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ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Քաղաքացիական Երիտասարդական Կենտրոնը (այսուհետ՝ ՔԵԿ) քաղաքական շահեր 

չհետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը ՀՀ Արդարադատության 

Նախարարությունում գրանցվել է 2018 թվականի հուլիսի 16-ինֈ Կազմակերպության 

գրասենյակը գտնվում է Տավուշի մարզկենտրոն Իջեւանումֈ 

 

Կազմակերպության նպատակն է նպաստել քաղաքացիական հասարակության եւ 

իրավական պետության կայացման գործընթացներին՝ հանուն ազատ ու ժողովրդավար 

Հայաստանի: 

 

Իր նպատակնեն ու խնդիրները իօրականացնելու համար կազմակերպությունը 

համագործակցում է պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, միջազգային օտարերկրյա համանման կազմակերպությունների, ՀՀ-ում 

գրանցված այլ կազմակերպությունների հետ:  
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ՔԵԿ 2021 ԵՐԵՔ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ 

 

Երիտասարդներ, քաղաքացիական  

նախաձեռնություններ, ՔՀԿ-ներ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                         Հանրային միջոցներ 

                                                                        

                               

 

 

 

 

 

 

 

                             

                            ՏԻՄ 

 
 

 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

Ակնկալում ենք. խթանել հանրային 

մասնակցությունը որոշումների 

կայացման գործընթացներում՝ 

քաղաքացիների, քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների եւ ՔՀԿ-

ների՝ քաղաքացիական 

վերահսկողություն  իրականացնելու 

կարողությունների հզորացման 

միջոցով 

 
Ոչ բավարար քաղաքացիական 

գիտելիքներով ու  հմտություններով 

պայմանավորված՝  մարզաբնակ 

երիտասարդների, քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների ու ՔՀԿ-ների 

թույլ ներգրավվածություն 

որոշումների կայացման 

գործընթացներում 

 

 
Զարգացնել  մարզաբնակ 

երիտասարդների, քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների, ՔՀԿ-ների՝ 

որոշումների կայացման վրա 

ներրազդելու գիտելիքներն ու 

կարողությունները 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ ՆՊԱՏԱԿ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

 
Զարգացնել  մարզաբնակ 

երիտասարդների, քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների, ՔՀԿ-ների՝ 

որոշումների կայացման վրա 

ներրազդելու գիտելիքներն ու 

կարողությունները 

 

ՆՊԱՏԱԿ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

 

 

Խթանել քաղաքացիական 

վերահսկողությունը  հանրային 

ռեսուրսների կառավարման 

գործընթացներում 

 

Ակնկալում ենք հանրային 

ռեսուրսների կառավարման 

արդյունավետության բարձրացում՝ 

դրանց տնօրինման գործընթացների 

նկատմամբ հանրային 

վերահսկողության ուժեղացման 

միջոցով 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ ՆՊԱՏԱԿ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

Մասնակցային կառավարման 

մեխանիզմների բացակայության, 

ինչպես նաեւ հանրային 

ծառայողների բարեվարքության 

պակասի հետեւանքով հանրային 

ֆինանսների, այդ թվում՝ 

համայնքային եւ պետական 

սեփականության  անարդյունավետ 

կառավարում 

 

 

Օրենսդրական բացերով, ինչպես 

նաեւ ոլորտի նկատմամբ 

քաղաքացիական վերահսկողության 

բացակայության պակասով 

պայմանավորված՝ ՏԻ մարմինների 

ոչ թափացնիկ ու հաշվետու 

աշխատանք 

 
 
Բարելավել ՏԻՄ 

հաշվետվողականությունն ու 

համայնքային ռեսուրսների 

կառավարման թափանցիկությունը 

 
Ակնկալում ենք բարելավել ՏԻՄ 

օրենսդրության կիրռաումը 

համայնքային իշխանությունների 

կողմից, խթանել վերջիններիս 

գործունեության թափանցիկությունն 

ու հաշվետվողականությունը 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ծրագրային 

արդյունքներ 

Խթանվել է 

քաղաքացիական 

մասնակցությունը 

որոշումների 

կայացման 

գործընթացներում 

 

Մարզերում ձեւավորվել 

են շահերի 

պաշտպանության 

ակտիվ եւ նախաձեռնող 

երիտասարդական խմբեր 

 

Բարելավվել է 

երիտասարդների, 

քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների եւ 

ՔՀԿ-ների ՏԻՄ եւ ՏԱ 

օրենսդրության իմացությունը 

 

Մարզերում գործում է 

քաղլրագրողների ցանց, որ 

լուսաբանում է համայնքային 

խնդիրներն ու ՏԻՄ 

գործունեությունը 

Բարելավվել Է ՏԻՄ 

օրենսդրության 

կիռաումը համայնքային 

իշխանությունների 

կողմից 

 

Բարձրացել է համայնքային 

ռեսուրսների կառավարման 

արդյունավետությունը 

 

Բարելավվել է համայնքային 

ծառայությունների որակը 

Բարելավվել է ՀՈԱԿ-

ների, ՊՈԱԿ-ների 

ֆինանսական 

գործունեության 

թափանցիկությունն ու 

արդյունավետությունը 

 

Բարելավվել է կրթության 

եւ առողջապահության 

ոլորտներում տարվող 

հանրային 

քաղաքականությունը 

Կանխվել են հանրային 

ոլորտներում  

կոռուպցիայի դրսեւորման 

հնարավորությունները 

 

 

Կազմակերպության 

զարգացման  

Բարելավվել է քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների եւ ՔՀԿ-

ների՝ քաղաքացիական 

վերահսկողություն  

իրականացնելու 

կարողությունը 

 

ՏԻՄ-երը գործում են 

առավել թափանցիկ ու 

հաշվետու 

Բարձրացել է հանրային 

իրազեկվածությունը ՏԻՄ-

երի գործունեության 

վերաբերյալ 

 

Բարելավվել է 

կազմակերպությա

ն կառավարման 

ապարատը 

 

 

Բարելավվաել է 

հանրային կապերի 

կառավարման 

ապարատը 

Ընդլայնվել է 

գործընկերային ցանցը 

ազգային եւ 

միջազգային 

մակարդակում 

(անդամակցում նոր 

կոալիցիաների) 

Կազմակերպությունը 

ակտիվորեն 

ներգրավված է 

հանրային 

քաղաքականության 

մշակման 

գործընթացներում 

 

Ներքին կանոնակագերի 

կիրառման 

վերահսկողության 

մեխանիզմ 

Ապահովվել է 

կայուն 

ֆինանսավորում, 

կիրառվում են 

ֆոնդհայթայթման 

նոր մեխանիզմներ 
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ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ  

 

 

Սույն փաստաթուղթը 

 

 արդյունավետ վերահսկման գործիք 

է ՔԵԿ անդամների համար 

 ուղենիշային փաստաթուղթ է 

աշխատակիցների համար 

 տեղեկատվության աղբյուր է 

շահագրգիռ հանրության և 

դրամաշնորհատու 

կազմակերպությունների համար 

 

 

 

Սույն ռազմավարական պլանը հիմք է 

հանդիսանում կազմակերպության 

գործողությունների ու աշխատանքային 

պլանների մշակման ու իրականացման, 

ինչպես նաև աշխատակիցների 
կատարողականի գնահատման համար 

 
Սույն ռազմավարությունը կվերանայվի ըստ անհրաժեշտության` ոչ ուշ, եռամսյակը մեկ 

Ընդհանուր ժողովը  

հաստատում է ինչպես սույն ռազմավարությունը, 

այնպես էլ ռազմավարական նպատակների 

իրականացմանն ուղղված գործունեության 

վերաբերյալ Գործադիր տնօրենի 

հաշվետվությունները:  

Խորհուրդը 

 իրականացնում է Ռազմավարության մշակումը և 

ներկայացնում է այն Ընդհանուր Ժողովի 

հաստատմանը, ինչպես նաև ի գիտություն է 

ընդունում ռազմավարության իրականացմանն 

ուղղված տարեկան գործողությունների 

պլանները և հաստատում դրանց կատարման 

հաշվետվությունները:  

Գործադիր տնօրենը  

ապահովում է ռազմավարական նպատակների 

իրագործմանն ուղղված գործողությունների 

պլանի կատարումը և ներկայացնում դրա 

իրագործման վերաբերյալ հաշվետվություն 

խորհրդին, ինպես նաև ռազմավարական 

նպատակների իրականացմանն ուղղված 

գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ 

Ընդհանուր Ժողովին: 

Աշխատողները 

իրականացնում են ռազմավարական 

նպատակների իրագործմանն ուղղված, 

տարեկան 

աշխատանքային պլաններով 

սահմանված 

գործողությունները և դրանց ընթացքի 

վերաբերյալ պարբերաբար գրավոր 

հաշվետվություն ներկայացնում 

ռազմավարական ուղղության 

պատասխանատուներին` ըստ 

սահմանված կարգի: 

 


