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Սույն տպագրությունն իրականացվել է Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող
<<Արևելյան գործընկերության երկրներում հասարակության ներգրավումը շահերի բախմանը վերաբերող
քաղաքականության իրականացման դիտարկման գործընթացում>> ծրագրի շրջանակներում:
Բովանդակության համար պատասխանատու է <<Արմավիրի զարգացման կենտրոն>> հասարակական
կազմակերպությունը, և այն որևէ պարագայում չի կարող համարվել ֆինանսավորող կազմակերպության
տեսակետի արտահայտություն:
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Ներածություն
<<Արմավիրի զարգացման կենտրոն>> հասարակական կազմակերպությունն Արմավիրի
մարզում իրականացրել է <<Շահերի բախումն Արմավիրի համայնքներում>> ծրագիրը,
որի նպատակն էր խթանել քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունը
Արմավիրի ՏԻՄ-երում շահերի բախման քաղաքականության դիտարկման մեջ`
բարձրացնելով ՏԻՄ-երի իրազեկության մակարդակը շահերի բախման էության և
կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու հիմնական եղանակների մասին: Ծրագրի
շրջանակներում մասնավորապես իրականացվել է ուսումնասիրություն` ուղղված ՏԻՄերում շահերի բախման իրավիճակների և դրանց արդյունքում գոյացած կոռուպցիոն
վտանգների բացահայտմանը:
Համագործակցելով Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հետ` <<Արմավիրի
զարգացման կենտրոն>> ՀԿ-ն Արմավիրի 1 քաղաքային և 8 գյուղական համայնքներում
իրականացրել է սոցիոլոգիական հարցում` նպատակ ունենալով պարզել <<շահերի
բախում>> հասկացության մասին տեղական ինքնակառավարման մարմինների և
համայնքային ծառայողների ունեցած պատկերացումներն ու իմացության աստիճանը,
բացահայտել
և
նկարագրել
շահերի
բախման
դրսևորումներն
Արմավիրի
համայնքներում, ՏԻՄ-երի և համայնքային ծառայողների ըմբռնումը, նույնականացման
աստիճանը կոռուպցիայի հետ, ինչպես նաև չափել հարցվողների իրազեկության
մակարդակը խնդրի վերաբերյալ, սեփական իրավունքների, լիազորությունների ու
դրանց հարաբերակցումը շահերի բախման հետ:

Մեթոդաբանություն
Շահերի բախման վերաբերյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է Արմավիրի մարզի
հետևյալ քաղաքային և գյուղական համայնքներում.
 ք. Արմավիր
 գ. Ակնալիճ
 գ. Այգեշատ
 գ. Բամբակաշատ
 գ. Հայկավան
 գ. Մյասնիկյան
 գ. Նալբանդյան
 գ. Նորավան
 գ. Շենիկ
Ուսումնասիրության համար հարցման են ենթարկվել ընտրված համայնքների
համայնքային ծառայողներ և ավագանու անդամներ: Յուրաքանչյուր գյուղական
համայնքում անցկացվել է 10-ական հարցում, իսկ Արմավիր քաղաքում` 20 հարցում:
Ընդհանուր հաշվով 2015թ.-ի մարտի 2-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում
անցկացվել է 100 դեմ առ դեմ ստանդարտացված հարցազրույց: Աղյուսակ 1-ը ցույց է
տալիս
անցկացված
հարցազրույցների
թիվն
ըստ
համայնքների:
Ըստ
անհրաժեշտության` որակական տվյալները կոդավորվել են, և բոլոր տվյալները
մուտքագրվել
են
SPSS
(վիճակագրական
փաթեթ
հասարակական
ուսումնասիրությունների համար) վերլուծության համար:
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Հիմնական արդյունքները.
Գոյություն ունեն շահերի բախում հասկացության մի շարք սահմանումներ, սակայն
դրանց ընդհանրացման արդյունքում կարելի է ասել, որ շահերի բախումը մասնավոր
շահերի
և
հանրային
պարտականությունների
իրական
կամ
թվացյալ
անհամատեղելիությունն է: Շահերի բախումն առաջանում է այնպիսի իրավիճակում,
երբ պետական ծառայողն ունենում է այնպիսի մասնավոր շահ, որն ազդում է կամ
ողջամիտ կասկած է հարուցում ազդելու նրա անկողմնակալ և օբյեկտիվ
գործունեության վրա: Շահերի բախումը բնորոշում է որպես պետական ծառայողների
ծառայողական պարտքի և մասնավոր շահերի բախում. շահեր, որոնք կարող են ոչ
պատշաճ կերպով ազդել նրանց պաշտոնական լիազորությունների և ծառայողական
պարտականությունների կատարման վրա:
Հարցման սկզբում փորձ արվեց պարզել Արմավիրի քաղաքային և գյուղական
համայնքների համայնքային ծառայողների պատկերացումները շահերի բախման մասին:
Ըստ այդմ, պարզվեց, որ հարցվածների 47 տոկոսը կարծում է, որ շահերի բախումը
բախումն է համայնքային ծառայողի անձնական շահի և աշխատանքային
պարտականությունների միջև: Նրանց 38 տոկոսը դժվարացել է պատասխանել հարցին,
որը բավականին մեծ մաս է կազմում հարցվածների շրջանում, ինչը նշանակում է, որ
նրանք լավ չեն ընկալում շահերի բախման եզրույթը: Համայնքային ծառայողների 13
տոկոսը կարծում է, որ շահերի բախումը բախումն է համայնքային ծառայողների միջև,
և նրանց 2 տոկոսը համարում է, որ շահերի բախումը բախումն է համայնքային
ծառայողների անձնական շահերի միջև: Հարկ է նշել, որ այստեղ որոշակի
տարբերություն նկատվեց համայնքային ծառայողների ընկալումների միջև. քաղաքային
համայնքում հարցման ենթարկված բոլոր համայնքային ծառայողները շահերի բախումն
ընկալում են որպես բախում համայնքային ծառայողի անձնական շահի և
աշխատանքային պարտականությունների միջև: Իսկ գյուղական համայնքներում ավելի
տարբեր են դրանց ընկալումները: Առավել մանրամասն համայնքային ծառայողների
ընկալումները ներկայացված է գծապատկեր 1-ում:
Գծապատկեր 1. Համայնքային ծառայողների ընկալումը շահերի բախման
վերաբերյալ. (տոկոս/մարդ)
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Շահերի բախման հասկացության ընկալումը պարզաբանելու համար համայնքային
ծառայողներին տրվեց նաև մեկ այլ հարց, այն է`արդյոք շահերի բախումը կոռուպցիա է:
Հարցվածների ուղիղ կեսը` 50 տոկոսը, համարում է, որ շահերի բախումը կոռուպցիա
չէ, նրանց հավասար քանակությամբ հարցվածներ`16-ական տոկոսներ, կարծում են, որ
շահերի բախումը կոռուպցիա է և շահերի բախումն ավելի շուտ կոռուպցիա է, նրանց 9
տոկոսը կարծում է, որ շահերի բախումն ավելի շուտ կոռուպցիա չէ, և նույնքան
հարցվածներ` 9 տոկոս, դժվարացել են պատասխանել հարցին: Ընդ որում այս հարցին
դժվարանալ պատասխանող բոլոր 9 հարցվածները նախորդ հարցին նույնպես
դժվարացել են պատասխանել, թե ինչ է շահերի բախումը:
Գծապատկեր 2. Արդյո±ք շահերի բախումը կոռուպցիա է. (տոկոս/մարդ)

Այնուհետև համայնքային ծառայողներին առաջադրվեց արտահայտել իրենց կարծիքը
մի քանի ընթացակարգերի վերաբերյալ: Դրանց արդյունքները զետեղված են
գծապատկեր 3-ում:
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Գծապատկեր 3. Համայնքային ծառայողների կարծիքները տարբեր ընթացակարգերի
վերաբերյալ. (տոկոս/մարդ)

Պարզվում է, որ համայնքային ծառայողների մեծամասնությունը` 84 տոկոսը, տեղյակ է,
որ իրենց համայնքում կա համայնքային ծառայողի էթիկայի և/կամ վարքագծի
համապատասխան կանոններ: Նրանց գրեթե կեսը` 47 տոկոսը, երբևէ տեղյակ եղել է
վարքագծի կանոնների խախտումների մասին: Սակայն գրեթե նույնքան հարցվածներ`
44-ական համայնքային ծառայողներ, նշել են, որ համապատասխան քայլեր չեն
ձեռնարկվել, քանի որ խախտումներ չեն եղել, և ևս 44-ը նշել են, որ համայնքի
աշխատակազմը չի տեղեկացվել կանոնները խախտած անձանց նկատմամբ
ձեռնարկած քայլերի մասին, քանի որ այդպիսիք չեն եղել:
Հարցված համայնքային 100 ծառայողներից 94-ը համարում է, որ համայնքային բյուջեի
հաշվին իրականացվող աշխատանքները ընտանիքի անդամներին կամ մերձավոր
ազգականներին պատվիրելը թույլատրելի չէ: Նրանցից 3-ը կարծում են, որ թույլատրելի
է, և ևս 3-ը դժվարացել են պատասխանել այդ հարցին: Սակայն երբ փորձ արվեց
պարզել, թե հարցվողի համայնքում եղել են արդյոք այդպիսի դեպքեր, այն է`
համայնքային բյուջեի հաշվին իրականացվող աշխատանքները ընտանիքի անդամներին
կամ մերձավոր ազգականներին պատվիրելը, հարցվածների արդեն 91 տոկոսը նշեց, որ
չի եղել, նրանց 3 տոկոսը հիշեց նմանատիպ դեպք/դեպքեր, իսկ 6 տոկոսը դժվարացավ
պատասխանել, ըստ էության չցանկանալով ներկայացնել իրականությունը:
Հաջորդ հարցը համայնքային ծառայողներին տրվեց այսպես. <<Արդյո±ք կարելի է
պետական/համայնքային աշխատանքի ընդունել ընտանիքի անդամին կամ մերձավոր
ազգականին>>: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ.
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 Այո-41 տոկոս,
 Ոչ-53 տոկոս,
 Դժվարանում եմ պատասխանել-6 տոկոս:
Իսկ այն հարցին, թե եղել են արդյոք անձնական հարաբերությունների շնորհիվ անձանց
աշխատանքի ընդունման դեպքեր, հարցվածները պատասխանեցին հետևյալ կերպ.
 Այո-0 տոկոս,
 Ոչ-93 տոկոս,
 Դժվարանում եմ պատասխանել-7 տոկոս:
Փաստորեն, ըստ հարցվածների ոչ մի համայնքում չի եղել որևէ դեպք, երբ աշխատանքի
են ընդունվել անձնական հարաբերությունների շնորհիվ, ինչն ըստ էության
բացահայտում է հարցվածների ոչ այդքան անկեղծ լինելը հատկապես փոքր
համայնքներում: Այն երևում է նաև հաջորդ հարցի վերաբերյալ պատասխանների
բաշխվածության մեջ. հարցը, մասնավորապես, վերաբերում է նրան, թե եղել են արդյոք
աշխատակիցների անարդար առաջխաղացման դեպքեր:
 Այո-0 տոկոս,
 Ոչ-97 տոկոս,
 Դժվարանում եմ պատասխանել-3 տոկոս:
Հետաքրքրական է իմանալ, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունեն համայնքային ծառայողները
համայնքի
սեփականության
համարվող
գույքի
անձնական
նպատակներով
օգտագործելու վերաբերյալ: Այստեղ առկա է կարծիքների բացարձակ արժեք. բոլոր
հարցվածներն անխտիր թույլատրելի չեն համարում համայնքային սեփականություն
համարվող գույքն անձնական նպատակներով օգտագործելը: Իսկ թե եղել են արդյոք
այնպիսի դեպքեր, երբ աշխատակազմի որևէ անդամ օգտագործել է հաստատության
ներքոնշյալ
ռեսուրսներն
անձնական
նպատակով,
պարզվեց,
որ
ճնշող
մեծամասնությամբ չեն եղել այդպիսի դեպքեր: Այս հարցի պատասխանները զետեղված
են գծապատկեր 4-ում:

Գծապատկեր 4. Համայնքանյին սեփականություն համարվող ռեսուրսների
օգտագործումը համայնքային ծառայողների անձնական նպատակով. (տոկոս/մարդ)
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Հարցերի հաջորդ խումբը վերաբերում էր համայնքային ծառայողների աշխատանքի
ընդունման, աշխատանքային պայմանների, աշխատանքային պայմանագրերի կնքման
և մի քանի այլ ընթացակարգերում պարունակվող հնարավոր շահերի բախմանը:
Պարզվում է, որ և’ քաղաքային և’ գյուղական համայնքների համայնքային ծառայողների
մեծ մասն աշխատանքի անցնելիս նախազգուշացվում է պետական միջոցները,
ծառայությունները, դիրքը անձնական նպատակներով օգտագործելու բացառման
վերաբերյալ: Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ.
Գծապատկեր 5. Համայնքային ծառայողների նախազգուշացված լինելը աշխատանքի
անցնելիս պետական միջոցները, ծառայությունները, դիրքը անձնական նպատակներով
օգտագործելու բացառման վերաբերյալ. (տոկոս/մարդ)

Հարցված համայնքային ծառայողների մեծամասնությունը` 59 տոկոսը, նշել է, որ իր
աշխատանքային պայմանագիրը չի ներառում շահերի բախման մասին դրույթ: Ընդ
որում, այդպիսին պատասխանողների 53 տոկոսը նշել է, որ աշխատանքային
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պայմանագիր չունեն: Հարկ է նշել, որ աշխատանքային պայմնագիր չունեցող
համայնքային ծառայողները բացարձակապես գյուղական համայնքներից էին:
Ստացվում է, քաղաքային համայնքներում առավել ուշադիր և կանոնակարգված են
աշխատում, մինչդեռ գյուղական համայնքներում դրանք ավելի ոչ ֆորմալ հիմքերի վրա
են դրված: Այնուամենայնիվ, <<Ներառու±մ է արդյոք Ձեր աշխատանքային պայմանգիրը
շահերի բախման մասին դրույթ>> հարցի պատասխանները բաշխվել են հետևյալ կերպ.
 Այո-25 տոկոս,
 Ոչ-59 տոկոս,
 Դժվարանում եմ պատասխանել-16 տոկոս:
16 տոկոսը նույնպես շատ է այս հարցին դժվարանալ պատասխանողների համար, քանի
որ այն նույնպես բացասական երանգ է պարունակում. կամ համայնքային ծառայողը չի
ունեցել աշխատանքային պայմանագիր և փորձել է շրջանցել խախտում պարունակող
հարցի պատասխանը, կամ այնքան անտարբեր է եղել, որ նույնիսկ չի ընթերցել
աշխատանքային պայմանագիրը և չի հիշում նրանում ներառված կետերն ու
դրույթները:
Այնուհետև համայնքային ծառայողներին հարց առաջադրվեց պարզելու, թե ընտանիքի
անդամի կամ առաջին աստիճանի արյունակցական կապի մեջ գտնվող անձը նույն
համայնքի աշխատակազմում կամ այլ ստորաբաժանմունքում աշխատանքի անցնելիս
պարտավոր է արդյոք իր ազգակցական կապի վերաբերյալ հայտարարություն անել:
Պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ.
 Այո-63 տոկոս,
 Ոչ-28 տոկոս,
 Դժվարանում եմ պատասխանել-9 տոկոս:
Ընդ որում, այս հարցի պատասխանների դեպքում էական տարբերություն չկար
քաղաքային և գյուղական համայնքների համայնքային ծառայողների կարծիքների միջև:
Ըստ հարցվող համայնքային ծառայողների աշխատակազմի անդամների աշխատանքի
ընդունման մասին որոշում կայացնում է աշխատակազմի ղեկավարը: Հարցի
վերաբերյալ համայնքային ծառայողներն ունեն մի փոքր տարբեր կարծիքներ: Նրանց մի
մասը կարծում է, որ որոշում կայացնում է համայնքի ղեկավարը, մի մասը` ավագանին,
մի մասն էլ դժվարացել է պատասխանել հարցին` առանց հիշելու սեփական օրինակը:
Այս հարցի պատասխանները երևում եմ գծապատկեր 6-ում:

Գծապատկեր 6. Աշխատակազմի անդամների աշխատանքի ընդունման մասին որոշում
կայացնողները. (տոկոս/մարդ)
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Այն հարցին, թե արդյոք գործում է համայնքի կողմից բնակիչներին սոցիալական
աջակցության տրամադրման որոշումների վերահսկման մեխանիզմ, բոլոր հարցված
համայնքային ծառայողներն անխտիր պատասխանել են <<Այո>>:
Հետաքրքիր պատկեր ստացվեց, երբ համայնքային ծառայողներին հարց տրվեց, թե
երբևէ ավելի ցածր դիրք զբաղեցնող աշխատակցի կողմից նվերներ կամ
ծառայություններ ստացել են: Ճիշտ է, հարցը նրանց համար մի քիչ անսպասելի էր ու
որոշակի անհանգստություն առաջացրեց, սակայն, նրանց մի մասը խոստովանեց
կոռուպցիոն գործընթանցերում ներգրավված լինելու մասին: Պարզվեց, որն նրանց 13
տոկոսը երբևէ ստացել է նվեր կամ ծառայություն, նրանց 84 տոկոսը չի ստացել, իսկ 3
տոկոսը չի հիշում ստացել է, թե ոչ: Իսկ թե մատուցել են արդյոք ծառայողական դիրքով
ավելի բարձր դիրք զբաղեցնող անձին նվերներ կամ ծառայություն, համայնքային
ծառայողներից 14-ը պատասխանեց, որ այո, մատուցել են, սակայն ավելի քիչ թվով
համայնքային ծառայողներ չեն մատուցել` 81 տոկոս, այսինքն` ավելի շատ ստացել են,
քան մատուցել նվերներ կամ ծառայություն: Նրանց 5 տոկոսն էլ չհիշեց, երբևէ մատուցել
է նվերներ կամ ծառայություն ավելի բարձր դիրք զբաղեցնող անձին, թե ոչ: Նվերների և
ծառայությունների մատուցման և ստացման մասնարամները երևում են գծապատկեր 7ում:

Գծապատկեր 7. Համայնքային ծառայողներին/ից նվերներ կամ ծառայություններ
մատուցելն ու ստանալը. (տոկոս/մարդ)
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Հատկանշական է, որ համայնքային ծառայողների մեծամասնությունը` 84 տոկոսը,
ընդունելի չի համարում համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին ծառայություն
մատուցող անձի/ընկերության կողմից իր կամ իր ընտանիքին տրամադրված հավելյալ
ծառայությունները: Այդպիսիք ընդունելի են համարել հարցված համայնքային
ծառայողներից միայն 3-ը: Նրանցից 13-ն ավելի շուտ թույլատրելի չի համարում:
Պատասխանները բաշխվել են հետևյալ կերպ.
 Այո-3 տոկոս,
 Ավելի շուտ այո-0 տոկոս,
 Ավելի շուտ ոչ-13 տոկոս,
 Ոչ-84 տոկոս,
 Դժվարանում եմ պատասխանել-0 տոկոս:
Իսկ թե անհրաժեշտ է արդյոք նվերների կամ ծառայությունների ստացման վերաբերյալ
հայտարարություն կազմել, թե ոչ, համայնքային ծառայողները պատասխանեցին
հետևյալ կերպ.
 Այո-38 տոկոս,
 Ոչ-47 տոկոս,
 Դժվարանում եմ պատասխանել-15 տոկոս:
Ըստ էության համայնքային ծառայողները և’ քաղաքային, և’ գյուղական համայնքներում
լավ չեն պատկերացնում ընդհանրապես հայտարարություններ կազմելու էությունը,
անհրաժեշտությունն ու ընթացակարգը:
Հարցման վերջում համայնքային ծառայողներին հարց ուղղվեց պարզելու, թե իրենց
կարծիքով կան արդյոք ոչ ճիշտ քաղաքականություններ կամ ընթացակարգեր իրենց
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հաստատությունում: Պարզվում է, որ այդպիսիք չկան. այդպես են պատասխանել
հարցվողների 91 տոկոսը: Առավել մանրամասները` գծապատկեր 8-ում:
Գծապատկեր 8. Կա±ն արդյոք ոչ ճիշտ քաղաքականություններ/ընթացակարգեր Ձեր
հաստատությունը. (տոկոս/մարդ)

Հարցման արդյունքների ամփոփում և եզրակացություն.
 Արմավիրի համայնքային ծառայողների շրջանում <<շահերի բախում>> և
կոռուպցիա հասկացությունների իմացությունն ու ընկալումը բնութագրվում է
որպես ոչ լիարժեք:
 Համայնքային ծառայողների մեծամասնությունը` 84 տոկոսը, տեղյակ է, որ իրենց
համայնքում կա համայնքային ծառայողի էթիկայի և/կամ վարքագծի
համապատասխան կանոններ:
12

 Հարցված համայնքային 100 ծառայողներից 94-ը համարում է, որ համայնքային
բյուջեի հաշվին իրականացվող աշխատանքները ընտանիքի անդամներին կամ
մերձավոր ազգականներին պատվիրելը թույլատրելի չէ:
 93
տոկոս
համայնքային
ծառայողների
պնդմամբ
անձնական
հարաբերությունների շնորհիվ անձանց աշխատանքի ընդունման դեպքեր չեն
եղել:
 Հարցված համայնքային ծառայողներից միայն 6-ը նշեցին, որ աշխատակազմի
որևէ անդամ օգտագործել է հաստատության տրանսպորտային միջոցները կամ
սարքավորումներն անձնական նպատակով:
 56 համայնքային ծառայողներ աշխատանքի անցնելիս նախազգուշացվել են
պետական միջոցները, ծառայությունները, դիրքը անձնական նպատակներով
օգտագործելու բացառման վերաբերյալ:
 Հարցված համայնքային ծառայողների 59 տոկոսը նշել է, որ իր աշխատանքային
պայմանագիրը չի ներառում շահերի բախման մասին դրույթ: Սա կարելի է
գնահատել
որպես
ինստիտուցիոնալ
բացթողում,
քանի
որ
նման
հայտարարագրումը
առնվազն
կնպաստեր
աշխատակիցների
տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացմանը: Ընդ որում, 53 տոկոսը նշել է, որ
աշխատանքային պայմանագիր չունեն: Վերջիններս եղել են բացառապես
գյուղական համայնքների համայնքային ծառայողներ:
 Հարցված բոլոր համայնքային ծառայողները նշել են, որ գործում է համայնքի
կողմից բնակիչներին սոցիալական աջակցության տրամադրման որոշումների
վերահսկման մեխանիզմ:
 Հարցվածների միայն 13 տոկոսն է երբևէ ստացել նվերներ կամ ծառայություն
ավելի ցածր դիրք զբաղեցնող աշխատակցի կողմից: Նրանցից 14-ն էլ երբևէ
մատուցել է նվերներ կամ ծառայություն ծառայողական դիրքով ավելի բարձր
դիրք զբաղեցնող անձին:
 Համայնքային ծառայողների 91 տոկոսի կարծիքով իրենց հաստատությունում
չկան ոչ ճիշտ քաղաքականություններ կամ ընթացակարգեր:
 Հարցման արդյունքները վկայում են այն մասին, որ շահերի բախմանը վերաբերող
հարցերը թերի կերպով են արտահայտված հաստատությունների աշխատանքը
կանոնակարգող փաստաթղթերում և շահերի բախման խնդիրը գրեթե չի
քննարկվում հաստատության կառավարման համատեքստում:

Աղյուսակ 1. Հարցազրույցների քանակն ըստ համայնքների.

քաղաք Արմավիր
գյուղ Ակնալիճ
գյուղ Այգեշատ
գյուղ Բամբակաշատ
գյուղ Հայկավան
գյուղ Մյասնիկյան
գյուղ Նալբանդյան
գյուղ Նորավան
գյուղ Շենիկ
Ընդամենը

Քանակ
20
10
10
10
10
10
10
10
10

100

13

Աղյուսակ 2. Ըստ Ձեզ ի±նչ է նշանակում շահերի բախում համայնքային
ծառայության մեջ:

Բախում համայնքային ծառայողի անձնական շահերի միջև

Քանակ
2

Բախում համայնքային ծառայողների միջև
13
Բախում համայնքային ծառայողի անձնական շահի և
աշխատանքային պարտականությունների միջև

47

Դժվարանում եմ պատասխանել
38

100

Ընդամենը

Աղյուսակ 3. Արդյո±ք շահերի բախումը կոռուպցիա է:

Այո
Ավելի շուտ այո
Ավելի շուտ ոչ
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
16
16
9
50
9

100

Աղյուսակ 4. Խնդրում եմ հայտնել Ձեր կարծիքը հետևյալ ընթացակարգերի
վերաբերյալ.
Այո

Ոչ

Դժ.պատ.

Կա՞
արդյոք
Ձեր
համայնքում
համայնքային ծառայողի էթիկայի և/կամ
վարքագծի համապատասխան կանոններ ։
Տեղյա՞կ եք արդյոք վարքագծի կանոնների
խախտումների մասին։
Եթե խախտումներ եղել են, ձեռնարկվե՞լ
են արդյոք համապատասխան քայլեր։

84

10

6

Կիրառելի
չի/չեն եղել
0

47

34

3

16

28

25

3

44

Արդյո՞ք աշխատակազմը տեղեկացվել է
կանոնները
խախտած
անձանց
նկատմամբ ձեռնարկած քայլերի մասին

27

25

4

44

Աղյուսակ 5. Արդյո±ք թուլատրելի է համայնքի բյուջեի հաշվին իրականցվող
աշխատանքները ընտանիքի անդամներին կամ մերձավոր ազգականներին
պատվիրելը:

Այո
Ոչ

Քանակ
3
94

14

Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

3

100

Աղյուսակ 6. Իսկ ձեր համայնքում եղե±լ են այդպիսի դեպքեր:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
3
91
6

100

Աղյուսակ 7. Արդյո±ք կարելի է պետական/համայնքային աշխատանքի ընդունել
ընտանիքի անդամին կամ մերձավոր ազգականին:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
41
53
6

100

Աղյուսակ 8. Եղե±լ են արդյոք Ձեր համայնքում անձնական հարաբերությունների
շնորհիվ անձանց աշխատանքի ընդունման դեպքեր:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
0
93
7

100
Աղյուսակ 9. Եղե±լ են արդյոք Ձեր համայնքում աշխատակիցների անարդար
առաջխաղացման դեպքեր:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
0
97
3

100

Աղյուսակ 10. Արդյո±ք թույլատրելի է համայնքային սեփականություն համարվող
գույքն անձնական նպատակներով օգտագործելը:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
0
100
0

100
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Աղյուսակ 11. Եղե՞լ են արդյոք Ձեր համայնքում դեպքեր, երբ աշխատակազմի
որևէ անդամ օգտագործել է հաստատության հետևյալ ռեսուրսները անձնական
նպատակով.
Այո
Տարածք
Տրանսպորտային միջոցներ
Սարքավորումներ
Այլ

Ոչ
0
2
4
0

Դժ.պատ.
97
95
93
0

3
3
3
0

Աղյուսակ 12. Արդյո՞ք աշխատանքի անցնելիս համայնքային ծառայողը
նախազգուշացվում է պետական միջոցները, ծառայությունները, դիրքը
անձնական նպատակներով օգտագործելու բացառման վերաբերյալ:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
56
38
6

100

Աղյուսակ 13. Ներառու±մ է արդյոք Ձեր աշխատանքային պայմանագիրը շահերի
բախման մասին դրույթ:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
25
59
16

100

Աղյուսակ 14. Ընտանիքի անդամի կամ առաջին աստիճանի արյունակցական
կապի մեջ գտնվող անձը նույն համայնքի աշխատակազմում կամ այլ
ստորաբաժանմունքում աշխատանքի անցնելիս պարտավոր է արդյո՞ք իր
ազգակցական կապի վերաբերյալ հայտարարություն անել:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
63
28
9

100

Աղյուսակ 15. Ո՞վ է կայացնում
աշխատանքի ընդունման մասին:

Համայնքի ղեկավարը
Ավագանին
Աշխատակազմի քարտուղարը
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

որոշում

աշխատակազմի

անդամների

Քանակ
41
6
50
3

100
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Աղյուսակ 16. Արդյո՞ք գործում է համայնքի կողմից բնակիչներին սոցիալական
աջակցության տրամադրման որոշումների վերահսկման մեխանիզմ:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
100
0
0

100

Աղյուսակ 17. Երբևէ ձեզնից ավելի ցածր ծառայողական դիրք զբաղեցնող
աշխատակցի կողմից նվերներ կամ այլ ծառայություն ստացե՞լ եք:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
13
84
3

100

Աղյուսակ 18. Երբևէ Ձեզնից ծառայողական դիրքով ավելի բարձր դիրք
զբաղեցնող անձին նվերներ կամ ծառայություն մատուցե՞լ եք:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
14
81
5

100

Աղյուսակ 19. Ընդունելի համարու՞մ եք համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին
ծառայություն մատուցող անձի/ընկերության կողմից Ձեզ կամ Ձեր ընտանիքին
տրամադրված հավելյալ ծառայությունները:

Այո
Ավելի շուտ այո
Ավելի շուտ ոչ
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
3
0
13
84
0

100

Աղյուսակ 20. Նվերների կամ ծառայությունների ստացման վերաբերյալ արդյո՞ք
անհրաժեշտ է հայտարարություն կազմել:
17

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

Քանակ
38
47
15

100

Աղյուսակ
21.
Ձեր
կարծիքով
կա՞ն
որդյոք
ոչ
քաղաքականություններ/ընթացակարգեր Ձեր հաստատությունում:

Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ պատասխանել
Ընդամենը

ճիշտ

Քանակ
0
91
9

100
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