
ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանի 
ողջույնի խոսքը` «Հանրային երկխոսության և համայնքային զարգացում»  

համաժողովում 

 

Հարգելի տիկին Հիլիարդ  

Հարգելի գործընկերներ 

 

Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ համայնքների նորընտիր ղեկավարներին ու 
ցանկանում արգասաբեր աշխատանք՝ ի բարօրություն համայնքների 
բնակչության։  

Արդեն շուրջ 15 տարի է, ինչ ԱՄՆ կառավարությունը  Հայաստանում աջակցում է 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների հզորացմանն ու կայացմանը, 
ինչպես նաև ապակենտրոնացման բարեփոխումներին: Սա հնարավորություն է 
տալիս խոսել արդեն կայացած, երկարաժամկետ ու շարունակական 
համագործակցության ու փոխվստահության մասին: 

ՀՀ ու ԱՄՆ կառավարության փոխգործակցությունը նշված ոլորտում եղել է 
աճողական, տարեցտարի ավելացվել են ծրագրերի ծավալները, գործընկեր 
համայնքների թիվը, իրականացված միկրո-ծրագրերի քանակն ու 
ինստիտուցիոնալ հզորացման շրջանակները: Սկսած 1998թ. ԱՄՆ ՄԶԳ ծրագրերը 
հաջորդել են մեկը մյուսին  համարյա անընդմեջ: Ներկայումս Քաունթերփարթի 
ծրագրերը իրականացվում են Հայաստանի բոլոր մարզերում, 43 գյուղական և 
քաղաքային համայնքներում: 

Համայնքներում իրականացվող ծրագրերը մեծապես նպաստում են կյանքի որակի 
բարելավմանը, բայց ամենակարևորը` քաղաքացիների ու ՏԻՄ-երի միջև 
վստահության ու համագործակցության մթնոլորտի ձևավորմանն ու 
քաղաքացիական հասարակության հզորացմանը: 

Գոհունակությամբ ենք նշում Ձեր ակտիվ ներգրավվածությունը ոլորտում առկա 
գործընթացներին, մասնավորապես այս տարի Ջերմուկում գյուղական 
համայնքների 2-րդ համաժողովին։ Քննարկված հարցերի համակարգային 
նշանակությունը և ձևավորված մոտեցումները կպայմանավորեն մեր 
համագործակցության շատ ուղղություններ առաջիկա տարիներին։ Հատկապես 
կուզենայի հիշել տիկին Հիլիարդի` ապակենտրոնացման գործընթացի հետագա 
ընթացքի խրախուսմանն ուղղված կարևոր, և  տպավորիչ ելույթը: 



Կարևորում ենք ԱՄՆ ՄԶԳ ծրագրերի բազմաբնույթ լինելը, ներառյալ 
համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում, համայնքային 
ծառայությունների բարելավում, աղբահանության նյութական բազայի 
ուժեղացում, մասնագիտական կարողությունների զարգացում, օրենսդրության ու 
ռազմավարական, հայեցակարգային փաստաթղթերի մշակում: 

Քաունթերփարթի հետ գործընկերությունը արգասաբեր ու արդյունավետ է, մեր 
գործընկերն արագ արձագանքում է մեր կարիքներին ու ճկուն է իր 
աշխատանքային պլաններում: 

Մեր համագործակցությունը դոնոր համայնքի հետ հետզհետե տեղափոխվում է 
երկարաժամկետ ռազմավարական պլանավորման ոլորտ: Այսպես, 
Քաունթերփարթի հետ 1,5-ամյա համատեղ ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում 
ստեղծվել է «Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման 
հետագա զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման ռազմավարական 
մոտեցումներ» փաստաթուղթը:  Այն աջակցելու է նախարարությանը մշակել իր 
տարեկան գործողությունների ծրագրերը, հիմք է հանդիսանալու 
ապակենտրոնացման հետագա քայլերը մշակելու համար: 

Քաունթերփարթի հետևողական աշխատանքը միջհամայնքային 
միավորումների/համայնքների միությունների հետ նրանց հզորացնելու, իրենց 
կողմից անդամ համայնքներին լրացուցիչ ու ավելի որակյալ ծառայությունների 
մատուցման ուղղությամբ համահունչ է ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված 
հայեցակարգային փաստաթղթերին, որոնք նախատեսում են խթանել 
միջհամայնքային համագործակցությունը: 

Կարևորում ենք մեր գործակցությունը Քաունթերփարթի հետ տեղական տուրքերի 
ու վճարների հայեցակարգային մոտեցումների մշակման, ՏԻՄ օրենսդրության մեջ 
համապատասխան փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ: 

Կառավարության կողմից իրականացվող գործառույթների թվայնացման, 
էլեկտրոնային կառավարման ընդհանուր համատեքստում ողջունելի են 21 
համայնքներում համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգերը 
ներդնելու կամ թարմացնելու աշխատանքները, պաշտոնական վեբ-կայքերի 
թարմացումը կամ ստեղծումը, համայնքների միությունների առցանց կապը 
անդամ համայնքների հետ: 

Կարևորում ենք համայնքային ծառայողների, համայնքի ղեկավարների ու 
ավագանու անդամների մասնագիտական կարողությունների զարգացումը, ՏԻՄ 
ուսումնական կենտրոնների ստեղծումը: 



Ծրագրի սկզբից 31 գործընկեր համայնքներում (հիմնականում գյուղական) 
իրականացվել են շուրջ 52 մլն դրամ արժողությամբ  Քաղաքացիական 
նախաձեռնության և համայնքային զարգացման ծրագրեր և բոլոր 43 
համայնքներում՝ շուրջ 178.6 մլն դրամ արժողությամբ  ՏԻՄ խրախուսման 
դրամաշնորհային ծրագրեր: 43 ծրագրերից ավարտվել են 25-ը, ընթացքի մեջ են 
18-ը: Ծրագրերը հիմնականում ուղղված են համայնքային ենթակառուցվածքների 
բարելավմանը: 

Ցանկանում եմ անկեղծ շնորհակալություն հայտնել ամերիկյան գործընկերներին 
այս տարիների արդյունավետ համագործակցության եւ մեր բարեփոխումների 
ծրագրերին աջակից լինելու պատրաստակամության համար:   

Օգտվելով առիթից, թույլ տվեք նաեւ շնորհավորել բոլոր ներկաներին գալիք 
նոյեմբերի 10-ի՝ տեղական ինքնակառավարման օրվա կապակցությամբ։ 

Շնորհակալություն  

 

 


