ՀՌԿԿ-Հայաստան
Տեղական ինքնակառավարմանը հանրային մասնակցության համաթիվ
լրացուցիչ հարցեր

T2. Կլաստերի համարը |___|___|___|___|
Հարցվող կարող է լինել ՏԻՄ-երի գործունեության մասին լավատեղյակ, տվյալ համայնքում ճանաչված որևէ մեկը,
օրինակ` որևէ դպրոցի տնօրեն, ուսմասվար, ՀԿ-ի կամ բիզնեսի ղեկավար, բացառությամբ համայնքապետի և
ավագանու ներկայիս անդամների։ Նրան որոշարկեք կանխավ կամ համայնքում հարցուփորձի միջոցով։

Զվ. Ողջույն, իմ անունը [ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ] է: Ես ներկայացնում եմ Հետազոտական ռեսուրսների կով-

կասյան կենտրոն–Հայաստան հիմնադրամը և տվյալներ եմ հավաքագրում «Համայնքների ֆինանսիստների
միավորում» ՀԿ աջակցությամբ իրականացվող և տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների ներգրավմանն ուղղված ՀԱՄԱՏԵՂ ծրագրի շրջանակում: Ուսումնասիրության արդյունքները կօգտագործվեն
տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության ավելի լավ հնարավորություններ
ընձեռելու համար: Ձեր տրամադրած տեղեկատվությունը կմնա գաղտնի, կօգտագործվի միայն ամփոփ
ձևով և միայն հետազոտական նպատակներով:
Հիմա ես կթվարկեմ հանրային կառավարման մի քանի ոլորտներ և միայն երեք հարց կտամ դրանց մասին։

Դիտողություն. “-5” չի վերաբերում/կիրառելի չէ, [հետևյալ տարբերակները չբարձրաձայնել]՝
“-9” չգիտեմ/դժվարանում եմ պատասխանել, “-8” պատասխան չկա/հրաժարվում է պատասխանել
1. Ըստ Ձեզ՝ ո՞վ է կառավարում
այս ոլորտները:
[Ընդունել մեկ պատասխան։
0. Ոչ ոք,
1.Կենտրոնական իշխանություն
2. ՏԻՄ-եր
3. ՀԿ-ներ
4. Մասնավոր բիզնես
5.Համայնքի անդամներ]
2. Իսկ ո՞վ պետք է կառավարի:
[0. Ոչ ոք,
1.Կենտրոնական իշխանություն
2. ՏԻՄ-եր
3. ՀԿ-ներ
4. Մասնավոր բիզնես
5.Համայնքի անդամներ]
3. Որքանո՞վ լավ կամ վատ են
մատուցվում այդ
ծառայությունները Ձեր
համայնքում:
[1. Շատ վատ, 2. Վատ
3. Ո՛չ լավ, ո՛չ վատ
4. Լավ, 5.Շատ լավ]
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2
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Կրթություն

Մանկապարտեզներ
Հիմնական դպրոցներ
Միջնակարգ դպրոցներ
Ավագ դպրոցներ
Առողջապահություն

Հիվանդանոց/բժշկական կենտրոն
Պոլիկլինիկա/ամբուլատորիա/բուժկետ
Սոցիալական ապահովություն

Սոցիալական նպաստների հատկացում
Զբաղվածության ծառայությունների մատուցում
Անվճար ճաշարաններ խոցելի խմբերի համար
Երեխաների պաշտպանության համակարգ
Անդրադարձ հաշմանդամության խնդիրներին
Անդրադարձ ծերերի խնդիրներին
Համալիր սոցիալական ծառայությունների մատուցում
Մշակույթ, սպորտ և հանգիստ

Գրադարան, թանգարան, ցուցասրահ, մշակույթի տուն
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների
պահպանում
Երիտասարդության հարցեր
Արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներ
Մարզադպրոցներ
Հանգստի գոտիներ և ծառայություններ

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ

Շարունակություն.
1. [Ցույց տալ քարտը] Ըստ Ձեզ՝
ո՞վ է կառավարում այս
ոլորտները:
[0. Ոչ ոք, 1.Կենտրոնական

իշխանությունը
2. ՏԻՄ-երը
3. ՀԿ-ները,
4. Մասնավոր բիզնեսը
5.Համայնքի անդամները]
2. Իսկ ո՞վ պետք է կառավարի:
[0. Ոչ ոք
1.Կենտրոնական իշխանությունը
2. ՏԻՄ-երը
3. ՀԿ-ները
4. Մասնավոր բիզնեսը
5.Համայնքի անդամները]
3. Որքանո՞վ լավ կամ վատ են
մատուցվում այդ
ծառայությունները Ձեր
համայնքում:
[1. Շատ վատ, 2. Վատ
3. Ո՛չ լավ, ո՛չ վատ
4. Լավ, 5.Շատ լավ]

Կարիքավորների համար բնակարանների կառուցում
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (կոյուղի)
Ջերմամատակարարում (ջեռուցում)
Ներհամայնքային փողոցների լուսավորում
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Համայնքի մաքրություն (աղբահանում, սանմաքրում)
Բնության պահպանություն
Ջրային ռեսուրսների (գետ, լիճ, ջրամբար) պահպանում
Բնական ռեսուրսների օգտագործման լիցենզիաների տալ
Տրանսպորտ

Համայնքի հասարակական տրանսպորտի երթուղիների
մշակում
Տաքսու ծառայության թույլտվության տրամադրում
Ներհամայնքային ճանապարհների/կամուրջների
պահպանում
Տնտեսական հարաբերություններ

Գյուղատնտեսություն
Ոռոգման ներհամայնքային համակարգի պահպանում
Էլեկտրամատակարարում
Գազամատակարարում
Արդյունաբերություն
Կապ
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր
Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ
Զբոսաշրջություն
Չդասակարգված ոլորտներ

Հասարակական կարգ և անվտանգություն
Փրկարար ծառայություն
Քաղաքացիական պաշտպանություն
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում
Նոտարական ծառայություն
Տեղական հարկերի դրույքաչափերի սահմանում
Տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի
սահմանում
Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների
հավաքագրում
Իրավական պաշտպանություն
Հաշմանդամների համար հասանելիության ապահովում

