
«Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ-երի 
որոշումների կայացման գործընթացում.  

Եվրոմիության փորձը» 
ծրագիր 

 
Չեխիայի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարության կողմից 
ֆինանսավորվող «Քաղաքացիների 
մասնակցությունը ՏԻՄ որոշումների 
կայացման գործընթացում. Եվրոմիության 
փորձը» ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) 
իրականացվում է «Հայաստանի երիտասարդ 
իրավաբանների ասոցիացիա» ՀԿ-ի 
(այսուհետ՝ ՀԵԻԱ) կողմից` գործընկերներ` 
«Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների 
ասոցիացիա» (այսուհետ՝ ՎԵԻԱ) և «Ագորա 
Սենթրալ Յուրըփ» ՀԿ-ների հետ 
համագործակցությամբ: Ծրագրի 
իրականացումը սկսվել է 2014 թվականի 
մայիսի 1-ից և կավարտվի 2014 թվականի 
օգոստոսի 31-ին:  

 
Ծրագրի նպատակներն են. 
1. Ուսումնասիրել տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների 
որոշումների կայացման գործընթացում 
քաղաքացիների մասնակցությունը, ինչպես 
նաև տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) 
գործունեության նկատմամբ հանրային 
վերահսկողություն իրականացնելու 
վերաբերյալ Եվրոպական Միության 
(այսուհետ՝ ԵՄ) անդամ Չեխիայի 
Հանրապետության առաջավոր փորձը 
Հայաստանում ներդնելու նպատակով: 

2. Բարձրացնել Հայաստանի և Վրաստանի 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
որոշումների կայացման գործընթացում 
քաղաքացիների մասնակցության 
մակարդակը:  

3. Զարգացնել ՏԻՄ-երի գործունեության 
նկատմամբ քաղաքացիների` հանրային 
վերահսկողություն իրականացնելու 
կարողությունները` կիրառելով այդ ոլորտում 
ԵՄ կողմից ներդրված առաջավոր փորձը:  

 
Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն 

հետևյալ գործողությունները. 
Տեղական ինքնակառավարման ոլորտի 

որոշումների կայացման գործընթացում 
քաղաքացիների մասնակցության, ինչպես 
նաև ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ 
հանրային վերահսկողության իրականացման 
առաջավոր փորձի ուսումնասիրման 
նպատակով Հայաստանում ՀԵԻԱ-ի և ՎԵԻԱ-
ի մասնագետները՝ չեխական գործընկեր 
«Ագորա Սենթրալ Յուրըփ» ՀԿ-ի և Չեխայից 
հատուկ ժամանած փորձագետների կողմից 
վերապատրաստում  կանցնեն՝ դիտարկելով 
Չեխիայի առաջավոր ոլորտի փորձի ներդման 
հնարավորությունը երկու երկրներում: 

ՀԵԻԱ-ն՝ Հայաստանի Լոռու մարզի, իսկ 
ՎԵԻԱ-ն՝ Վրաստանի Սամցխե-Ջավախեթի 
շրջաններից մեկական քաղաքային և 
գյուղական համայնքներում կանցկացնեն 
միջազգային ասպարեզում հայտնի «World 
café» ֆորմատով մեկական համայնքային 
քննարկումներ: Քննարկումները 
անցկացվեն միաժամանակյա՝ չորսից ութ 
ենթախմբերով, մեկ օր տևողությամբ: 
Հայաստանում դրանք կանցկացվեն նաև 

օգտագործելով տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների հնարավորությունները:  

Քննարկումները կկազմակերպվեն 
հետևյալ թեմաներով.  

 Տեղական ինքնակառավարման 
մակարդակում որոշումների 
կայացման գործընթացներում 
քաղաքացիների մասնակցության 
ապահովում և զարգացում: 

 ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ 
հանրային վերահսկողության 
իրականացման կարողությունների 
ամրապնդում և հզորացում:  

Քննարկումներին կմասնակցեն 
քաղաքային և գյուղական համայնքների 
ղեկավարներ, ավագանու անդամներ, 
քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպություններ, ԶԼՄ-ներ, 
համայնքների ակտիվ քաղաքացիներ: 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու 
մարզում ծրագրի ավարտին կկազմակերպվի 
ավարտական համաժողով` նվիրված 
տեղական ինքնակառավարման 
մակարդակում որոշումների կայացման 
գործընթացներում քաղաքացիների 
մասնակցության և ՏԻՄ-երի գործունեության 
նկատմամբ հանրային վերահսկողության 
իրականացման գործընթացում վեր հանված 
հիմնախնդիրներին ու դրանց լուծմանը: 
Համաժողովին կմասնակցեն 
ներկայացուցիչներ ՀՀ Լոռու մարզի 
տարածքային կառավարման մարմիններից, 
մարզի համայնքների ղեկավարներ, 
քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների և ԶԼՄ-ների 
ներկայացուցիչներ, միջազգային 



կազմակերպություններ, այդ թվում նաև՝ 
Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության և 
Չեխիայի դեսպանատան ներկայացուցիչներ:  

Համաժողովի ընթացքում կամփոփվեն և 
հանրությանը կներկայացվեն ծրագրի 
շրջանակներում կատարված 
աշխատանքները, ինչպես նաև ոլորտային 
հիմնախնդիրների լուծման նպատակով 
ՀԵԻԱ-ի կողմից մշակած 
առաջարկությունները: 

 
 

Ինչպե՞ս դիմել «Քաղաքացիների 
մասնակցությունը ՏԻՄ-երի որոշումների 
կայացման գործընթացում.  Եվրոմիության 

փորձը» ծրագրին 
 

Եթե Դուք ունեք հարցեր «Քաղաքացիների 
մասնակցությունը ՏԻՄ-երի որոշումների 
կայացման գործընթացում.  Եվրոմիության 
փորձը» ծրագրով իրականացվող 
գործողությունների վերաբերյալ, ցանկություն 
ունեք մասնակից լինելու դրանց 
իրագործմանը, երկուշաբթից-ուրբաթ` ժամը 
09.00-13.00 և 14.00-18.00 ընկած 
ժամանակահատվածում, կարող եք դիմել 
Հայաստանում Ծրագիրն իրականացնող 
կազմակերպությանը, իսկ Վրաստանում և 
Չեխիայում՝ Ծրագրի գործընկեր 
կազմակերպություններին: 

 

Ծրագրի իրականացնող` 
 
«Հայաստանի երիտասարդ 

իրավաբանների ասոցիացիա» 
հասարակական կազմակերպություն  
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 
Նալբանդյան 7, գրասենյակ 2, 0010 
Հեռախոս` +37410 54 01 99 
Հեռապատճե` +37410 58 02 99 
Էլ. Փոստ` ayla@ayla.am 
Վեբ կայք` www.ayla.am, www.iravaban.net 

 
Ծրագրի գործընկերներ` 
 
«Վրաստանի երիտասարդ 

իրավաբանների ասոցիացիա» 
հասարակական կազմակերպություն 
Վրաստանի Հանրապետություն, ք. Թբիլիսի. 
Ջ. Կախիձե 15, 0102 
Հեռախոս` (995 32) 293 61 01 
Ֆաքս՝ (995 32) 292 32 11  
Էլ. փոստ` gyla@gyla.ge 
Վեբ կայք` http://www.gyla.ge/  

 
«Ագորա Սենթրալ Յուրըփ» 

հասարակական կազմակերպություն 
Չեխիայի Հանրապետություն, 140 00 Պրահա 
4, Պետրա Ռեզկա 12 
Հեռախոս` (+420) 739 511 377 
Էլ. փոստ` info@agora-ce.cz 
Վեբ կայք` http://www.agora-ce.cz/  
 

 
 

Արևելյան 
գործընկերություն 

 
 
 

«Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ-երի 
որոշումների կայացման գործընթացում.  

Եվրոմիության փորձը» 
ծրագիր 

 
 
                       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Մայիս 2014 

Սույն տեղեկատվական թերթիկում 
ներկայացած է «Քաղաքացիների 

մասնակցությունը ՏԻՄ-երի 
որոշումների կայացման գործընթացում.  

Եվրոմիության փորձը» ծրագրի 
հիմնական նպատակները և 

նախատեսված գործողությունները: 
Ներկայացված է նաև 

տեղեկատվություն` Արևելյան 
գործընկերության անդամներ` 

Հայաստանի և Վրաստանի, ինչպես նաև 
չեխական գործընկերոջ կոնտակտային 

տվյալները` որպես Ծրագրի 
իրականացնող և գործընկեր 
կազմակերպություններ: 


