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«Պետական գնումների էլետրոնային հարթակների մոնիթորինգ․ լրագրողական
հայացք» պրակտիկ զեկույցը մշակվել է «Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ»
(TAAP) ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է «ՀԿ Կենտրոն»
քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերության
(ՀԿ Կենտրոն) առաջնորդությամբ և «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» (ԻԱԿ) ու
«Համայնքը և երիտասարդները» երիտասարդական և խորհրդատվական
հասարակական կազմակերպությունների հետ գործընկերությամբ կազմված
կոնսորցիումի միջոցով։

«Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» ծրագիրն իրականացվում է «Տվյալներ
հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակում
տրամադրված ենթադրամաշնորհի միջոցներով: ԴԱՏԱ ծրագիրն իրականացվում է
Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և ԴԱՏԱ գործընկերների կողմից,
Ամերիկայի միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։
Զեկույցում արտահայտված տեսակետները և նյութերի բովանդակությունը միմիայն
ՀԿ Կենտրոնինն ու TAAP կոնսորցիումի անդամ կազմակերպություններինն են և
պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ
տեսակետները:

կամ ԱՄՆ կառավարության

ՆԱԽԱԲԱՆ

Պետական գնումներն առանձնակի խոցելի են կոռուպցիայի զանազան ձևերի առջև,
քանի որ դրանք պետական ծախսերի զգալի մասն են կազմում, ինչը մեծ դաշտ ու
հնարավորություն է ստեղծում տարատեսակ չարաշահումների համար։
Պետական գնումների մշտադիտարկման, դրանցում կոռուպցիոն ռիսկերի, շահերի
բախման, անարդյունավետ ծախսերի բացահայտման գործում մեծ դեր ունեն
լրագրողներն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Պետական
մարմիններն ու կառավարության ներկայացուցիչները թեև մշտապես հայտարարում
են, որ քայլեր են ձեռնարկվում պետական գնումներն առավել թափանցիկ և
հաշվետվողական, դրա հետ կապված տեղեկատվությունն առավել հասանելի,
մատչելի դարձնելու ուղղությամբ, սակայն համակարգերը, որտեղ տեղադրվում են
պետական գնումների հետ կապված փաստաթղթերը, ունեն մի շարք թերություններ և
տեխնիկական խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են պետական գնումների ամբողջական
և բազմակողմանի հետազոտության և/կամ մշտադիտարկման գործընթացը։
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ընդհանուր համակարգային խնդիրների հիմքում
հաճախ կոնկրետ, տեղային տեխնիկական թերություններ/բացթողումներ են, որոնց
լուծումը կարող է էապես հեշտացնել ոլորտային մշտադիտարկումները, տվյալների
հետ աշխատանքը դարձնել արագ և արդյունավետ։
Պետական

գնումների

համակարգին

առնչվող

հիմնական

տվյալներն

ու

փաստաթղթերը հասանելի են gnumner.am և armeps.am կայքերում։ Այս պրակտիկ
էլեկտրոնային հարթակները նաև կարևոր գործիքներ են լրագրողների համար, ովքեր
սակայն այստեղ առկա տվյալների հետ աշխատանքի շրջանակում նաև ունեն
առանձնահատուկ կարիքներ։ Այս առումով խիստ կարևոր է, որ լրագրողների
մասնագիտական գործունեությանը խանգարող տեխնիկական և բովանդակային
խնդիրների քարտեզագրումն ու դրանց լուծման տարբերակաների մշակաման
գործընթացին մասնակցեն նաև այն լրագրողները, ովքեր ամենօրյա ռեժիմով օգտվում
են այդ հարթակներից և անմիջապես զգում են փոփոխությունների ազդեցությունն
իրենց գործունեության վրա։

Հաշվի առնելով այս ամենը՝ «Թափանցիկ, մատչելի և հաշվետու գնումներ» (TAAP)
ծրագրի համընկերությունը առաջարկել է գնումների ոլորտը լուսաբանող երկու
գործընկեր լրագրողների առանձնացնել gnumner.am և armeps.am կայքերում առկա
խնդիրները, որ խոչընդոտում են լրագրողական գործունեությանը, և առաջարկել այդ
խնդիրների իրենց լուծման տարբերակները։
CivilNet-ի փաստերի ստուգման թիմի ղեկավար Անի Գրիգորյանը և «Հետք» առցանց
պարբերականի

լրագրող

Տրդատ

Մուշեղյանը

լրագրողական

դիտարկետից

ներկայացնում են կայքերում արձանագրած խնդիրները, համառոտ պատկերացում
տալիս դրանցով պայմանավորված բովանդակային ռիսկերն ու առաջարկում պարզ
լուծումներ։
Փաստաթուղթը պատրաստված է պետական գնումները համակարգող լիազոր
մարմնի՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը համակարգի առցանց գործիքները
բարեփոխելու գործընթացին պրակտիկ աջակցություն տրամադրելու նպատակով։
Քարտեզագրված խնդիրների մասին ամփոփ ուղեցույցը հնարավորություն կտա նաև
խուսափելու

նմանօրինակ

սպասարկող/ներկայացնող

նոր

գործարկման համատեքստում։

բացթողումներից
էլեկտրոնային

ֆինանսական
համակարգերի

ոլորտը

մշակման

և

Armeps.am
ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Խնդրի նկարագրություն։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս միևնույն առարկան,
ծառայությունը, աշխատանքը ներկայացնել կամայական ձևով, արդյունքում նշվում են
տարբեր անվանումներ, իսկ անգամ նույնական անվանման դեպքում կարող են լինել
գրության տարբեր ձևեր և/կամ տառասխալներ։ Այս համատեքսում գրեթե անհնար է
որևէ

գնաման

հավաքագրումը։

առարկայի

վերաբերյալ

Միաժամանակ

չկան

ամբողջական

հնարավորություններ

հավաքագրված տվյալների ամբողջականությունը։
Օրինակ N 1

Օրինակ N 2

տեղեկությունների
վերստուգելու

Օրինակ N 3

Լուծման առաջարկ։ Առաջարկվում է գնման առարկայի դաշտում կիրառել անվանումների
նույնականացման մեխանիզմ, երբ լրացնողը ոչ թե անձամբ է մուտքագրում անվանումը, այլ
ընտրում է առաջդրված տարբերակներից։

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

Խնդրի նկարագրություն։ Նույն մատակարարի անունը նշված է տարբեր ձևերով, ինչի
արդյունքում անգամ մեկ տառի և նշանի բացակայության/տարբերության կամ սխալի
դեպքում տվյալ մատակարարին առանչվող պայմանագրերը կարող են չգտնվել, կամ գտնվել
մասնակի։ Արդյունքում հետազոտության պատկերը կլինի թերի։ Հարկ է նշել, որ
մուտքագրողների կողմից սխալվելու կամ ոչ ամբողջական մուտքագրելը կարող է լինել
ինչպես պատահականություն, այնպես էլ միտումնավոր քայլ։

Օրինակ N 3

Լուծման առաջարկ։ Առաջարկվում է կազմակեպության անվանումը մուտքագրելու
գործընթացը ուղղակիորեն կապել մատակակարարի ՀՎՀՀ-ին․ այս դեպքում
մուտքագրողը ոչ թե կգրի ընկերության անվանումը, այն կնշի ՀՎՀՀ-ն, իսկ համակարգն
ավտոմատ կերպով կառաջարկի ընկերության ճշգրիտ անվանումը։ Այս դեպքում
մասնագետի սխալվելու հավանականությունը գրեթե վերանում է, կբացառվեն նաև
անվանման կրկնաբանությունները։
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդրի նկարագրություն։

Պայմանագրերի ամսաթվերի հատվածում առկա են

բազմաթիվ վրիպակներ, որոնց հետևանքով փաստացի այդ պայմանագրերի որոնումը
դառնում է բարդ, իսկ երբեմն անհնար։
Օրինակ N 4

Լուծման առաջարկ։

Առաջարկվում է դնել սահմանափակող մեխանիզմ, որ

համակարգը ավտոմատ կերպով չընդունի ապագայի կամ վաղ անցյալի ամսաթվով
ներբեռնված պայմանագրերը։ Մեխանիզմով կարելի է ապահովել, որ եթե անգամ
մասնագետը սխալմամբ թվերը քիչ գրի կամ այլ թիվ գրի, համակարգը կհուշի, որ
սխալմունք կա և կուղղի այն։

Խնդրի նկարագրություն։ Պայմանագրի ծածկագրով փնտրելիս հաճախ նույն գնումը
մի քանի տողով է ներկայացվում, ինչը անհասկանալի է և կրկին շփոթեցնող։
Փաստացի նույն պայմանագիրը հրապարակվում է տարբեր տողերով, ինչը կարող է
սխալ հաշվարկների և հետևությունների պատճառ դառնալ։
Օրինակ N 5

Պատահում են նաև դեպքեր, երբ գնման մասին տողը լինում է, սակայն
պայմանագրերը կցված չեն լինում. նման դեպքեր պատահում են հատկապես նոր
կատարված գնումների հրապարակման դեպքում։

Լինում են դեպքեր, երբ տարբեր մարմինների կողմից իրականացված գնումների
ծածկագրերը գրեթե համընկնում են։ Ներքևում ներկայացված օրինակի դեպքում
Աբովյանի համայնքապետարանի և Քաղաքաշինության կոմիտեի ծածկագրերը գրեթե
համընկնում են։ Լինում են դեպքեր, երբ պետական մարմինը նշում է անվան
հապավումը, հետո նոր ծածկագիրը, լինում է, որ անվան հապավումը ընդհանրապես
չի նշվում։ Չկա միասնական մոտեցում և կամայականությունները շատ են։
Օրինակ N 6

Լուծման առաջարկ։ Ցանկալի կլինի գնման նոր հայտ բացելիս, համակարգում
պետական մարմինն ավտոմատ ընտրվի և ավտոմատ համակարգը ծածկագրի սկզբի
մասը գեներացի և միայն դրանից հետո մուտքագրվի երկրորդ մասը։ Առավել
արդյունավետ կլինի, որ համակարգն ինքը նոր ծածկագիր առաջարկի, որը
կտարբերվի մյուս պետական մարմինների ծածկագրերից։
Բացի այդ, ցանկալի կլինի, որ ծածկագրի վրա սեղմելիս հասանելի դառնան տվյալ
գնման հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը՝ հայտից մինչև վերջնական պայմանագիր։

Միևնույն ժամանակ հաճախ բուն պայմանագրերում նշված գումարը և armeps-ի
տողում նշված գումարը չեն համապատասխանում միմյանց, ինչը կրկին շփոթեցնող է։
Պատահում է նաև, որ բաժինները մեկը մյուսի փոխարեն է նշված լինում։
Օրինակ N 7

Օրինակ N 8

Օրինակ N 9

Օրինակ N 10

Օրինակ N 11

Խնդրի նկարագրություն։ Armeps.am-ի «Գնումների պլաններ» բաժնում ներկայացված
տեղեկություններով ևս հնարավոր չէ ամբողջական ու ստույգ ուսումնասիրություն
իրականացնել․ տվյալներն լրացված են ոչ ամբողջական, շատ են կամայական
մուտքագրումները։

Օրինակ N 12

Օրինակ N 13

Երբեմն «Գնման առարկա» բաժնում միևնույն առարկան ներկայացված է տարբեր
անվանումներով։

Օրինակ N 14

Բացի այդ, գնումների պլաններում միևնույն առարկան ներկայացված է մի քանի
տողով, ինչը ևս անհասկանալի է։ Շատ դեպքերում միավորի գինը, ընդհանուր գինը
կամ քանակը նշված է 0, ինչը սխալ է, քանի որ այն պետք է պարտադիր լրացված լինի։

Օրինակ N 15

Լուծման առաջարկ։ Անհրաժեշտ է գնման առարկան ևս ավտոմատացնել, այսինքն՝
մասնագետը համակարգում ոչ թե ձեռքով ավելացնի գնման առարկան, այլ փնտրի և
ընտրի, որպեսզի միևնույն առարկան, ծառայությունը կամ աշխատանքը մի քանի
անվանումով չլինի։
Առաջարկվում է նաև այնպես անել, որ համակարգը չընդունի առարկաները, եթե
քանակը, միավորի գինը կամ ընդհանուր գումարը նշված է 0:

Ցանկալի է, որպեսզի կրկնակի ստուգման հնարավորություն ստեղծելու համար,
գնման պլանները ամողջությամբ մեկ ֆայլով տեղադրված լինեն այնպես, ինչպես
տեղեդրված են gnumner.am-ում։

Առաջարկ։ Կարևոր է նաև, որ համայնքապետարաններից կողմից իրականացված
բոլոր գնումները ևս պարտադիր կերպով հրապարակվեն armeps.am-ում, ինչն այսօր
դեռևս արվում է մասնակիորեն։

Gnumner.am
Ընդհանուր առմամբ gnumner.am կայքը շատ ծանր է աշխատում, յուրաքանչյուր էջ
բացելը որպես կանոն տևական ժամանակ է խլում։
Դժվար է կայքում որևէ գնում գտնելը․ որոնողական համակարգը շատ վատ է
աշխատում, չկա ֆիլտրման համակարգ։ Համակարգն ամբողջությամբ թարմացման
կարիք ունի։
Ցանկալի կլիներ, որ համակարգը թույլ տար յուրաքանչյուր պետական մարմնի
դեպքում, ինչպես armeps.am-ում է, ֆիլտրերի միջոցով տեսնել, թե ինչ մրցույթ է
հայտարարել, ինչ փուլում է գտնվում մրցույթը, ովքեր են մասնակցել մրցույթներին, ով
է հաղթել և այլն։
Հարկ է նաև նշել, որ որևէ գնում փնտրելի անհրաժեշտ է օգտագործել պայմանագրի
ծածկագիրը, սակայն այս դեպքում գնումները փնտրելիս որպես կանոն հնարավոր չի
լինում գտնել դրա հետ փոխկապակցված փաստաթղթերը։
Օրինակ N 16

Օրինակ N 17

Գնումներում է ներկայացվում նաև շահերի բախման բացակայությունների և իրական
շահառուների տվյալները, որը ևս որոնողական համակարգերի միջոցով հնարավոր
չէ գտնել։

Լուծման առաջարկ։ Առաջարկվում ենք, փոխել փնտրման մեխանիզմն այնպես, որ
ֆիլտրերի միջոցով հնարավոր լինի գտնել ընկերության կողմից ներկայացված շահերի
բախման կամ իրական շահառուների մասին ներկայացված փաստաթղթերը։ Այսինքն՝
ընկերության անվանումը կամ պակմանագրի ծածկագիրը ընտրելու դեպքում
ավտոմատ ներկայացվի գնման մրցույթի շրջանակում ներկայացած իրական
շահառուների կամ շահերի բախման մասով փաստաթղթերը։
Առաջարկվում է գնումներ կայքում փաստաթղթերը դասակարգել ըստ մի քանի
չափորոշիչերի, օրինակ՝ ըստ պետական մարմինների, իրականացված գնումների
մրցույթների, ժամանակաշրջանի և այլն։
Նաև անհրաժեշտ է զետեղել տեղեկատվություն, թե որ ընկերություններն են
որակավորված մասնակցելու փակ մրցույթներին կամ որոշակի լիցենզիա ունեն
կոնկրետ ոլորտում արտադրություն կամ ծառայություն մատուցելու համար։

