ–երի համար անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերի ռեեստր 
 

Հ/
Հ Անվանումը Գործառնական հնարավորությունները  Ծանոթություն Առկայությունը ՀՀ 

համայնքներում 

1 
Համայնքի բյուջեի 
կառավարման ՏՀ 

• Համայնքի բյուջեի պլանավորում: Բյուջեի ցուցա-
նիշների ստացում՝ համաձայն հաստատված ձևե-
րի: 

• Ֆինանսական տվյալների /եկամուտների և ծախ-
սերի/ կառավարում:  

• Բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողա-
կանի, բյուջեի մնացորդի և տարատեսակ հաշ-
վետվությունների ստացում:  

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը + 

2 
Համայնքային գույ-
քի կառավարման 
ՏՀ 

• Համայնքային գույքի ռեգիստրի վարում (հողեր, 
շենքեր–շինություններ, տրանսպորտային միջոց-
ներ, այլ): 

• Հաշվառված գույքի կառավարման հետ կապված 
գործառույթների իրականացում: 

• Պայմանագրերով նախատեսված վարձակալա-
կան վճարների, գոյացած պարտքերի և տույժերի 
հաշվարկում:  

• Տարատեսակ հաշվետվությունների և վերլուծա-
կան նյութերի ստացում:  

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը 

+ 
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3 

Թույլտվությունների, 
տեղական տուրքերի 
և վճարների կառա-
վարման ՏՀ 

• Համայնքի տարածքում օրենքով սահմանված 
գործունեություն իրականացնելու համար թույլտ-
վությունների պատրաստում և տրամադրում դի-
մողներին: Թույլտվությունների ռեգիստրի վա-
րում: 

• Թույլտվությունների ժամկետների վերահսկում: 
Ժամկետների վերաբերյալ ծանուցագրերի պատ-
րաստում: 

• Թույլտվությունների ստացման համար տեղա-
կան տուրքերի հաշվարկում: 

• Ծառայությունների հաշվառում և վճարների չա-
փերի հաշվարկում: 

• Թույլտվություններին, տեղական տուրքերին և 
վճարներին վերաբերող տարատեսակ հաշվետ-
վությունների և վերլուծական նյութերի ստացում: 

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը 

+ 

4 

Էլեկտրոնային փաս-
տաթղթաշրջանա-
ռության կառավար-
ման ՏՀ  

• Էլեկտրոնային փաստաթղթերի ստեղծում և կա-
ռավարում:  

• Ներքին և արտաքին (այլ համակարգերի հետ) է-
լեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ա-
պահովում:  

• Հանձնարարականների կատարման վերահսկ-
ման գործողությունների իրականացում: 

 
Համակարգում մշակվող հիմնական փաստաթղթերը. 

• Մտից գրություններ, 
• Ելից գրություններ, 
• Ելից գրությունների նախագծեր, 

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը + 



66 

• Հանձնարարականներ, 
• Զեկուցագրեր, 
• Հաղորդագրություններ: 

5 
Համայնքի բնակչու-
թյան տվյալների 
կառավարման ՏՀ 

Որպես համայնքային նշանակության միասնական 
տեղեկատվական շտեմարան նախատեսված է գոր-
ծող այլ տեղեկատվական համակարգերին ֆիզիկա-
կան անձանց տվյալները փոխանցելու, ինչպես նաև 
խմբավորված տարաբնույթ ցուցակներ, ժողովրդագ-
րական բնութագրեր, տարատեսակ տեղեկանքներ 
ստանալու համար: 

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը 

+ 

6 

Կազմակերպու-
թյունների տվյալնե-
րի կառավարման 
ՏՀ  

Որպես համայնքային նշանակության միասնական 
տեղեկատվական շտեմարան նախատեսված է կազ-
մակերպությունների տվյալները մշակելու և գործող 
այլ տեղեկատվական համակարգերին անհրաժեշտ 
տվյալները փոխանցելու համար: Գրանցման ենթա-
կան են բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք 
առնչվում են տվյալ համայնքի հետ (օրինակ բոլոր 
համայնքային հիմնարկները, հարկեր և տուրքեր 
վճարողները, պայմանագրեր կնքողները, գրություն-
ներ ուղարկողներն ու ստացողները և այլն):  

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը + 

7 
Մարդկային ռե-
սուրսների կառա-
վարման ՏՀ 

Նախատեսված է առավելապես համայնքային ծա-
ռայության հետ կապված տարաբնույթ տվյալների 
մշակման և որոշ ընթացակարգերի իրականացման 
համար: Կարող են գրանցվել և կառավարվել այս 

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը + 
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կամ այն կազմակերպության հաստիքների, աշխա-
տակիցների /անձնական թերթիկի բոլոր տեղեկու-
թյունները/, նրանց վերապատրաստման, ատեստա-
վորման, խրախուսումների, տույժերի, արձակուրդնե-
րի, գործուղումների, աշխատած ժամերի և այլնի մա-
սին տվյալները: Աշխատակիցների տվյալները կիրա-
ռելի են գործող այլ համակարգերի համար, մասնա-
վորապես «էլեկտրոնային Փաստաթղթաշրջանառու-
թյուն» կառավարման ՏՀ համար: 

8 
Համայնքի ղեկավա-
րի գործառույթների 
կառավարման ՏՀ 

Նախատեսված է համայնքի ղեկավարի գործառույթնե-
րը կառավարելու և քաղաքացիներին համայնքի ղեկա-
վարի գործունեության մասին իրազեկելու համար:  

Գրանցվում և մշակվում են. 

• Համայնքի ղեկավարի ուղերձները,  
• Որոշումները,  
• Կարգադրությունները,  
• Համայնքի ղեկավարի մոտ հրավիրված 

խորհրդակցությունների և քաղաքացիների 
ընդունելությունների արձանագրությունները, 
դրանց ժամանակացույցերը և այլն:  

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը + 
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9 
Համայնքի ավագա-
նու գործառույթների 
կառավարման ՏՀ 

Նախատեսված է համայնքի ավագանու գործառույթ-
ները կառավարելու և քաղաքացիներին ավագանու 
գործունեության մասին իրազեկելու համար:  
 
Գրանցվում և մշակվում են.  

• Ավագանու անդամների տվյալները,  
• Ավագանու կանոնակարգը, 
• Ուղերձները,  
• Նիստերը, 
• Նիստերի արձանագրությունները, 
• Որոշումների նախագծերը, 
• Որոշումները:  

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը + 

10 

Աշխատակազմի 
քարտուղարի գոր-
ծառույթների կառա-
վարման ՏՀ 

Նախատեսված է աշխատակազմի քարտուղարի 
գործառույթները կառավարելու համար:  

Գրանցվում և մշակվում են. 

• Աշխատակազմի քարտուղարի հրամանների 
նախագծերը և հրամանները, 

• Այլ փաստաթղթեր: 

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը 

+ 

11 
Գույքային հարկերի 
հաշվառման ավտո-
մատացված ՏՀ 

Ապահովում է համայնքների գույքային հարկերի 
(գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման ավտոմա-
տացված գործընթացը: Համակարգի միջոցով 
ստացվում են տարատեսակ հաշվետվություններ և 
տեղեկանքներ:  

Ստեղծված է «Վեկտոր 
Պլյուս» ՍՊԸ կողմից 

+ 
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12 
Համայնքային խն-
դիրների կառավար-
ման ՏՀ 

Նախատեսված է քաղաքացիների կողմից համայնքի 
տարածքում արձանագրված տարբեր խնդիրների 
կառավարման համար: Համացանցի միջոցով 
գրանցված խնդիրները առցանց եղանակով հասնում 
են համայնքի ղեկավարին: Քաղաքացիները համա-
ցանցի միջոցով կարող են հետևել ՏԻՄ կողմից խն-
դիրների կառավարման գործընթացին:  

Հանդիսանում է ՀԿՏՀ 
բաղադրիչներից մեկը 

+ 

13 

Աղբահանության և 
սանիտարական 
մաքրման վճարի 
հաշվարկման ենթա-
համակարգ  

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման վճար-
ների հաշվառումը էլեկտրոնային եղանակով:  
 
Տարատեսակ հաշվետվությունների /անհատական և 
ցուցակային/ արտահանման հնարավորություններ: 

Ստեղծված է «Վեկտոր 
Պլյուս» ՍՊԸ կողմից 
(Կիրառվում է) 

Կարող է ստեղծվել 
նաև ՀԿՏՀ նոր բա-
ղադրիչ՝ ինտեգրված 
«Ֆիզիկական անձանց 
ռեգիստր» և «Համայն-
քի բյուջե» ենթահամա-
կարգերին:  

+ – 

14 

Հաշվապահական 
գործառույթների 
կառավարման ՏՀ /-
Հաշվապահական 
ծրագրեր/ 

Համակարգն ապահովում է հաշվապահական հաշ-
վառման ամբողջական ավտոմատացում: Ինտերնետ 
բանկինգի, էլ. հարկային հաշիվների, հարկային 
հաշվետվությունների ներկայացման համակարգերի 
հետ համակցումն ապահովում են աշխատանքի 
բարձր արդյունավետություն և ժամանակի հսկայա-
կան խնայողություն:  

Հայաստանում օգտա-
գործվող հաշվապա-
հական ծրագրերից են.  

• ՀԾ–Հաշվապահ 
(«Հայկական ծրագ-
րեր» ընկերություն), 

• 1C Հաշվապահու-
թյուն («1С» ընկերու-

– 
(Դեռևս սակավա-
թիվ համայնքներ 

են կիրառում առկա 
հաշվապահական 

ծրագրերը) 
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թյուն, Ռուսաստան): 
Դեռևս չկան հատուկ 
համայնքների համար 
մշակված հաշվապա-
հական ծրագրեր՝ ին-
տեգրված բյուջեի կա-
ռավարման համակար-
գին:  

15 

Համայնքային նշա-
նակության աշխար-
հագրական տեղե-
կատվական համա-
կարգ (GIS) 

Տարածական տվյալների կառավարման ՏՀ. 

• Համայնքի գլխավոր հատակագիծը, 
• Բազմաշերտ և թեմատիկ էլեկտրոնային քար-

տեզներ, 
• Տարածական տվյալների շտեմարաններ, 
• Վերլուծական հնարավորություններ: 

 – 

16 

Քաղաքաշինության 
բնագավառի կառա-
վարման տեղեկատ-
վական համակարգ 

• Համայնքի գլխավոր հատակագիծը (GIS), 
• Ճարտարապետա–շինարարական աշխատանք-

ների կառավարում, 
• Բնակարանային ֆոնդի կառավարում, 
• Հաղորդակցության ուղիների կառավարում, 
• Բարեկարգման և կանաչապատման աշխա-

տանքների կառավարում, 
• Սանիտարական մաքրման և աղբահանության 

կառավարում, 
• Այլ 

 – 
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17 
Համայնքի զարգաց-
ման ծրագրերի կա-
ռավարման ՏՀ 

• Ծրագրի մասին ամբողջական տվյալների 
գրանցում, 

• Ծրագրի ժամանակացույցի վարում, 
• Պատասխանատուներ, հանձնարարականներ, 
• Ծրագրի կատարման ընթացքը, 
• Ծրագրի իրականացման արդյունքները, հաշ-

վետվություններ, կատարողականներ, 
• Ծրագրի վերաբերյալ քննարկումների կազմա-

կերպման հնարավորություն համացանցի միջո-
ցով  

Կարող է հանդիսանալ 
ՀԿՏՀ բաղադրիչ – 

18 
Համայնքային ծա-
ռայողների գրանցա-
մատյան /ռեգիստր/ 

Համայնքային ծառայողների էլեկտրոնային գրանցա-
մատյան /ռեգիստր/: Մշտապես վարվող համակարգ, 
որում մշակվում և պահվում են համայնքային ծա-
ռայողների տվյալները: Տարատեսակ հաշվետվու-
թյունների ստացման հնարավորություններ: 

Կարող է հանդիսանալ 
ՀԿՏՀ բաղադրիչ: 
Պետք է համապա-
տասխանի ՀՀ փոխ-
վարչապետի 
26/1/2009թ.–ի N 05–Ն 
հրամանի պահանջնե-
րին: 

– 

19 
e–Արխիվ (Էլեկտրո-
նային արխիվ) 

Էլեկտրոնային արխիվը պարունակում է ինչպես թղ-
թային փաստաթղթերի սքանավորված պատկերնե-
րը, այնպես էլ այդ փաստաթղթերի վերաբերյալ մե-
տատվյալներ:  

Ապահովում է արխիվային փաստաթղթերի պահ-
պանման, որոնման և արտածման հնարավորություն-
ներ: Էլեկտրոնային արխիվում կարող են պահպան-
վել ինչպես թղթային փաստաթղթերի էլեկտրոնային 

Կարող է հանդիսանալ 
ՀԿՏՀ բաղադրիչ 

– 
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պատկերները և մետատվյալները, այնպես էլ զուտ է-
լեկտրոնային փաստաթղթերը /օրինակ էլեկտրո-
նային ստորագրությամբ պաշտոնական գրություննե-
րը/: 

20 

«Քաղաքացիների 
կարծիքների և ա-
ռաջարկների» հաշ-
վառման և կառա-
վարման ՏՀ 

Քաղաքացիները կարող են համացանցի միջոցով 
գրանցել նոր մտքեր, կարծիքներ և առաջարկներ 
համայնքային այս կամ այն խնդիրի և հարցի վերա-
բերյալ: Ստացված առաջարկությունները անմիջա-
պես /առցանց/ կփոխանցվեն նախանշված պատաս-
խանատուներին և կկառավարվեն էլեկտրոնային 
փաստաթղթաշրջանառության գործիքակազմի մի-
ջոցներով: Գրանցված առաջարկները, դրանց հետ 
կապված գործողությունները հասանելի կլինեն հա-
մացանցում:  

Կարող է լինել ՀԿՏՀ 
բաղադրիչ: ՀԿՏՀ գլ-
խավոր էջում կարող 
են տեղադրվել նոր 
բաներներ` «Ձեր կար-
ծիքը» և «Ձեր առա-
ջարկը», որոնք կլինեն 
հղումներ դեպի նոր 
կարծիքի կամ նոր ա-
ռաջարկի գրանցման 
էջերը: 

– 

21 
Մրցույթների կառա-
վարման ՏՀ 

Համակարգում կտեղակայվեն մրցույթների (ապ-
րանքների, ծառայությունների ձեռքբերման և այլն) 
հայտարարությունները, հաղթողների տվյալները և 
այն ամենը, ինչ կապված է մրցույթների կազմա-
կերպման և կառավարման հետ: 

Կարող է հանդիսանալ 
ՀԿՏՀ բաղադրիչ – 
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22 
Համայնքի էլեկտրո-
նային անձնագիր 

Համայնքի ընդհանուր բնութագրերը. 

• Ժողովրդագրություն, 
• Քաղաքաշինություն, 
• Տնտեսություն, 
• Բնակ–կոմունալ համակարգ, 
• Կրթություն, 
• Մշակույթ և սպորտ, 
• Առողջապահություն, 
• Բնապահպանություն, 
• Գյուղատնտեսություն, 
• Այլ 

 – 

23 

Փաստաթղթերի և 
տեղեկությունների 
ստացման առցանց 
դիմելու համակարգ 

Քաղաքացիներն առցանց եղանակով կարող են դի-
մել ինչ–որ տեղեկանքներ, տեղեկություններ և այլ 
անհրաժեշտ փաստաթղթեր ստանալու համար: 
Դրանք ՏԻՄ–երի կողմից կպատրաստվեն և այդ մա-
սին կտեղեկացվի քաղաքացին: Նա կարող է մոտե-
նալ և վերցնել արդեն պատրաստված տեղեկանքը 
կամ այլ փաստաթուղթ: 

Կարող է հանդիսանալ 
ՀԿՏՀ բաղադրիչ 

– 

24 

Մատուցվող ծառա-
յությունների ընթա-
ցակարգերի համա-
կարգ 

Պարունակում է բոլոր այն ծառայությունների ընթա-
ցակարգերի նկարագրությունները, որոնք մատուց-
վում են ՏԻՄ–երի կողմից: Այն ծառայությունները, 
որոնք հնարավոր է տրամադրել առցանց–ռեժիմում 
պետք է ունենան էլեկտրոնային ձևաթղթեր: 

 – 

25 
Տեղական հարկերի 
վերաբերյալ հաշ-
վետվությունների /-

Տեղական հարկերի (հողի հարկ, գույքահարկ) վերա-
բերյալ հաշվետվությունները /հաշվարկները/ էլեկտ-
րոնային եղանակով համայնքապետարան ներկա-

Կարող է հանդիսանալ 
ՀԿՏՀ բաղադրիչ: 
Պետք է ապահովվի 

– 
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հաշվարկների/ է-
լեկտրոնային եղա-
նակով ներկայաց-
ման ՏՀ 

յացնելու համար: գրանցված տվյալների 
առցանց փոխանցումը 
Գույքային հարկերի 
հաշվառման ՏՀ–ին:  

26 
Առցանց ծանուցում-
ների կառավարման 
ՏՀ 

էլեկտրոնային փոստի, ներքին էլեկտրոնային նա-
մակների համակարգի, SMS հաղորդագրությունների 
միջոցներով քաղաքացիներին ինքնաշխատ եղանա-
կով ծանուցում (oրինակ` ծանուցագրերի առաքում, 
նորությունների առաքում, ավագանու նիստի, քաղա-
քացիների ընդունելության օրվա և ժամի մասին տե-
ղեկացում, ավագանու նիստի օրակարգի առաքում, 
հարկային պարտավորությունների և ժամկետների 
վերաբերյալ տեղեկությունների հաղորդում և այլն): 

Կարող է հանդիսանալ 
ՀԿՏՀ բաղադրիչ 

– 

27 

Քաղաքացիների 
սպասարկման գրա-
սենյակների (ՔՍԳ) 
ՏՀ 

 ՔՍԳ պլանը /հատակագիծը/, 
 կոնտակտները,  
 մատուցվող ծառայություններն ըստ սպասարկ-

ման սեղանների,  
 առցանց և հեռախոսային ծառայությունները,  
 ՔՍԳ նորությունները,  
 ծառայությունների ընթացակարգերը, 
 այլ: 

 
Համակարգում կարող են լինել ՔՍԳ աշխատակից-
ներին առցանց դիմելու և առցանց ծառայություններ 
ստանալու հնարավորություններ: 

Կարող է հանդիսա-
նալ ՀԿՏՀ բաղադրիչ – 
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28 
Հանձնաժողովների 
կառավարման ՏՀ 

Կարող են ստեղծվել կառավարման ՏՀ հետևյալ 
հանձնաժողովների համար. 
1.Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժո-
ղով, 
2.Անշարժ գույքի օտարման և վարձակալման տրա-
մադրման հանձնաժողով, 
3.Աճուրդային–մրցութային հանձնաժողով, 
4.Վարչատուգանային հանձնաժողով, 
5.Բնակարանային և կոմունալ սպասարկման հար-
ցերի հանձնաժողով, 
5.Այլ հանձնաժողովներ: 

Կարող է հանդիսանալ 
ՀԿՏՀ բաղադրիչ 

– 

29 
Տեղեկանքների 
տրամադրման ՏՀ 

ՀԿՏՀ–ում անհրաժեշտ է ստեղծել «Տեղեկանքների 
տրամադրում» առանձին համակարգ: Ընդ որում` 
տեղեկանքների տրամադրման համար քաղաքացին 
կարող է դիմել նաև էլեկտրոնային տարբերակով: 
Համապատասխան էջում քաղաքացուն կտրամադր-
վի տեղեկատվություն տվյալ տեղեկանքը ստանալու 
համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ժամկետների 
և պատասխանատու անձի վերաբերյալ: Քաղաքա-
ցին համակարգի միջոցով պետք է կարողանա լրաց-
նել տեղեկանք ստանալու դիմումի էլեկտրոնային 
ձևաթուղթը: 

Խնդրի ուսումնասի-
րում: Նոր էջերի ստեղ-
ծում: Նախագծային և 
ծրագրավորման աշ-
խատանքների կատա-
րում: 

– 

30 
Էլեկտրոնային ուսու-
ցում /E–Learning/ ՏՀ 

Էլեկտրոնային ուսուցման /E–Learning/ համակարգ 
ՏԻՄ–երի համար.  
1. Հեռահար ուսուցման հնարավորություն ՏԻՄ–երի 
և համայնքային ծառայողների համար: 

 – 
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2. Դասընթացների նյութերի, տեսաձայնային տար-
բերակների առկայություն: 
4. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման հնարա-
վորություններ:  

31 

ՀԿՏՀ –գանձապե-
տական տվյալների 
կառավարման ՏՀ 
(Տվյալների առցանց 
փոխանակում այլ 
տեղեկատվական 
համակարգերի հետ) 

ՀԿՏՀ և Գանձապետական տվյալների կառավար-
ման տեղեկատվական համակարգի միջև տվյալների 
առցանց փոխանակման հնարավորություն:  

ՀԿՏՀ–ից Գանձապետարանի տեղեկատվական հա-
մակարգ կարող են փոխանցվել հետևյալ տվյալները. 

 Համայնքի բյուջեի պլանային ցուցանիշները 
/եկամուտներ և ծախսեր/, 

 Համայնքի բյուջեի պլանային ցուցանիշների փո-
փոխությունները, 

 Համայնքի բյուջեից կատարվող ծախսերի մա-
սին տվյալները: 

Գանձապետարանի տեղեկատվական համակարգից 
ՀԿՏՀ–ին կարող են փոխանցվել հետևյալ տվյալնե-
րը. 

 Համայնքի բյուջե մուտքագրված եկամուտների 
մասին տվյալները, 

 Համայնքի բյուջեից կատարված ծախսերի մա-
սին տվյալները, 

 Բյուջեի մնացորդի մասին տվյալները: 

 – 
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Հավելված 4. ՀՀ համայնքներում կիրառվող ՀԿՏՀ խնդիրները  
 

- ՀԿՏՀ–ում բացակայում են բազմաթիվ կարևոր բաղադրիչներ: 
- Որոշ բաղադրիչներ բարդ են օգտագործման տեսանկյունից:  
- Թերի է զարգացած էլեկտրոնային փոխգործակցությունը հետևյալ տեղեկատվական համակար-

գերի հետ` «Գույքային հարկեր վճարողների հաշվառման և գույքային հարկերի հաշվարկման ավ-
տոմատացված տեղեկատվական համակարգ», «ՔԿԱԳ ՏԲ էլեկտրոնային կառավարման համա-
կարգ»: 

- Չկա տվյալների առցանց փոխանակման հնարավորություն ՀԿՏՀ և Գանձապետական տվյալների 
կառավարման տեղեկատվական համակարգի միջև: 

- Չկա տվյալների փոխգործակցություն ՀԿՏՀ և վճարումների պետական էլեկտրոնային համակար-
գի միջև 84 (www.e–payments.am): 

- Կատարելագործման կարիք ունի ՀԿՏՀ և Mulberry85 էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառու-
թյան համակարգերի միջև առկա առցանց փոխգործակցությունը: 

- Բացակայում են բազմաթիվ առցանց ծառայություններ քաղաքացիների և գործարար հատվածի 
համար: 

- Չկան ՏԻՄ–երի և քաղաքացիների արդյունավետ փոխգործակցության գործիքներ: 
- Չկան էլեկտրոնային փոստի, ներքին էլեկտրոնային նամակների համակարգի, SMS հաղորդագ-

րությունների միջոցներով քաղաքացիներին ինքնաշխատ եղանակով տեղեկացնող /ծանուցող/ 
գործիքներ (oրինակ ծանուցագրերի առաքում, նորությունների առաքում, ավագանու նիստի, քա-
ղաքացիների ընդունելության օրվա և ժամի մասին տեղեկացում, ավագանու նիստի օրակարգի 
առաքում, հարկային պարտավորությունների և ժամկետների վերաբերյալ տեղեկությունների հա-
ղորդում և այլն): 

- Չկան հաշվիչներ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց համար /գույքային հարկերի, տե-
ղական տուրքերի և այլն/: 

- Չկան առցանց եղանակով գույքային հարկերի վերաբերյալ հաշվետվությունները հարկատունե-
րից ընդունելու հնարավորություններ /առցանց ձևեր/: 

- Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց համար չկա «անհատական սենյակ»:  
- Համակարգում ներդրված բաղադրիչները և գործիքները լիարժեք աշխատում եմ միայն MS 

Internet Explorer դիտարկիչի միջոցով: Այլ դիտարկիչների միջոցով աշխատելու ժամանակ որոշ 
խնդիրներ են առաջանում /հատկապես, ActiveX86 բաղադրիչների կիրառման դեպքերում/, ինչը 
կարող է սահմանափակել համացանցում կայքի օգտագործողների քանակը: 

- Տվյալների պաշտպանության հուսալիության աստիճանը դեռևս շատ բարձր չէ: 
- Պաշտպանված HTTPS արձանագրության կիրառման բացակայությունը (անհրաժեշտ է համա-

կարգ մուտք գործելու ժամանակ գաղտնաբառը ուղարկելիս և այլ գործողությունների կատարման 
ժամանակ): 

                                                 

84 Վճարումների պետական էլեկտրոնային համակարգը (e–payments.am) հնարավորություն է տալիս Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական տուրքի, տեղական տուրքի, պետական կամ տեղական 
ինքնակառավաման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների համար գանձվող վճարը կամ վարչական 
տուգանքները կատարել էլեկտրոնային եղանակով: 

85 http://report.gov.am/?id=30: Mulberry էլեկտրոնայաին փաստաթղթաշրջանառության համակարգը տեղադրված է 35 ՀՀ 
պետական կառավարման մարմիններում (2012թ. ապրիլի դրությամբ): 

86 http://en.wikipedia.org/wiki/ActiveX 

http://www.e-payments.am/
http://report.gov.am/?id=30
http://en.wikipedia.org/wiki/ActiveX
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Հավելված 5. ՀՀ համայնքներում կիրառվող ՀԿՏՀ զարգացման ուղղությունները  
 

• ՀԿՏՀ–ը համալրել նոր բաղադրիչներով, 

• Մշակել խոշորացված համայնքի համար ՀԿՏՀ–ի տարբերակ: 

• Զարգացնել ՀԿՏՀ–ի փոխգործակցությունը համայնքային այլ տեղեկատվական համակարգերի հետ, 
մասնավորապես` «Գույքային հարկեր վճարողների հաշվառման և գույքային հարկերի հաշվարկման 
ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի», «ՔԿԱԳ ՏԲ էլեկտրոնային կառավարման համա-
կարգի» հետ: 

• Մշակել ՀԿՏՀ–ի և այլ կառավարման համակարգերի (օրինակ` «Գանձապետական տվյալների կառա-
վարման տեղեկատվական համակարգի», «Վճարումների պետական էլեկտրոնային համակարգի» 
(www.e–payments.am)) փոխգործակցության առցանց մոդուլներ:  

• Կատարելագործել ՀԿՏՀ–ի և «Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կառավարման 
համակարգերի միջև առկա փոխգործակցության մոդուլները: 

• ՀԿՏՀ–ում մշակել և ներդնել նոր առցանց ծառայություններ քաղաքացիների և գործարար հատվածի 
համար`  

 հարկատուներից առցանց եղանակով գույքային հարկերի վճարման վերաբերյալ հաշվետ-
վությունների ընդունում, 

 էլեկտրոնային փոստի, ներքին էլեկտրոնային նամակների համակարգի, SMS հաղորդագ-
րությունների միջոցներով քաղաքացիներին ինքնաշխատ եղանակով ծանուցում (oրինակ` 
ծանուցագրերի առաքում, նորությունների առաքում, ավագանու նիստի, քաղաքացիների 
ընդունելության օրվա և ժամի մասին տեղեկացում, ավագանու նիստի օրակարգի առա-
քում, հարկային պարտավորությունների և ժամկետների վերաբերյալ տեղեկությունների 
հաղորդում և այլն): 

• Մշակել քաղաքացի–ՏԻՄ արդյունավետ փոխգործակցության և քաղաքացիների մասնակցության ա-
պահովման առցանց գործիքներ: 

• Ստեղծել տարատեսակ հաշվիչներ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց համար (օրինակ` 
գույքային հարկերի, տեղական տուրքերի և վճարների հաշվիչներ): 

• ՏԻՄ–երի հետ առնչվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար ստեղծել այսպես կոչված 
«անձնական սենյակներ»87: 

• Ներմուծել այսպես կոչված «Վիրտուալ համայնքապետարան» գաղափարը: ( «Վիրտուալ համայնքա-
պետարանից» համացանցի միջոցով քաղաքացիները պետք է կարողանան ստանալ գրեթե նույն այն 
ծառայությունները և տեղեկատվությունը, որոնք կարող են ստանալ համայնքապետարան այցելելիս): 

• Ապահովել համակարգում ներդրված բաղադրիչների և գործիքների անխափան աշխատանքը համա-
ցանցային տարբեր դիտարկիչների (browsers) միջոցով: 

• Բարձրացնել տվյալների պահպանման և անվտանգության աստիճանը: Կիրառել պաշտպանված 
HTTPS արձանագրությունը (համակարգ մուտք գործելու ժամանակ գաղտնաբառը ուղարկելիս և այլ 
գործողությունների կատարման ժամանակ): 

 
 

                                                 

87 Պաշտպանված առանձին համացանցային տարածք, որտեղ այցելուները կարող են հետևել իրենց կողմից իրականացված բոլոր 
գործողությունների պատմությանը. նամակագրությանը, վճարված հարկերին, պայմանագրերին, ստացած թույլտվություններին 
և այլն 
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3. Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
տեղեկատվայնացման եվ տեղական տեղեկատվական հասարակության զարգացման քաղաքականության 
հայեցակարգն ի գիտություն ընդունելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը 

ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը 
 
 

1. Միջոցառման անհրաժեշտությունը (նպատակը) 
ՏԻՄ-երի  գործունեության  արդյունավետության  և  նրանց  կողմից  մատուցվող  ծառայությունների  որակի 

բարձրացում, թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովում, տեղական ժողովրդավարության 
ամրապնդում և զարգացում: 

 
1.1. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները 

ՀՀ ՏԻՄ-երի տեղեկատվայնացման գործընթացը սկսվել է տեղական ինքնակառավարման համակարգի 
ներդրումից անմիջապես հետո, և սկսած 1996թ.-ից այդ ոլորտում ՀՀ կառավարության, տեղական և միջազգային 
տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաների 
ներդրմանն ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր: Դրանց արդյունքում այսօր ՀՀ համայնքներում շահագործվում են որոշ 
դեպքերում նաև տեխնոլոգիական տարբեր լուծումների կիրառմամբ ու տարբեր հենքերի վրա ստեղծված 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ՀՀ կառավարության կողմից հռչակված է որպես տնտեսության 
գերակա  ճյուղ:  Վերջին  տարիներին  կառավարության  կողմից  իրականացվել  են  տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման խթանմանը, էլեկտրոնային հասարակության ձևավորմանը, ազգային 
լայնաշերտ ցանցի ստեղծմանը, ՀՀ-ում կառավարման էլեկտրոնային համակարգերի ներդրման վերաբերյալ 
որոշումներից բխող միջոցառումներ, որոնք անխուսափելիորեն առնչվում են նաև տեղական ինքնակառավարման 
բնագավառին: 2008-12թթ. կառավարության կողմից պետական կառավարման տարբեր մարմիններում ներդրվել 
են էլեկտրոնային կառավարման 15 համակարգեր, և մինչև 2014թ. նախատեսվում է դրանց թիվը ավելացնել ևս 7- 
ով: 

ՀՀ մարզերում և համայնքներում արագ տեմպերով զարգանում են հեռահաղորդակացական 
ենթակառուցվածքներ, գնալով ընդլայնվում է համացանցից օգտվողների թիվն ու աշխարհագրությունը: 

Վերը թվարկված բոլոր իրողությունները անհրաժեշտություն են առաջացնում տեղական ինքնակառավարման 
ոլորտի տեղեկատվայնացման գործընթացում առաջնորդվելու առավել ընդհանրական և հայեցակարգային 
մոտեցումներով: 

 
1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. 

Ուսումնասիրել և բացահայտել ՏԻՄ-երի տեղեկատվայնացման և այդպիսով տեղական ժողովրդավարության 
զարգացման  գործընթացում  առկա  հիմնական  խնդիրները,  ներկայացնել  հիմնավորված  առաջարկություններ, 
որոնք կօգնեն հետագա որոշումների կայացմանը և կնպաստեն իրականացվելիք ծրագրերի փոխհամաձայնեցված 
իրականացմանն ու ներդրվելիք ռեսուրսների առավել նպատակային և ռացիոնալ օգտագործմանը: 

 
 
2. Կարգավորման առարկան. 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման ոլորտի հետագա տեղեկատվայնացման միջոցով ՏԻՄ-երի գործունեության 
թափանցիկության, հաշվետվողականության, արդյունավետության և նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների 
որակի բարձրացմանը միտված միասնական սկզբունքների և մոտեցումների կիրառում: 

 
 
3. Միջոցառման անցկացման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. 

Ակնկալվող հայեցակարգի շրջանակներում իրականացվելիք ՏԻՄ-երի հետագա տեղեկատվայնացումը լուրջ 
հիմքեր կստեղծի Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարելագործման, տեղեկան 
ժողովրդավարության ամրապնդման և զարգացման համար, ինչպես նաև կնպաստի համայնքներում 
տեղեկատվական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանը: 


	Ներածություն
	Հետազոտության մեթոդաբանությունը
	Իրավիճակի նկարագրություն
	Հեռահաղորդակցության միջոցների հասանելիությունը

	ՏԻՄ–երի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության զարգացման խնդիրները
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	Կառավարման տեղեկատվական համակարգերը
	Համայնքային պաշտոնական կայքերի սակավությունը և դրանց զարգացածության ցածր աստիճանը
	Քաղաքացիների ՏՏ գիտելիքների, հմտությունների և տեղեկացվածության անբավարար մակարդակը

	Ընդհանրացված առաջարկություններ
	Առաջարկություններ ըստ խմբերի (մանրամասնեցված)
	Օրենսդրություն
	Հեռահաղորդակցության միջոցների հասանելիություն և մատչելիություն
	Դոմենային անուններ
	ՏԻՄ–երի մարդկային և մասնագիտական ներուժը
	Համայնքների զարգացման ծրագրեր
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
	Համայնքային պաշտոնական կայքեր
	Քաղաքացիների ՏՏ գիտելիքները, հմտությունները և տեղեկացվածության մակարդակը
	Հավելված 1. Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ՀԿՏՀ)
	Հավելված 2. ՀՀ համայնքների պաշտոնական կայքերը
	Հավելված 3. ՏԻՄ–երի համար անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգերի ռեեստր
	Հավելված 4. ՀՀ համայնքներում կիրառվող ՀԿՏՀ խնդիրները
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