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Չորս տարի առաջ Խոսքի ազատության պաշտպանության
կոմիտեն (ԽԱՊԿ) Հայաստանում առաջին անգամ սկսեց
իրականացնել երկրի պետական մարմինների ինտերնետային
կայքերի մոնիտորինգ՝ նրանց տեղեկատվական թափանցիկության
մակարդակը գնահատելու համար: Այդ հետազոտությունների
արդիականությունը պայմանավորված էր երկու գործոնով: Նախ`
իշխանության կառույցները սկսել էին ավելի մեծ դեր հատկացնել
իրենց կայքերին եւ դրանց վերաբերվել իբրեւ լուրջ տեղեկատվական
ռեսուրսի։ Երկրորդ՝ 2011 թվականին Հայաստանը միացավ «Բաց
կառավարման գործընկերություն» (Open Government Partnership)
միջազգային նախաձեռնությանը, ինչի հետ կապված ստանձնեց մի
շարք պարտավորություններ, որոնցից մեկը պետական մարմինների
կայքերի բովանդակության միասնականացումն (ստանդարտացում)
էր:
Այդ պարտավորություններին օժանդակելու համար
ԽԱՊԿ-ն, հիմնվելով 2011-2013 թվականներին իրականացրած
հետազոտությունների արդյունքների վրա, մշակեց
առաջարկություններ, որոնց մեծ մասը ՀՀ կառավարությունն ընդգրկեց
2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ընդունված «Ինտերնետ ցանցում
պետական մարմինների պաշտոնական կայքերին ներկայացվող
նվազագույն պահանջները հաստատելու մասին» որոշման մեջ:
2014 թվականին մոնիտորինգը շարունակվեց: Ինչպես եւ նախորդ
տարիներին, այն իրականացվեց Տեղեկատվության ազատության
զարգացման ինստիտուտի (Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան)
մշակած եւ Հայաստանում այն կիրառելու համար ԽԱՊԿ-ի
տեղայնացրած մեթոդաբանությամբ: Սակայն ներկա հետազոտության
առանձնահատկությունն այն էր, որ պետական մարմինների կայքերը
վերլուծվում էին՝ հաշվի առնելով կառավարության վերոհիշյալ
որոշման պահանջները:
Վերջին երկու տարիներին մոնիտորինգն իրականացվում է
դարձյալ Սանկտ Պետերբուրգի Տեղեկատվության ազատության
զարգացման ինստիտուտի մշակած ЕХМО ավտոմատացված
տեղեկատվական համակարգով: Դա համակարգչային ծրագիր է, որը
հնարավորություն է տալիս առցանց (օնլայն) ռեժիմով ուսումնասիրել
եւ գնահատել պետական մարմինների կայքերը, բացահայտված
թերությունները քննարկել կայքերի համար պատասխանատու
պաշտոնյաների հետ եւ վերացնել դրանք: Այս համակարգի հիմքում
իշխանության կառույցների ներկայացուցիչների եւ նրանց կայքերի
բովանդակությունը վերլուծող փորձագետների երկխոսության
գաղափարն է:
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Քանի որ համանման մի շարք հետազոտությունների
արդյունքներով Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն մեծ
ծավալի նյութ է հավաքել, ապա այս ծրագրի շրջանակներում մենք
փորձ ենք արել համադրել չորս տարիների տվյալները եւ կատարել
համեմատական վերլուծություն: Դա հնարավորություն է տալիս վեր
հանելու հետազոտված պաշտոնական կայքերից յուրաքանչյուրի
բարելավման (կամ վատացման) դինամիկան, ինչպես նաեւ հետեւելու,
թե ինչպես է իրականացվում դրանց միասնականացման գործընթացը:
Քառամյա հետազոտությունների կարեւոր ձեռքբերում է այն,
որ պարբերական մոնիտորինգի, ստացված արդյունքներով
տեղեկատվական թափանցիկության վարկանիշներ կազմելու
ու հրապարակելու շնորհիվ պետական մարմինների շրջանում
ձեւավորվել է մրցակցային մթնոլորտ, ինչն էլ նրանց մղում է իրենց
կայքերում զգալիորեն ավելի շատ հանրային նշանակության
տեղեկություններ հրապարակել, քան նախկինում:
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն
շնորհակալություն է հայտնում Ֆրիդրիխ Էբերտի անվան
հիմնադրամին՝ Հայաստանում տեղեկատվության ազատության
զարգացմանը միտված սույն ծրագրին աջակցելու համար: Մեր
երախտագիտությունն ենք հայտնում նաեւ մեր գործընկերներին՝
ռուսաստանյան Տեղեկատվության ազատության զարգացման
ինստիտուտին եւ ամերիկյան «Ազգային անվտանգության արխիվ»
(Վաշինգտոն, ԱՄՆ) կազմակերպությանը, որոնք ամեն կերպ
օժանդակել են ԽԱՊԿ-ի՝ այսքան կարեւոր հետազոտությունները
կազմակերպելուն եւ իրականացնելուն:
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2014 թվականի ապրիլի 1-ից մինչեւ նոյեմբերի 30-ը Խոսքի
ազատության պաշտպանության կոմիտեն, Ֆրիդրիխ Էբերտի անվան
հիմնադրամի աջակցությամբ, իրականացրեց հերթական ծրագիրը,
որը նախատեսում էր Հայաստանի պետական մարմինների (ՊՄ)
պաշտոնական կայքերի մոնիտորինգ՝ նրանց տեղեկատվական
թափանցիկության մակարդակը գնահատելու համար: Սա դեռեւս
2011 թվականին սկսված գործունեության տրամաբանական
շարունակությունն էր:
Մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը մանրամասն ներկայացված
է սույն զեկույցի համապատասխան բաժնում: Այն հիմնված է ЕХМО
ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի վրա, որը մշակել եւ
հաջողությամբ ներդրել է Տեղեկատվության ազատության զարգացման
ինստիտուտը (Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան): 2013 թվականին
այդ համակարգը տրամադրվել է ԽԱՊԿ-ին՝ Հայաստանում կիրառելու
համար:
Մոնիտորինգի են ենթարկվել 44 ՊՄ-ների պաշտոնական կայքեր,
որոնք բաժանված են երկու խմբի: Առաջինում ներառված են ՀՀ
նախարարությունների, կառավարությանն առընթեր մարմինների եւ
այլ գերատեսչությունների 34 կայքերը: Երկրորդում՝ երկրի 10 մարզերի
պաշտոնական կայքերը (այսուհետ՝ մարզպետարանների կայքեր),
որոնք ընդգրկված են «Տարածքային կառավարման համակարգ» (ՏԿՀ)
միասնական ցանցում:
Այս բոլոր կայքերի գնահատման չափանիշները տեղեկությունների
քանակական եւ որակական բնութագրիչներն են, մասնավորապես.
•
պահանջված տեղեկության առկայությունը / բացակայությունը,
•
տեղեկության ամբողջականությունը,
•
hրատապությունը (օպերատիվությունը),
•
մատչելիությունը (հասանելիությունը` տեխնիկապես),
այդ թվում նաեւ HTML մատչելիությունը, փաստաթղթերի
մատչելիությունը եւ գրաֆիկական մատչելիությունը:
Մոնիտորինգն իրականացվել է 146 չափորոշիչով, որոնցից
120-ը բովանդակային են, իսկ 26-ը՝ տեխնիկական: Դրանք
համապատասխանում են պետական մարմինների պաշտոնական
կայքերին ներկայացվող՝ ՀՀ կառավարության հաստատած
պահանջներին: Ստացված տվյալների հիման վրա, հատուկ մշակված
բանաձեւերով, հաշվարկվել են տեղեկությունների քանակական եւ
9

որակական գործակիցները, այնուհետեւ՝ վերջնական կշռի գործակիցը,
որից հետո՝ գլխավոր ցուցանիշը՝ տեղեկատվական թափանցիկության
գործակիցը: Այս գործակցի նվազման կարգով էլ ձեւավորվել է
պետական կառույցների կայքերի վարկանիշային աղյուսակը:
Վերոհիշյալ երկու խմբերից (նախարարությունների ու
գերատեսչությունների եւ մարզպետարանների կայքեր)
յուրաքանչյուրի համար կազմվել է տեղեկատվական
թափանցիկության վարկանիշային առանձին աղյուսակ, ինչը
պայմանավորված է մոնիտորինգի ընթացքում ստացված տվյալների
համադրելիությունը հաշվի առնելու անհրաժեշտությամբ:
Ուսումնասիրությունը բաղկացած էր չորս փուլից. առաջինը`
նախապատրաստականն էր, որի ժամանակ հետագա համատեղ
աշխատանքի համար կապեր հաստատվեցին պետական
մարմինների պաշտոնական կայքերի պատասխանատուների
հետ, երկրորդը՝ ԽԱՊԿ-ի փորձագետների կողմից կայքերի
նախնական գնահատման ու վերլուծության, տեղեկատվական
թափանցիկության վարկանիշային աղյուսակների կազմման
փուլն էր, երրորդը՝ համագործակցության փուլն էր, երբ պետական
մարմինների ներկայացուցիչներին հնարավորություն տրվեց
ծանոթանալու մոնիտորինգի նախնական արդյունքներին եւ ԽԱՊԿ-ի
փորձագետների հետ քննարկումների հիման վրա բարելավելու
պաշտոնական կայքերը, չորրորդը՝ հետազոտության արդյունքների
ամփոփման ու ՊՄ-ների տեղեկատվական թափանցիկության 2014
թվականի վերջնական վարկանիշային աղյուսակի կազմման եւ
հրապարակման փուլն էր:
Կայքերի նախնական վերլուծությունն իրականացվեց 2014
թվականի մայիսի 6-ից մինչեւ հուլիսի 15-ը: Այս փուլի արդյունքները
ԽԱՊԿ-ն հրապարակեց հուլիսի 17-ին: Այնուհետեւ՝ պետական
մարմինների հետ մեկուկես ամսվա համագործակցության
փուլից հետո, ամփոփվեցին վերջնական արդյունքները, որոնք
հրապարակվեցին հոկտեմբերի 7-ին: Հետազոտության նախնական
եւ վերջնական արդյունքները համեմատված եւ վերլուծված են սույն
զեկույցի համապատասխան բաժնում:
Այստեղ ներկայացնում ենք նախարարությունների,
ՀՀ կառավարությանն առընթեր մարմինների եւ այլ
գերատեսչությունների տեղեկատվական թափանցիկության 2014
թվականի վերջնական վարկանիշային աղյուսակը:
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Աղյուսակ 1

№

Պետական մարմինը

Կայքի հասցեն

Տեղեկատվական
թափանցիկության
վերջնական
գործակիցը (%)

1

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

2

ՀՀ միգրացիոն
պետական ծառայություն

www.smsmta.am

96.44

3

ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարություն

www.minagro.am

91.66

4

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

www.moh.am

89.33

5

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

www.mineconomy.am

82.83

6

ՀՀ քաղաքացիական
ծառայության խորհուրդ

www.csc.am

76.54

7

ՀՀ արդարադատության
նախարարություն

www.moj.am

76.26

8

ՀՀ տրանսպորտի եւ
կապի նախարարություն

www.mtc.am

75.98

9

ՀՀ դատախազություն

www.genproc.am

60.57

10

ՀՀ կրթության
եւ գիտության
նախարարություն

www.edu.am

60.13

11

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

www.mud.am

58.97

12

ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

13

ՀՀ ազգային
վիճակագրական
ծառայություն

www.mta.gov.am

www.mfa.am
www.armstat.am

99.36

57.30
56.61

11

14

ՀՀ կենտրոնական բանկ

www.cba.am

54.03

15

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

www.mes.am

53.88

16

ՀՀ ջրային տնտեսության
պետական կոմիտե

www.scws.am

50.71

17

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

www.mil.am

50.40

18

ՀՀ տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության
պետական
հանձնաժողով

www.competition.am

49.46

www.mindiaspora.am

49.28

19

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

20

ՀՀ կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով

www.elections.am

48.17

21

ՀՀ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե

www.cadastre.am

47.66

22

ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն

www.mnp.am

45.14

23

ՀՀ քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր
վարչություն

www.aviation.am

45.03

24

ՀՀ աշխատանքի եւ
սոցիալական հարցերի
նախարարություն

www.mss.am

42.30

25

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

www.minfin.am

42.05

26

ՀՀ սպորտի եւ
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն

www.msy.am

39.27

12

27

ՀՀ հանրային
ծառայությունները
կարգավորող
հանձնաժողով

28

ՀՀ ոստիկանություն

29

ՀՀ վերահսկիչ պալատ

30

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

31

www.psrc.am

33.00

www.police.am

32.92

www.coc.am

31.10

www.mincult.am

29.33

ՀՀ պետական գույքի
կառավարման
վարչություն

www.spm.am

27.22

32

ՀՀ էներգետիկայի եւ
բնական պաշարների
նախարարություն

www.minenergy.am

24.04

33

ՀՀ հեռուստատեսության
եւ ռադիոյի ազգային
հանձնաժողով

www.tvradio.am

24.46

34

ՀՀ միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական կոմիտե

www.anra.am

17.21

Կայքերի այս խմբի տեղեկատվական թափանցիկության
գործակցի միջին արժեքը

53.58

Ծանոթագրություն 1. ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կայքը (www.
sns.am) աղյուսակում ներառված չէ, քանի որ այս ՊՄ-ն իր էությամբ փակ կառույց
է, որտեղ շատ բան պետական գաղտնիք է: Հետեւաբար` այդ ծառայության կայքը
համեմատելի չէ մնացած պետական մարմինների կայքերի հետ:

Նույն սկզբունքով ձեւավորվել է նաեւ 10 մարզպետարանների
կայքերի տեղեկատվական թափանցիկության վարկանիշային
աղյուսակը: Այստեղ եւս, ինչպես նախորդ խմբում, ներկայացված
են հետազոտության վերջնական արդյունքները (իսկ նախնական եւ
վերջնական տվյալների համեմատական աղյուսակը «Մոնիտորինգի
արդյունքների վերլուծություն» բաժնում է):
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Աղյուսակ 2

№

Մարզը

Կայքի հասցեն

Տեղեկատվական
թափանցիկության
վերջնական
գործակիցը (%)

www.kotayk.gov.am

96.60

www.lori.gov.am

91.90

Արարատի մարզ

www.ararat.gov.am

85.90

4

Վայոց Ձորի մարզ

www.vdzor.gov.am

83.36

5

Արմավիրի մարզ

www.armavir.gov.am

80.92

6

Արագածոտնի մարզ

www.aragatsotn.gov.am

79.45

7

Գեղարքունիքի
մարզ

www.gegharkunik.gov.am

77.34

8

Տավուշի մարզ

www.tavush.gov.am

65.71

9

Շիրակի մարզ

www.shirak.gov.am

55.80

10

Սյունիքի մարզ

www.syunik.gov.am

52.50

1

Կոտայքի մարզ

2

Լոռու մարզ

3

Կայքերի այս խմբի տեղեկատվական
թափանցիկության գործակցի միջին արժեքը

76.95

Երկու վարկանիշային աղյուսակներում էլ տեղեկատվական
թափանցիկության ցուցանիշները արտացոլում են պաշտոնական
կայքերի այն վիճակը, որն արձանագրվել է հետազոտության
ժամանակաշրջանում: Եթե վերջնական արդյունքների
հրապարակումից հետո պետական մարմիններն իրենց կայքերում
փոփոխություններ են կատարել եւ շարունակել են բարելավել դրանց
բովանդակային եւ տեխնիկական բնութագրերը, ապա դա արդեն
փորձագետները կնշեն հետագայում, քանի որ ԽԱՊԿ-ն մտադիր է
շարունակել մոնիտորինգը նաեւ 2015 թվականին:
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Սույն հետազոտության նպատակն է որոշել Հայաստանի պետական
իշխանության մարմինների տեղեկատվական թափանցիկության
ներկայիս մակարդակը, այսինքն` պարզել, թե դրանց պաշտոնական
կայքերը որքանով են բավարարում հանրության տեղեկատվական
պահանջմունքները, եւ թե արդյո՞ք այցելելով այդ կայքեր՝ քաղաքացին
իսկապես կստանա իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունները, ինչպես
նաեւ՝ բացահայտել, թե արդյո՞ք դրանք պարունակում են օրենքով
նախատեսված բոլոր տեղեկությունները։
Տեղեկատվական եւ հաղորդակցության տեխնոլոգիաների
զարգացումն անխուսափելիորեն մեծացնում է պետությունհասարակություն կապի հնարավորությունները: Համացանցը,
բազմաթիվ առանձնահատկություններով եւ առավելություններով
հանդերձ, ավելի արդյունավետ, արագ եւ տնտեսապես հարմար միջոց
է դառնում՝ պետական մարմինների գործունեության մասին
տեղեկատվություն տարածելու, այս կամ այն հարցի վերաբերյալ
պաշտոնական տեսակետը հանրությանը հասցնելու, երկրի
քաղաքացիների եւ պետական մարմինների փոխգործակցության մեջ:
Սա արդիական է նաեւ Հայաստանի համար՝ նոր հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների տարածման առումով:
«Էլեկտրոնային կառավարում» (e-gov.am) համակարգի լիարժեք
իրականացումը կարող է նպաստել ոչ միայն հենց իշխանության
գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, այլեւ
պետական տեղեկատվական ռեսուրսները քաղաքացիներին մատչելի
դարձնելու խնդրի լուծմանը: Այսինքն` խոսքը, ըստ էության, ՊՄ-ների
գործունեության թափանցիկության ապահովման անհրաժեշտության
մասին է:
2011 թվականին Հայաստանը միացել է «Բաց կառավարում»
միջազգային գործընկերությանը (Open Government Partnership) եւ իր
վրա մի շարք պարտավորություններ է վերցրել: Դրանցից մեկը երկրի
պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի բովանդակության
միասնականացումն էր, այսինքն՝ ՊՄ պաշտոնական կայքերին
ներկայացվող միասնական պահանջների մշակումը: Այս առումով
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի մոնիտորինգը
առանձնապես արդիական դարձավ: Մասնավորապես, վեր հանված
առավել բնորոշ թերությունների, ինչպես նաեւ հետազոտության
բովանդակային եւ տեխնիկական չափորոշիչները հաշվի առնելով,
ԽԱՊԿ-ն անցյալ տարի մշակեց առաջարկություններ, որոնց մեծ
մասը ընդգրկվեց ՀՀ կառավարության՝ 2013 թվականի դեկտեմբերի
26-ի «Ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների պաշտոնական
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կայքերին ներկայացվող նվազագույն պահանջները հաստատելու
մասին» որոշման մեջ: Սույն մոնիտորինգի ժամանակ գնահատվել
է հենց այն պահանջների կատարումը, որոնք նախատեսված են այդ
որոշմամբ:
Պետական իշխանության մարմինները տիրապետում են
հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող առավել մեծ ծավալի
տեղեկությունների: Հետեւաբար, օգտագործելով ժամանակակից
տեխնոլոգիաները, հատկապես՝ համացանցի հնարավորությունները,
կարող են հանրությանը լայնորեն իրազեկել իրենց գործունեության
եւ դրա արդյունքների մասին: Այցելելով այդ կայքեր՝ յուրաքանչյուր
քաղաքացի պետք է հնարավորություն ունենա առավելագույնս
տեղեկություններ ստանալու պետական մարմինների մասին:
Պետական կառույցների կայքերի բովանդակությունից ելնելով՝
կարելի է դատել այս կամ այն գերատեսչության կամ, առհասարակ,
պետության գործունեության թափանցիկության կամ փակ լինելու
մակարդակի, ՊՄ-ի գործունեությանը վերաբերող տեղեկություններ
ստանալու հնարավորության, վարչական որոշումների եւ
ընթացակարգերի թափանցիկության, ինչպես նաեւ այս կամ այն
գերատեսչության՝ կոռուպցիայի նկատմամբ հակման մասին:
Պետական մարմինների՝ ժամանակակից պահանջներին
համապատասխանող կայքեր ունենալը որոշակիորեն կարգավորում
է այդ գերատեսչությունների աշխատանքը եւ խթանում դրանց
սոցիալական կողմնորոշումը: Այս կամ այն հարցի վերաբերյալ
պետության դիրքորոշումն իմացողը կարող է վերլուծել այն,
համեմատել այլ մոտեցումների հետ, կասկածի ենթարկել,
քննադատել: Ինչպես ցույց է տալիս զարգացած երկրների փորձը՝
ՊՄ-ները, իրենց գործունեությունն առցանց ներկայացնելով,
հարկադրված են առավել պատասխանատվությամբ կատարելու
ստանձնած պարտավորությունները եւ առավել հաշվետու լինելու
քաղաքացիական հասարակությանը:
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Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենսդրության հիմքը
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն է, որի 27-րդ
հոդվածն ասում է. «…Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության
իրավունք, ներառյալ՝ տեղեկություններ եւ գաղափարներ փնտրելու,
ստանալու, տարածելու ազատությունը տեղեկատվության ցանկացած
միջոցով՝ անկախ պետական սահմաններից»: Սահմանադրության
27.1 հոդվածը յուրաքանչյուրի համար երաշխավորում է իրավասու
պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ
պաշտոնատար անձանց դիմումներ կամ առաջարկություններ
ներկայացնելու եւ ողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան
ստանալու իրավունքը՝ անձնական կամ հասարակական շահերի
պաշտպանության նկատառումներով:
Հասարակության տեղեկացվածության առումով` կարեւոր
է Սահմանադրության 33.2 հոդվածում բնապահպանական
տեղեկատվության մատչելիության մասին դրույթը, ըստ որի՝
«Պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում
բնապահպանական տեղեկատվությունը թաքցնելու կամ դրա
տրամադրումը մերժելու համար»: Հանրության համար իրավական
տեղեկատվության մատչելիության առումով՝ կարեւոր է
Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը, ըստ որի՝ «Օրենքներն ուժի
մեջ են մտնում «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական
տեղեկագրում» հրապարակվելուց հետո: Այլ նորմատիվ իրավական
ակտերն ուժի մեջ են մտնում օրենքով սահմանված կարգով
հրապարակվելուց հետո»:
Սահմանադրական նորմերն արտացոլվել են նաեւ օրենքներում:
Դրանցից ամենակարեւորը, իհարկե, «Տեղեկատվության ազատության
մասին» ՀՀ օրենքն է, որը կարգավորում է տեղեկատվության
ազատությանն առնչվող հարաբերությունները, սահմանում
տեղեկատվության ապահովման բնագավառում տեղեկատվություն
տնօրինողների իրավասությունը, ինչպես նաեւ՝ տեղեկություններ
ստանալու կարգը, ձեւերը եւ պայմանները: Դրա գործողությունը
տարածվում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, պետական հիմնարկների, բյուջեից ֆինանսավորվող
կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ՝ հանրային նշանակության
կազմակերպությունների եւ դրանց պաշտոնատար անձանց
վրա։ Օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է 13 անուն
տեղեկություն, որոնք տեղեկություն տնօրինողը պարտավոր է
առնվազն տարեկան մեկ անգամ հրապարակել, իսկ դրանցում
կատարված փոփոխությունները, ըստ նույն հոդվածի 4-րդ մասի,
պետք է հրապարակի 10-օրյա ժամկետում:
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Այդ 13 անուն տեղեկություններն են՝
«1) հանրության համար իրականացվող (իրականացման ենթակա)
աշխատանքները եւ ծառայությունները,
2) բյուջեն,
3) գրավոր հարցումների ձեւերը եւ դրանք լրացնելու վերաբերյալ
խորհրդատվական ցուցումները,
4) հաստիքացուցակները, ինչպես նաեւ՝ պաշտոնատար անձանց
անունները, ազգանունները, կրթությունը, մասնագիտությունը,
պաշտոնը, աշխատանքի վայրի հեռախոսահամարները,
էլեկտրոնային փոստի հասցեները,
5) աշխատանքի ընդունման կարգը եւ թափուր աշխատատեղերը,
6) շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունը,
7) հասարակական միջոցառումների ծրագրերը,
8) քաղաքացիների ընդունելության կարգը, օրը, ժամը եւ վայրը,
9) աշխատանքների եւ ծառայությունների բնագավառում
գնագոյացման կարգը, գները (սակագները),
10) տնօրինվող տեղեկությունների ցանկը եւ դրանց տնօրինման
կարգը,
11) ստացված հարցումների վերաբերյալ վիճակագրական եւ
ամփոփ տվյալները, այդ թվում՝ մերժման հիմքերը,
12) սույն մասում սահմանված տեղեկությունների մշակման կամ
ստացման աղբյուրները,
13) սույն մասում սահմանված տեղեկությունները պարզաբանելու
իրավասություն ունեցող անձի տվյալները»:
Օրենքի այս հոդվածը սահմանում է, որ վերոհիշյալ
տեղեկությունները հրապարակվում են հանրության համար մատչելի
ձեւով, տեղեկություն տնօրինողի ինտերնետային էջի առկայության
դեպքում՝ նաեւ դրանով։
Ըստ նույն հոդվածի 2-րդ մասի՝ «Տեղեկատվություն
տնօրինողն անհապաղ հրապարակում կամ այլ մատչելի ձեւով
հանրությանը տեղեկացնում է իր տնօրինության տակ գտնվող այն
տեղեկությունը, որի հրապարակումը կարող է կանխել պետական
եւ հասարակական անվտանգությանը, հասարակական կարգին,
հանրության առողջությանն ու բարքերին, այլոց իրավունքներին եւ
ազատություններին, շրջակա միջավայրին, անձանց սեփականությանը
սպառնացող վտանգը»:
Այս հետազոտության համատեքստում հետաքրքրական է
նաեւ օրենքի 12-րդ հոդվածը, որտեղ ասվում է. «Տեղեկատվության
ազատության ապահովման ոլորտում տեղեկատվություն տնօրինողը
պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով՝
1) ապահովել տեղեկությունների մատչելիությունը եւ
հրապարակայնությունը.
2) իրականացնել իր տնօրինության տակ գտնվող
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տեղեկությունների գրանցումը, դասակարգումը եւ պահպանումը.
3) տեղեկություններ փնտրող անձին տրամադրել հավաստի եւ իր
տնօրինության տակ գտնվող ամբողջական տեղեկություն.
4) սահմանել իր կողմից բանավոր եւ (կամ) գրավոր
տեղեկությունների տրամադրման կարգը.
5) նշանակել տեղեկատվության ազատության ապահովման համար
պատասխանատու պաշտոնատար անձին»:
Տեղեկատվության ազատության զարգացմանը միտված կարեւոր
նորմատիվ-իրավական ակտ է սույն զեկույցի նախորդ բաժիններում
հիշատակված՝ ՀՀ կառավարության՝ 2013 թվականի դեկտեմբերի
26-ի «Ինտերնետ ցանցում պետական մարմինների պաշտոնական
կայքերին ներկայացվող նվազագույն պահանջները հաստատելու
մասին» որոշումը:
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Սույն հետազոտության մեթոդաբանությունը մշակել եւ օգտագործում
է Սանկտ Պետերբուրգի (ՌԴ) Տեղեկատվության ազատության
զարգացման ինստիտուտը (Институт развития свободы информации),
իսկ 2010-ից այն տրամադրել է նաեւ Խոսքի ազատության
պաշտպանության կոմիտեին՝ Հայաստանում կիրառելու համար:
Սկսած 2013 թվականից ԽԱՊԿ-ն օգտագործում է նորացված
մեթոդաբանությունը, որը դրա հեղինակները կատարելագործել են՝
ներդնելով փորձագիտական մոնիտորինգի EXMO (հետագայում այն
վերանվանվեց «Ինֆոմետր») ավտոմատացված տեղեկատվական
համակարգը: Նկատի ունենալով երկու երկրների պետական
կառավարման համակարգերի, ինչպես նաեւ՝ օրենսդրական
տարբերությունները՝ ԽԱՊԿ-ն մեթոդաբանությունը ադապտացրել է
տեղական պայմաններին:

Մեթոդաբանության նկարագրությունը
Մոնիտորինգի նպատակը իշխանության մարմինների
պաշտոնական կայքերի տեղեկատվական թափանցիկության
մակարդակը որոշելն է՝ դրանց քանակական եւ որակական
բնութագրիչների գնահատման միջոցով:
Հետազոտության առարկան պետական մարմինների
պաշտոնական կայքերի բովանդակության
համապատասխանությունն է՝
ա) պետական մարմինների գործունեության մասին
տեղեկությունների՝ ՀՀ քաղաքացիների համար մատչելիությունը
կարգավորող օրենսդրությանն ու այլ նորմատիվ-իրավական
ակտերին,
բ) կայքերին ներկայացվող համընդհանուր, այդ թվում՝ միջազգային
փորձից բխող, տեխնիկական պահանջներին,
գ) ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց՝ տեղեկությունների
ստացման ակնհայտ պահանջմունքներին:
Հետազոտության օբյեկտը պետական իշխանության մարմինների
(ՊՄ) պաշտոնական կայքերն են: Հետազոտվել են 44 կայքեր,
որոնք բաժանված են երկու խմբի: Առաջին խումբը կազմել են ՀՀ
նախարարությունների, գերատեսչությունների եւ կառավարությանն
առընթեր մարմինների 34 կայքերը: Երկրորդում ներառված են
երկրի 10 մարզերի պաշտոնական կայքերը, որոնք ընդգրկված
են «Տարածքային կառավարման համակարգ» (ՏԿՀ) միասնական
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ցանցում: Երկու խմբերից յուրաքանչյուրի ցուցանիշներով կազմվել
է տեղեկատվական թափանցիկության առանձին վարկանիշային
աղյուսակ:
Մոնիտորինգի փուլերը: Հետազոտությունը կազմված է 4 փուլից.
առաջինը՝ նախապատրաստականն է, որի ժամանակ նախատեսվում
է կապ հաստատել պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի
համար պատասխանատու ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ՝
մշակել եւ վերամշակել այդ կայքերի գնահատման չափորոշիչները:
Երկրորդ փուլում կատարվում են՝ կայքերի նախնական
վերլուծությունն ու գնահատումը, տեղեկատվական մատչելիության
վարկանիշային աղյուսակների կազմումն ու դրա հրապարակումը:
Երրորդը՝ համագործակցության փուլն է, երբ պետական կառույցների
ներկայացուցիչների համար ապահովվում է մոնիտորինգի
նախնական արդյունքների մատչելիությունը, եւ ԽԱՊԿ-ի
փորձագետների հետ քննարկումների հիման վրա պաշտոնական
կայքերը կատարելագործվում են: Չորրորդ փուլում կատարվում
է ամփոփիչ վերլուծություն, ստացվում են վերջնարդյունքները,
կազմվում եւ հրապարակվում է տեղեկատվական թափանցիկության
վերջնական վարկանիշային աղյուսակը՝ տարվա կտրվածքով:
Հետազոտության մեթոդը առցանց (օնլայն) ռեժիմով (կոնկրետ
ժամանակահատվածում) կայքերի բովանդակության փորձագիտական
վերլուծությունն է: Սրա էությունը փորձագետների խմբի
կողմից պետական իշխանության մարմինների պաշտոնական
կայքերի բովանդակության ուսումնասիրությունն է՝ պարզելու
հետազոտության համար ընտրված՝ թափանցիկության մակարդակի
քանակական եւ որակական բնութագրիչների առկայությունը: Այս
մեթոդն արդյունավետ է նրանով, որ թույլ է տալիս գնահատել ՊՄների կայքերում առկա համապատասխան տեղեկությունների
մատչելիությունը (լայն իմաստով) սովորական այցելուների համար:
Մոնիտորինգի չափորոշիչները: Հրապարակման ենթակա
տվյալների/տեղեկությունների անվանումները, ինչպես նաեւ
կայքերին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները մոնիտորինգի
չափորոշիչներն են:
Պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի բովանդակության
հետազոտությունը եւ վերլուծությունը կատարվում է 152
չափորոշիչներով (պարամետրերով), որոնցից 131-ը բովանդակային է,
իսկ 21-ը՝ տեխնիկական: Դրանք պայմանականորեն կարելի բաժանել
10 խմբի.
1. ընդհանուր տեղեկություններ պետական մարմնի (ՊՄ) մասին,
2. ՊՄ-ի կառուցվածքը,
3. տեղեկություններ ՊՄ-ի տեղեկատվական ռեսուրսների մասին,
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4. տեղեկություններ ՊՄ-ի գործունեության մասին՝ իր հիմնական
իրավասությունների ոլորտում,
5. օրենսդրությունը եւ ՊՄ-ի իրավաստեղծ գործունեությունը,
6. ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց իրավունքների,
ազատությունների եւ օրինական շահերի պաշտպանության
ուղղությամբ ՊՄ-ի գործունեության կարգը,
7. ՊՄ-ում մրցույթների, աճուրդների եւ գնանշումների 		
անցկացման, ինչպես նաեւ՝ կնքված պետական 			
պայմանագրերի (կոնտրակտների) մասին տեղեկատվությունը,
8. ՊՄ-ի կադրային ապահովումը,
9. բյուջեն, ֆինանսները,
10. տեղեկատվության ընկալման հարմարության չափորոշիչներ:
Առաջին ինը խմբերի չափորոշիչները բովանդակային են,
տասներորդինը՝ տեխնիկական:
Վերջինի մեջ մտնում են, օրինակ՝ ՊՄ-ի պաշտոնական կայքի
գրանցումը ինտերնետի հիմնական որոնման համակարգերում
(Google, Yahoo եւ այլն), ՊՄ-ի գործունեության թեմաներով
նորությունների ժապավենի առկայությունը, պետական տուրքի
եւ այլ անհրաժեշտ վճարումների անդորրագրի ինտերակտիվ
ձեւաթղթի առկայությու1նը (անմիջականորեն կայքից այն լրացնելու
եւ տպելու հնարավորություն), կայքում թարմացումներին հետեւելու
հնարավորությունը եւ այլն:
Ամենավերջին չափորոշիչը՝ պետական մարմինների կայքերում
ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, ապրանքների,
աշխատանքների եւ ծառայությունների գովազդի (այդ թվում՝
թաքնված) առկայությունն է: Սա միակ չափորոշիչն է, որի
առկայությունը բացասական է գնահատվում:
Սոցիալական կարեւորության եւ վերաբերելիության գործակիցների
հաշվարկման կարգը: Հետազոտության օբյեկտիվության բարձրացման
եւ համապատասխան ինֆորմացիայի պահանջված լինելու
տեսանկյունից գնահատվող չափորոշիչների ոչ համազորությունը
հաշվի առնելու նպատակով մտցվում է սոցիալական կարեւորության
գործակիցը (Ксз1): Այս գործակիցը արտացոլում է այս կամ այն
տեղեկատվության սոցիալական կարեւորությունը եւ դրա նկատմամբ
հանրային հետաքրքրության աստիճանը:
Տվյալ ցուցանիշի օգտագործման անհրաժեշտությունը
պայմանավորված է նրանով, որ բոլոր չափորոշիչները չէ, որ
սոցիալական կարեւորության տեսակետից համազոր են: Օրինակ,
պետական մարմնի գտնվելու վայրի ճշգրիտ հասցեն ավելի կարեւոր
է, քան այդ վայրը հասնելու տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ
ցուցումները:
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Սոցիալական կարեւորության գործակիցը ունի երեք արժեքներից
որեւէ մեկը.
- սոցիալական կարեւորության ցածր մակարդակ՝ Ксз = 1,
- սոցիալական կարեւորության միջին մակարդակ՝ Ксз = 2,
- սոցիալական կարեւորության բարձր մակարդակ՝ Ксз = 3։
Հետազոտության օբյեկտիվության բարձրացման մյուս
միջոցը չափորոշիչների վերաբերելիության գործակցի (Крп) եւ
չափանիշների վերաբերելիության գործակցի (Крк) կիրառությունն
է: Մեթոդաբանության մեջ դրանց ներմուծումը բացատրվում է երկու
հանգամանքով.
-տարբեր պետական մարմինների (որոնց պաշտոնական
կայքերը գնահատվում են մեկ ցիկլի ընթացքում) կառուցվածքի եւ
իրավասությունների հնարավոր տարբերությամբ (սրա համար
օգտագործվում է Крп -ը),
-չափորոշիչի առանձնահատկությամբ՝ կապված միայն
չափանիշների մասով դրա գնահատման հնարավորությամբ (սրա
համար օգտագործվում է Крк -ը):
Յուրաքանչյուր պետական մարմնի իրավասությունները
սահմանվում են համապատասխան նորմատիվ-իրավական ակտերով:
Իրենց իրավասությունների յուրահատկությունից ելնելով՝ որոշ
պետական մարմիններ պարտավոր են պաշտոնական կայքերում
տեղադրել որոշակի կարգի տեղեկություններ, իսկ մյուսները՝ ոչ:
Այս տարբերությունը հաշվի առնելու համար, մոնիտորինգային
խմբի փորձագետները վերլուծում են յուրաքանչյուր պետական
մարմնի իրավասությունները, գործառույթները եւ խնդիրները
սահմանող օրենսդրական դրույթները: Այս վերլուծության հիման
վրա փորձագետները, ըստ բոլոր չափանիշների, որոշում են այն
չափորոշիչները, որոնք անհրաժեշտ չէ գնահատել: Այլ խոսքով՝
այս ցուցանիշի միջոցով փորձագետները որոշում են, թե արդյոք
տվյալ չափորոշիչը վերաբերո՞ւմ է տվյալ պետական մարմնի
իրավասություններին, թե՞ ոչ:
Բացի այդ, որոշ չափորոշիչներ կարող են գնահատվել ոչ
բոլոր չափանիշներով, այլ միայն մեկով կամ մի քանիսով: Սա
պայմանավորված է համապատասխան պարամետրով սահմանվող
տեղեկությունների էությամբ:
Չափորոշիչի վերաբերելիության գործակիցը կարող է երկու արժեք
ունենալ.
- եթե չափորոշիչը չի օգտագործվում որոշակի պետական մարմնի
կայքի գնահատման ժամանակ, ապա՝ Крп = 0,
- եթե չափորոշիչը օգտագործվում է որոշակի պետական մարմնի
կայքի գնահատման ժամանակ, ապա՝ Крп = 1:
Չափանիշի վերաբերելիության գործակիցը կարող է երկու արժեք
ունենալ.
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- եթե պաշտոնական կայքի գնահատման ժամանակ չափանիշը չի
օգտագործվում որոշակի չափորոշիչի համար, ապա Крк = 0,
- եթե պաշտոնական կայքի գնահատման ժամանակ չափանիշը
օգտագործվում է որոշակի չափորոշիչի համար, ապա Крк = 1:
Մոնիտորինգի չափանիշները: Իբրեւ կայքերի պարունակած
տեղեկությունների գնահատման չափանիշներ ընտրված են հետեւյալ
քանակական եւ որակական բնութագրիչները.
• առկայություն/բացակայություն,
• ամբողջականություն,
• հրատապություն (օպերատիվություն),
• մատչելիություն,
• HTML մատչելիություն,
• փաստաթղթերի մատչելիություն,
• գրաֆիկական մատչելիություն։
Առաջին՝ «առկայություն/բացակայություն» չափանիշը
քանակական է:
Ելնելով յուրաքանչյուր մարմնի կանոնադրությամբ եւ այլ
նորմատիվ ակտերով սահմանված նրա իրավասություններից,
գործառույթներից եւ խնդիրներից՝ տեղեկությունների որոշ տեսակներ
կարող են եւ այս կամ այն պետական մարմնի կայքում պարտադիր
հրապարակման ենթակա չլինել: Ընդսմին, հետազոտության
ընթացքում վերլուծվել են նաեւ ՊՄ-ների կանոնադրությունները
եւ մյուս նորմատիվ ակտերը՝ որոշելու համար այս կամ այն
տեղեկությունների անհրաժեշտությունը:
Տեղեկության «առկայություն/բացակայություն» չափանիշով
փորձագետները հաշվարկում են Առկայության գործակիցը՝ (К1), որը
կարող է ունենալ երկու արժեք.
-այն դեպում, երբ չափորոշիչին համապատասխանող
տեղեկությունն առկա է պաշտոնական կայքում՝ К1 = 1,
-այն դեպում, երբ չափորոշիչին համապատասխանող
տեղեկությունը բացակայում է պաշտոնական կայքում՝ К1 = 0:
«Ամբողջականությունը» քանակական չափանիշ է, որը բնութագրում
է պաշտոնական կայքում տեղակայված տեղեկության բավարար
լինելը՝ համապատասխան չափորոշիչի մասին ամբողջական
պատկերացում կազմելու համար: Այս իմաստով բավարար
տեղեկությունը բնութագրվում է հետեւյալ ցուցիչներով.
● ՊՄ-ի պաշտոնական կայքում ներբեռնված տեղեկության
քանակական կազմը պետք է համապատասխանի ողջ գոյության
ընթացքում սեփական իրավասությունների շրջանակներում
ՊՄ-ի ստեղծած տվյալների կազմին: Օրինակ, եթե պետական
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մարմինը նախորդող ժամանակաշրջանում պատրաստել է հինգ
հաշվետվություն, ապա բոլոր հինգն էլ պետք է տեղադրված լինեն
պաշտոնական կայքում,
● պաշտոնական կայքում տեղադրված տեղեկության
բովանդակությունը պետք է արտացոլի այս կամ այն չափորոշիչի
մասին ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվական ծավալը: Օրինակ,
հաշվետվությունները պետք է կայքում տեղադրված լինեն
ամբողջությամբ, այլ ոչ թե քաղվածքների տեսքով:
«Ամբողջականություն» չափանիշով փորձագետները հաշվարկում
են Տեղեկատվության ամբողջականության գործակիցը (К2), որը
կարող է ունենալ երեք աստիճան.
• ամբողջականության բարձր աստիճան (90-100%), К2 = 1
(ներկայացված է տեղեկությունների ամբողջ անհրաժեշտ ծավալը
եւ դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը շարադրված է ամբողջ
ծավալով),
• ամբողջականության միջին աստիճան (30-90%), К2 = 0,5
(ներկայացված է տեղեկությունների ամբողջ անհրաժեշտ ծավալը,
սակայն դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը շարադրված է ոչ
ամբողջ ծավալով, կամ ներկայացված է տեղեկությունների ոչ ամբողջ
ծավալը),
• ամբողջականության ցածր աստիճան (5-30%), К2 = 0,2
(տեղեկատվությունը ներկայացված է հատվածական):
«Հրատապությունը» (օպերատիվությունը) որակական չափանիշ
է, որը բնութագրում է պաշտոնական կայքերում տեղեկության
նորության աստիճանը, դրա թարմացման հաճախականությունը
եւ կախված է նրա բնութագրիչների փոփոխության դինամիկայից
եւ իրադարձությունը կատարվելուց հետո՝ այդ մասին իրազեկելու
ժամանակահատվածից:
«Հրատապություն» չափանիշով փորձագետները հաշվարկում են
Տեղեկատվության հրատապության գործակիցը (К3), որը կարող է
ունենալ երեք աստիճան.
• հրատապության բարձր աստիճան, К3= 1 (պաշտոնական
կայքում տեղադրվածը տվյալ տեղեկատվության վերջին տարբերակն
է, հաշվի են առնված բոլոր փոփոխությունները՝ գնահատման պահի
դրությամբ),
• հրատապության միջին աստիճան, К3 = 0,85 (պաշտոնական
կայքում տեղադրվածը տվյալ տեղեկատվության նախավերջին
տարբերակն է, հաշվի չեն առնված մինչ գնահատումը 1 ամսվա
ընթացքում կատարված վերջին փոփոխությունները),
• հրատապության ցածր աստիճան, К3 = 0,7 (պաշտոնական
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կայքում տեղադրված են հնացած տեղեկություններ, հաշվի չեն
առնված մինչ գնահատումը ավելի քան 1 ամսվա ընթացքում
կատարված վերջին փոփոխությունները):
«Մատչելիությունը» որակական չափանիշ է, որը բնութագրում
է պաշտոնական կայքում տեղադրված եւ տվյալ չափորոշիչին
համապատասխանող տեղեկությունների որոնման հարմարությունը:
«Մատչելիություն» չափանիշով փորձագետները հաշվարկում են
Մատչելիության գործակիցը (К4), որն ունի երեք աստիճան.
● մատչելիության բարձր աստիճան, К4 = 1 (տեղեկությունը
մատչելի է հիպերհղումներով հաջորդաբար անցնելով՝ սկսած
պաշտոնական կայքի գլխավոր էջից: Նման անցումների թիվը 5
սեղմումից ավելի չէ),
● մատչելիության միջին աստիճան, К4 = 0,95 (տեղեկությունը
մատչելի է հիպերհղումներով հաջորդաբար անցնելով՝ սկսած
պաշտոնական կայքի գլխավոր էջից: Նման անցումների թիվը 5
սեղմումից ավելի է),
● մատչելիության ցածր աստիճան, К4 = 0,9 (տեղեկությունը
մատչելի չէ հիպերհղումներով հաջորդաբար անցնելով՝ սկսած
պաշտոնական կայքի գլխավոր էջից կամ տեղակայված է ոչ իր
բովանդակությանը համապատասխանող բաժնում):
«HTML մատչելիությունը» որակական չափանիշ է, որը
բնութագրում է պաշտոնական կայքում տեղեկության հրապարակումը
HTML ձեւաչափով, ինչը օգտագործողների համար ապահովում
է որոնման հարմարավետությունը: «HTML մատչելիություն»
չափանիշով փորձագետները հաշվարկում են HTML մատչելիության
գործակիցը (К5), որը կարող է ունենալ երկու արժեքներից մեկը՝
կախված պաշտոնական կայքում տեղեկությունը HTML ձեւաչափով
տեղադրված լինելուց կամ տեղադրված չլինելուց.
● տեղեկությունը տեղադրված է պաշտոնական կայքում HTML
ձեւաչափով, К5= 1,
● տեղեկությունը տեղադրված չէ պաշտոնական կայքում HTML
ձեւաչափով, К5= 0,2:
Փաստաթղթերի մատչելիությունը» որակական չափանիշ է,
որը բնութագրում է պաշտոնական կայքում համապատասխան
փաստաթղթի տեղադրումը այն ձեւաչափով, որը ապահովում է
դրա պահպանումը օգտագործողների տեխնիկական միջոցներում
եւ թույլատրում է փաստաթղթում տեքստի հատվածի որոնում եւ
պատճենում (այսուհետեւ փաստաթղթի ներբեռնման ձեւաչափ),
ինչը օգտագործողներին հնարավորություն է տալիս հետագայում
օգտագործելու այդ տեղեկությունը: «Փաստաթղթերի մատչելիություն»
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չափանիշով փորձագետները հաշվարկում են Փաստաթղթերի
մատչելիության գործակիցը (К6), որը կարող է ունենալ երկու
արժեքներից մեկը՝ կախված պաշտոնական կայքում տեղեկությունը
փաստաթղթի ներբեռնման ձեւաչափով տեղադրված լինելուց կամ
տեղադրված չլինելուց.
● տեղեկությունը տեղադրված է պաշտոնական կայքում
փաստաթղթի ներբեռնման ձեւաչափով, К6 = 1,
● տեղեկությունը տեղադրված չէ պաշտոնական կայքում
փաստաթղթի ներբեռնման ձեւաչափով, К6 = 0,2:
«Գրաֆիկական մատչելիությունը» որակական չափանիշ է,
որը բնութագրում է պաշտոնական կայքում համապատասխան
փաստաթղթի ճշգրիտ պատկերի գրաֆիկական ձեւաչափով
տեղադրումը, ինչը օգտագործողների համար ապահովում է
փաստաթղթի բնօրինակին ծանոթանալու հնարավորություն
(այսուհետեւ՝ գրաֆիկական ձեւաչափ): «Գրաֆիկական
մատչելիություն» չափանիշով փորձագետները հաշվարկում են
Գրաֆիկական մատչելիության գործակիցը (К7), որը կարող է
ունենալ երկու արժեքներից մեկը՝ կախված պաշտոնական կայքում
տեղեկությունը գրաֆիկական ձեւաչափով տեղադրված լինելուց կամ
տեղադրված չլինելուց.
● տեղեկությունը տեղադրված է պաշտոնական կայքում
գրաֆիկական ձեւաչափով՝ К7 = 1,
● տեղեկությունը տեղադրված չէ պաշտոնական կայքում
գրաֆիկական ձեւաչափով՝ К7 == 0,95:
Տեղեկատվական մատչելիության ամփոփիչ գործակցի
հաշվարկման կարգը: Պաշտոնական կայքերի մոնիտորինգի
ընթացքում, հաշվարկվում են հետեւյալ գործակիցների արժեքները.
- սոցիալական կարեւորության գործակիցներ (Ксз)՝ ըստ
յուրաքանչյուր չափորոշիչի,
- չափանիշների վերաբերելիության գործակիցներ (Крк)՝ ըստ
յուրաքանչյուր չափորոշիչի յուրաքանչյուր չափանիշի,
- չափորոշիչների վերաբերելիության գործակիցներ (Крп)՝
յուրաքանչյուր պաշտոնական կայքի յուրաքանչյուր չափորոշիչի
համար,
- Չափորոշիչի առկայության գործակիցներ (К1)՝ ըստ յուրաքանչյուր
չափորոշիչի (որի արժեքը 1 է), յուրաքանչյուր պաշտոնական կայքի
համար,
- Տեղեկատվության ամբողջականության գործակիցներ (К2)՝ ըստ
յուրաքանչյուր պաշտոնական կայքի յուրաքանչյուր չափորոշիչի (որի
Крп=1) յուրաքանչյուր ամբողջականության չափանիշի (որի Крк=1),
- Տեղեկատվության հրատապության գործակիցներ (К3)՝ ըստ
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յուրաքանչյուր պաշտոնական կայքի յուրաքանչյուր չափորոշիչի (որի
Крп=1) յուրաքանչյուր հրատապության չափանիշի (որի Крк=1),
- Մատչելիության գործակիցներ (К 4)՝ ըստ յուրաքանչյուր
պաշտոնական կայքի յուրաքանչյուր չափորոշիչի (որի Крп=1)
յուրաքանչյուր մատչելիության չափանիշի (որի Крк=1),
- HTML մատչելիության գործակիցներ (К5)՝ ըստ յուրաքանչյուր
պաշտոնական կայքի յուրաքանչյուր չափորոշիչի (որի Крп=1)
յուրաքանչյուր HTML մատչելիության չափանիշի (որի Крк=1),
- Փաստաթղթերի մատչելիության գործակիցներ (К6)՝ ըստ
յուրաքանչյուր պաշտոնական կայքի յուրաքանչյուր չափորոշիչի (որի
Крп=1) յուրաքանչյուր փաստաթղթերի մատչելիության չափանիշի
(որի Крк=1),
- Գրաֆիկական մատչելիության գործակիցներ (К7)՝ ըստ
յուրաքանչյուր պաշտոնական կայքի յուրաքանչյուր չափորոշիչի (որի
Крп=1) յուրաքանչյուր գրաֆիկական մատչելիության չափանիշի (որի
Крк=1):
Պաշտոնական կայքի գնահատականը ստացվում է առանձին
չափորոշիչների եւ չափանիշների գնահատականների
ամբողջությունից եւ իրականացվում է տեղեկատվական
թափանցիկության գործակցի հիման վրա: Վերջինս հաշվարկվում է
հետեւյալ բանաձեւով.

որտեղ՝
i – ը չափորոշիչի հերթական համարն է (1-ից մինչեւ n),
j – ը չափանիշի հերթական համարն է (1-ից մինչեւ 7),
Кij – -ը j համարի չափանիշի գործակիցն է՝ ըստ i համարի
չափորոշիչի,
Кркij –ը j համարի վերաբերելիության չափանիշի գործակիցն է՝ ըստ
i համարի չափորոշիչի,
Крпi – ը i համարի չափորոշիչի վերաբերելիության գործակիցն է,
Ксзi – ը i համարի չափորոշիչի սոցիալական կարեւորության
գործակիցն է։
Ստացված գործակիցը հիմնական ցուցանիշն է, որը բնութագրում
է պաշտոնական կայքի թափանցիկության մակարդակը: Որքան այն
բարձր է, այնքան տվյալ ՊՄ-ի կայքն ավելի թափանցիկ է համարվում:
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Դրան համապատասխան էլ (նվազման կարգով) ձեւավորվում է
պետական կառույցների պաշտոնական կայքերի վարկանիշային
աղյուսակը:
EXMO համակարգը: Սկսած 2013 թվականից՝ պետական
մարմինների կայքերի հետազոտությունը եւ դրան առնչվող բոլոր
հաշվարկներն իրականացվում են փորձագիտական մոնիտորինգի
EXMO ավտոմատացված համակարգով, որը, ինչպես նաեւ բուն
մեթոդաբանությունը, մշակել եւ օգտագործում է Սանկտ-Պետերբուրգի
(Ռուսաստան) Տեղեկատվության ազատության զարգացման
ինստիտուտը։ Վերջինս այն տրամադրել է Խոսքի ազատության
պաշտպանության կոմիտեին՝ Հայաստանում կիրառելու համար:
EXMO համակարգը համակարգչային ծրգիր է, որի հիմքում
պետական մարմնի (որի կայքը հետազոտվում է) եւ փորձագետի
(որը վերլուծում է այդ կայքի բովանդակությունը) երկխոսության
գաղափարն է: Ըստ էության, իշխանական կառույցները
հնարավորություն են ստանում առցանց (օնլայն) ռեժիմով տեսնելու,
թե ինչպես է գնահատվել իրենց կայքը մոնիտորինգի յուրաքանչյուր
չափորոշիչով, քննարկելու այդ գնահատականները հետազոտողի
հետ եւ հասկանալու, թե ինչը կարելի է փոխել կամ ավելացնել՝
բարձրացնելու համար կայքի տեղեկատվական թափանցիկության
ցուցանիշը:
Ընդհանուր առմամբ EXMO-ն թույլ է տալիս.
• ստեղծել մոնիտորինգի առցանց գործիքներ,
• ապահովել պետական մարմինների տեղեկատվական
թափանցիկության գնահատման մատչելիությունն ու
թափանցիկությունը, ինչը նվազագույնի է հասցնում կանխակալության
կամ անճշտության մեջ մեղադրվելու հնարավորությունը,
• կարգաբերել օրենսդրական պահանջների եւ տեղեկատվական
թափանցիկության մակարդակի բարձրացման հնարավորության
վերաբերյալ իշխանության մարմինների եւ այդ մարմինների
պաշտոնական կայքերը վերլուծողների հետադարձ կապն ու
կառուցողական երկխոսությունը,
• ավտոմատ կերպով հաշվարկել տեղեկատվական
թափանցիկության գործակիցներն ու հրապարակել վարկանիշները:
Մոնիտորինգի մեթոդաբանությանն ու EXMO համակարգին
առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ Տեղեկատվության
ազատության զարգացման ինստիտուտի կայքում. www.svobodainfo.
org:
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Հետազոտության մեթոդաբանությանը համապատասխան,
նախնական փուլում Խոսքի ազատության պաշտպանության
կոմիտեն կապեր հաստատեց պետական կառույցների այն
ներկայացուցիչների հետ, որոնք պատասխանատու են պաշտոնական
կայքերի բովանդակության համար եւ նրանց ուղարկեց նամակներ՝
տեղեկացնելով մոնիտորինգի որոշ առանձնահատկությունների եւ
համատեղ աշխատանքի հիմնական պայմանների մասին: Այնուհետեւ,
ԽԱՊԿ-ի փորձագետները իրականացրին նախարարությունների
եւ գերատեսչությունների, ինչպես նաեւ մարզպետարանների
կայքերի նախնական վերլուծություն: Դա նախատեսում էր այդ
պահի դրությամբ պաշտոնական կայքերի վիճակի գնահատում,
թերությունների վերհանում՝ հետագայում դրանց վերացմանն
օժանդակելու համար:
Համագործակցության փուլում պետական մարմինների
ներկայացուցիչները եւ ԽԱՊԿ-ի փորձագետները առցանց քննարկեցին
մոնիտորինգի նախնական արդյունքները, ինչի ընթացքում լրացվեցին
կայքերի բովանդակության բացթողումներն ու բարելավվեցին
տեխնիկական ցուցանիշները: Եվ միայն դրանից հետո ամփոփվեցին
արդյունքները, ստացվեցին բոլոր հետազոտված կայքերի
տեղեկատվական թափանցիկության վերջնական գործակիցները,
եւ պետական մարմինների երկու խմբերից յուրաքանչյուրի համար
կազմվեց վարկանիշային աղյուսակ:

ÐÐ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
»õ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Ï³Ûù»ñÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ
Կայքերի այս խմբում նախնական մոնիտորինգը, ինչպես արդեն
նշել ենք, անցկացվեց 2014 թվականի մայիսի 6-ից մինչեւ հուլիսի 15-ը:
Արդյունքների հրապարակումից հետո սկսվեց համագործակցության
փուլը (օգոստոսի 1-ից մինչեւ սեպտեմբերի 16-ը), որի ընթացքում
ԽԱՊԿ-ի փորձագետները EXMO համակարգով նախարարությունների
եւ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից ստացան 812 հարց
ու մեկնաբանություն, որոնցից ոչ մեկը չմնաց անպատասխան: Սրա
շնորհիվ շատ պաշտոնական կայքեր նշանակալիորեն բարելավվեցին,
ինչը դրական ազդեցություն ունեցավ նրանց տեղեկատվական
թափանցիկության վերջնական գործակցի վրա: Սակայն, քանի որ ոչ
բոլոր նախարարություններն ու գերատեսչություններն էին ակտիվ
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համագործակցում ԽԱՊԿ-ի փորձագետների հետ, ապա ՊՄ-ների այս
խմբում հիշյալ գործակցի միջին արժեքը աճեց ընդամենը 5 տոկոսով:
Ստորեւ ներկայացնում ենք ՀՀ նախարարությունների,
գերատեսչությունների եւ կառավարությանն առընթեր մարմինների
վարկանիշային աղյուսակը, որը հնարավորություն է տալիս
համեմատելու յուրաքանչյուր կայքի մոնիտորինգի նախնական եւ
վերջնական արդյունքները:
Աղյուսակ 3

№

Պետական մարմինը

Կայքի հասցեն

Տեղեկատվական
թափանցիկության
նախնական
գործակիցը (%)

Տեղեկատվական
թափանցիկության
վերջնական
գործակիցը (%)

1

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

www.mta.gov.am

89.48

99.36

2

ՀՀ միգրացիոն
պետական
ծառայություն

www.smsmta.am

80.64

96.44

3

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

www.minagro.am

67.74

91.66

4

ՀՀ առողջապահության
նախարարություն

5

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

6

ՀՀ քաղաքացիական
ծառայության
խորհուրդ

7

ՀՀ
արդարադատության
նախարարություն

8

ՀՀ տրանսպորտի
եւ կապի
նախարարություն

9

ՀՀ դատախազություն

10

ՀՀ կրթության
եւ գիտության
նախարարություն

11

ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

www.moh.am

60.64

89.33

www.
mineconomy.am

76.19

82.83

www.csc.am

76.01

76.54

73.87

76.26

www.mtc.am

62.44

75.98

www.genproc.am

60.57

60.57

www.edu.am

59.76

60.13

www.moj.am

www.mud.am

48.23

58.97
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12

ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

13

ՀՀ ազգային
վիճակագրական
ծառայություն

14

www.mfa.am

52.48

57.30

www.armstat.am

49.78

56.61

ՀՀ կենտրոնական
բանկ

www.cba.am

53.69

54.03

15

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

www.mes.am

47.36

53.88

16

ՀՀ ջրային
տնտեսության
պետական կոմիտե

www.scws.am

37.43

50.71

17

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

www.mil.am

50.11

50.40

18

ՀՀ տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության
պետական
հանձնաժողով

www.competition.
am

49.87

49.46

19

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

www.mindiaspora.
am

48.90

49.28

20

ՀՀ կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով

www.elections.am

48.51

48.17

21

ՀՀ անշարժ գույքի
կադաստրի պետական
կոմիտե

www.cadastre.am

47.37

47.66

22

ՀՀ
բնապահպանության
նախարարություն

www.mnp.am

22.77

45.14

23

ՀՀ քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր
վարչություն

www.aviation.am

44.75

45.03

24

ՀՀ աշխատանքի եւ
սոցիալական հարցերի
նախարարություն

www.mss.am

41.75

42.30

25

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

42.40

42.05

26

ՀՀ սպորտի եւ
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն

39.27

39.27
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www.minfin.am

www.msy.am

27

ՀՀ հանրային
ծառայությունները
կարգավորող
հանձնաժողով

28

ՀՀ ոստիկանություն

29

ՀՀ վերահսկիչ պալատ

30

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

31

ՀՀ պետական գույքի
կառավարման
վարչություն

32

ՀՀ էներգետիկայի եւ
բնական պաշարների
նախարարություն

33

ՀՀ
հեռուստատեսության
եւ ռադիոյի ազգային
հանձնաժողով

34

ՀՀ միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական կոմիտե

www.psrc.am

32.78

33.00

www.police.am

32.72

32.92

www.coc.am

31.10

31.10

www.mincult.am

29.14

www.spm.am

27.04

27.22

www.minenergy.
am

26.87

24.04

24.30

24.46

17.10

17.21

48.62

53.58

www.tvradio.am

www.anra.am

Կայքերի այս խմբի տեղեկատվական
թափանցիկության գործակցի միջին արժեքը

29.33

Ծանոթագրություն 1. ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կայքը (www.
sns.am) աղյուսակում ներառված չէ, քանի որ այս ՊՄ-ն իր էությամբ փակ կառույց
է, որտեղ շատ բան պետական գաղտնիք է: Հետեւաբար՝ այդ ծառայության կայքը
համեմատելի չէ մնացած պետական մարմինների կայքերի հետ:

Այս վարկանիշային աղյուսակում ՀՀ տարածքային կառավարման
նախարարության կայքի առաջին տեղը կարելի է օրինաչափություն
համարել: 2011-2012 թվականներին այն արդեն գրավել է այդ դիրքը
եւ միայն 2013-ին է կես տոկոսով զիջել ՀՀ միգրացիոն պետական
ծառայության կայքին: Այս մոնիտորինգի արդյունքներով նրանց
տեղերը դարձյալ փոխվեցին: Երկու պետական կառույցների
ներկայացուցիչներն էլ համագործակցության փուլում ակտիվորեն
խորհրդակցում էին ԽԱՊԿ-ի փորձագետների հետ եւ հասան
համարյա բացարձակ արդյունքի, համապատասխանաբար՝ 99.36%
եւ 96.44% տեղեկատվական թափանցիկության, ինչը նշանակում է, որ
այս կայքերում տեղադրված են այդ ՊՄ-ներին վերաբերող համարյա
բոլոր հանրային նշանակության տեղեկությունները, որոնք կարող են
հետաքրքրել երկրի քաղաքացիներին:
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Իշխանության այս երկու մարմինների միջեւ սուր մրցակցության
մասին է վկայում եւ այն, որ մոնիտորինգային խմբի հետ
համագործակցության փուլում ՀՀ միգրացիոն պետական
ծառայությունը հասավ իր կայքի ավելի մեծ առաջընթացի (համարյա
16%), քան տարածքային կառավարման նախարարությունը (մոտ 10%):
Սակայն դա բավարար չեղավ՝ շրջանցելու համար առաջատարին, որն
արդեն հետազոտության նախնական փուլի արդյունքներով նկատելի
առավելությամբ առաջին տեղում էր:
Համագործակցության փուլում էլ ավելի մեծ առաջընթաց ունեցավ
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը: Նրա կայքը, շնորհիվ
տեղեկատվական թափանցիկության մակարդակի 24 տոկոսանոց
աճի, հանգրվանեց առաջատար եռյակում՝ այստեղ հայտնվելով
մոնիտորինգի նախնական փուլի արդյունքներով զբաղեցրած 6-րդ
տեղից: Ընդսմին, այս կայքը դեռեւս անցյալ տարի զբաղեցնում էր 20րդ տեղը, իսկ նախարարության՝ կայքի համար պատասխանատու
աշխատակիցը այն ժամանակ հրաժարվում էր ԽԱՊԿ-ի հետ
համագործակցությունից՝ իր որոշումը պատճառաբանելով նրանով, թե
հետազոտության պահանջները պարտադիր կատարման համար չեն:
Այժմ, երբ մոնիտորինգի նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է եւ նրա
չափանիշներին համապատասխանելու ցանկություն է առաջացել,
գյուղատնտեսության նախարարության կայքը ՊՄ-ների այս խմբում
լավագույններից մեկն է դարձել:
Այսուհանդերձ, այս կայքի ցուցանիշը կարող էր եւ ավելի բարձր
լինել, եթե այնտեղ չլինեին մի շարք բացթողումներ: Մասնավորապես,
բացակայում են թափուր պաշտոնների համար հայտարարված
մրցույթների արդյունքների, նախարարի տեղակալների
մասնակցությամբ միջոցառումների մասին տեղեկությունները,
հիմնական բաժինները ներկայացված չեն օտար լեզուներով: Կայքը
չունի հանրային կարծիքի հարցման տեխնիկական հնարավորություն,
չկա նաեւ հղում՝ նախարարության իրականացրած հակակոռուպցիոն
միջոցառումների մասին տեղեկություններ պարունակող էջին:
Առաջատար եռյակին հաջորդում է ՀՀ առողջապահության
նախարարության կայքը, որը մոնիտորինգի ընթացքում
ամենից նշանակալի առաջընթացն է ունեցել. նախնական փուլի
արդյունքը բարելավվել է համարյա 29%-ով, եւ տեղեկատվական
թափանցիկության վերջնական գործակիցը կազմել է 89.33%:
Արդյունքում՝ այդ կայքը նախկին 8-րդ տեղից տեղափոխվեց 4-րդ:
Այսուհանդերձ, այստեղ դեռեւս հաղթահարված չեն բոլոր այն
թերությունները, որոնք վեր են հանվել նախնական մոնիտորինգի
ընթացքում: Այսպես, կայքում չկա նախարարության եւ նրա
պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ դատական գործերի
տեսությունը, բացակայում են ֆիզիկական եւ իրավաբանական
անձանց տրամադրվող տեղեկատվական ռեսուրսների
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(ծառայությունների) ցանկը եւ օգտագործման հրահանգը: Բավարար
չափով չեն ներկայացված նախարարության գործունեությանը
վերաբերող նորմատիվ-իրավական փաստաթղթերը: Հարկ կլինի
հաղթահարել նաեւ մի շարք տեխնիկական թերություններ.
մասնավորապես, անհրաժեշտ է հնարավորություններ ստեղծել
նորություններին բաժանորդագրվելու, հասարակական կարծիքի
ուսումնասիրության, նախարարության կողմից իրականացվող
թույլատրական եւ իշխանական գործառույթների իրականացման
դիմումների ձեւերի՝ անմիջականորեն կայքում լրացնելու կամ կայքից
տպելու համար:
ԽԱՊԿ-ի փորձագետների հետ համագործակցության
հնարավորությունը նկատելիորեն ավելի քիչ ակտիվությամբ
օգտագործեցին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ
քաղաքացիական ծառայության խորհրդի եւ ՀՀ արդարադատության
նախարարության ներկայացուցիչները: Այդ մարմինների կայքերը
զբաղեցրել են 5-7-րդ տեղերը, համապատասխանաբար՝ 82.83%,
76.54%, 76.26% արդյունքներով: Մասնավորապես, էկոնոմիկայի
նախարարությունը, այն պատճառով, որ նախնական արդյունքների
համեմատ իր ցուցանիշը բարելավեց ընդամենը 6.5%-ով, նախկին 3-րդ
տեղից նահանջեց 5-րդ: Վարկանիշային աղյուսակում երկու կետով
իրենց դիրքերը զիջել են նաեւ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության
խորհուրդը եւ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը: Առաջինի
վերջնական ցուցանիշը մնաց համարյա նույն մակարդակին, ինչ
նախնական փուլում, իսկ երկրորդինը բարելավվեց ընդամենը 2.5%ով, ինչը շատ քիչ է աղյուսակի վերին հատվածներում հանգրվանած
ՊՄ-ների կայքերի հետ մրցակցության պայմաններում:
Ի դեպ, ի տարբերություն այս «եռյակի», ՀՀ տրանսպորտի եւ
կապի նախարարության կայքի տեղեկատվական թափանցիկության
գործակիցը բարձրացավ 13%-ով: Սակայն քանի որ այլ կայքերի
առաջընթացը, ինչպես արդեն նշել ենք, ավելի նշանակալից
էր, կամ արդեն մոնիտորինգի նախնական փուլում որոշների
արդյունքները էականորեն գերազանցում էին տրանսպորտի եւ
կապի նախարարության ցուցանիշը, ապա այս ՊՄ-ի կայքն, ի վերջո,
զբաղեցրեց միայն 8-րդ տեղը:
Վերը հիշատակված չորս պետական մարմիններն իրենց
պաշտոնական կայքերում ապահովել են տեղեկատվական
թափանցիկության ավելի քան 75 տոկոսանոց մակարդակ, ինչը
բավականին լավ ցուցանիշ է համարվում: Սակայն առավել բարձր
արդյունքների հասնելու համար հարկ է լրացնել մի շարք էական
բացթողումներ: Մասնավորապես, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության
կայքում ներկայացված չեն նրա կոլեգիալ մարմինների նիստերի
որոշումները, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կայքում՝
խորհրդակցական եւ խորհրդատվական մարմինների որոշումները:
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Իսկ արդարադատության նախարարության ու տրանսպորտի եւ
կապի նախարարության կայքերում այդ երկու չափորոշիչներով
էլ տեղեկություններ չկան: Բոլոր չորս կայքերում էլ բացակայում
է ապրանքների եւ ծառայությունների ձեռքբերման համար
ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց հետ իշխանության
տվյալ մարմնի կնքած պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:
Բացառությամբ էկոնոմիկայի նախարարության կայքի, մյուս երեքում
թերացումներ կան այդ պետական կառույցների ղեկավարների
տեղակալների գործունեության լուսաբանումներում: Դրա հետ
մեկտեղ, երեք՝ էկոնոմիկայի, արդարադատության, տրանսպորտի
եւ կապի նախարարություններն իրենց կայքերում չեն զետեղել
համազգային ծրագրերի իրականացման մասին տեղեկատվություն:
Արդարադատության նախարարության կայքի լուրջ թերացում է
այդ ՊՄ-ի տարեկան բյուջեի եւ դրա կատարման մասին տվյալների
բացակայությունը: Այստեղ չկա նաեւ թափուր պաշտոնների
համալրման մրցույթների արդյունքների մասին տեղեկատվություն:
Ի դեպ, այս թերացումը առկա է նաեւ քաղաքացիական ծառայության
խորհրդի ու տրանսպորտի եւ կապի նախարարության կայքերում:
Այս «քառյակին» հաջորդում են եւ վարկանիշային աղյուսակում
միջին դիրքերում են 9 ՊՄ-ների (ՀՀ դատախազության, ՀՀ
կրթության եւ գիտության նախարարության, ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարության, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության,
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության, ՀՀ կենտրոնական
բանկի, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ՀՀ
ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի, ՀՀ պաշտպանության
նախարարության) կայքերը, որոնք հաղթահարել են
տեղեկատվական թափանցիկության 50 տոկոսանոց շեմը եւ
հանգրվանել, համապատասխանաբար, 9-17-րդ տեղերում:
Մոնիտորինգի նախնական փուլից հետո, համագործակցության
ժամանակաշրջանում, նրանցից առավել առաջընթաց ունեցավ ՀՀ
ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կայքը, որի ցուցանիշը
բարելավվեց ավելի քան 13%-ով: Սրա շնորհիվ այն վարկանիշային
աղյուսակում 25-րդ տեղից բարձրացավ 16-րդ: Նկատելիորեն
բարձրացան նաեւ քաղաքաշինության նախարարության (ավելի քան
10%), ազգային վիճակագրական ծառայության (մոտ 7%), արտակարգ
իրավիճակների նախարարության (ավելի քան 6%), ԱԳՆ-ի (մոտ 5%)
կայքերի արդյունքները: Սրանցից առաջին երեքը բարելավեցին նաեւ
վարկանիշային աղյուսակի իրենց դիրքերը՝ համապատասխանաբար
բարձրանալով 18-ից 11-րդ, 15-ից 13-րդ, 20-ից 15-րդ տեղեր: Ինչ
վերաբերում է ԱԳՆ-ի կայքին, ապա այն պահպանեց նախկին 12-րդ
տեղը, քանի որ առավել բարձր դիրքեր զբաղեցնող մրցակիցները դրան
էականորեն գերազանցում էին արդեն մոնիտորինգի նախնական
փուլում:
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Բոլոր այդ 9 կայքերին բնորոշ թերություններ են ՊՄների տնօրինության տակ գտնվող ընդհանուր օգտագործման
տեղեկատվական համակարգերի, ինչպես նաեւ դրանցից օգտվելու
հնարավորության, պետական մարմինների ղեկավարների
տեղակալների այցերի, միջոցառումներին մասնակցության եւ
ելույթների մասին տեղեկությունների բացակայությունը կամ
ոչ ամբողջական լինելը։ Չկան իշխանության մարմինների եւ
նրանց պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ դատական
գործերի տեսություններ, տեղադրված չեն տվյալ ՊՄ-ի եւ
նրա աշխատակիցների որոշումների կամ գործողությունների
(անգործության) վիճարկմանն առնչվող դատական ակտերը: Բոլոր 9
կայքերում էլ բավարար չափով չեն ներկայացված համապատասխան
պետական մարմինների գործունեությանը վերաբերող նորմատիվիրավական ակտերը: Բացառությամբ ջրային տնտեսության
պետական կոմիտեի, մյուս ութ պետական մարմիններից ոչ
մեկն իր կայքում չի հրապարակել տեղեկություններ՝ իրենց մոտ
իրականացված ստուգումների մասին, իսկ ՀՀ դատախազությունը,
արտաքին գործերի նախարարությունը, ազգային վիճակագրական
ծառայությունը, պաշտպանության նախարարությունը ոչինչ չեն
հաղորդում այն ստուգումների մասին, որոնք իրականացրել են իրենց
լիազորությունների շրջանակներում: 9 ՊՄ-ներից 7-ը (բացառություն
են կազմում քաղաքաշինության նախարարությունը եւ ջրային
տնտեսության պետական կոմիտեն) կայքերում տեղեկություններ
չեն հրապարակել ապրանքների եւ ծառայությունների ձեռքբերման
վերաբերյալ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց հետ կնքված
պայմանագրերի մասին:
Այս 9 կայքերից յուրաքանչյուրին բնորոշ առանձին
թերացումներից նշենք հետեւյալները. ՀՀ դատախազությունը,
օրինակ, տեղեկություններ չի հրապարակել իր գործունեության
ոլորտում իրավիճակի բնութագրման եւ փոփոխությունների
դինամիկայի մասին, բացակայում են նաեւ դրան վերաբերող
կանխատեսումները: Կրթության եւ գիտության նախարարությունը
կայքում չի հրապարակել տեղեկություններ իրականացված
փորձաքննությունների, ինչպես նաեւ մրցույթների եւ աճուրդների
մասին, բացակայում է նաեւ հղումն այն պաշտոնական կայքին,
որտեղ հրապարակվում են պատվերները: Քաղաքաշինության
նախարարության կայքի այցելուները չեն կարող ծանոթանալ
այս մարմնի եւ նրա պաշտոնատար անձանց որոշումները եւ
գործողությունները (անգործությունը) վարչական եւ դատական
կարգով բողոքարկելու կարգին: Արտաքին գործերի նախարարության
կայքը ոչինչ չի հաղորդում խորհրդակցական, խորհրդատվական
եւ կոլեգիալ մարմինների ու նրանց գործունեության
մասին, տեղեկատվություն չունի իր արտասահմանյան
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ներկայացուցչությունների նպատակների ու գործառույթների
վերաբերյալ, այստեղ բացակայում է քաղաքացիների ընդունելության
գրաֆիկը: Ազգային վիճակագրական ծառայության կայքի լուրջ
բացթողում է նրա ղեկավարի գործունեության վատ լուսաբանումը,
բացակայում են նրա ելույթների տեքստերը, պաշտոնական եւ
աշխատանքային այցելությունների, զանազան միջոցառումների
մասնակցության մասին տեղեկությունները: Արտակարգ
իրավիճակների նախարարության կայքում չկան անցկացված
մրցույթների եւ աճուրդների մասին տեղեկությունների ցանկը,
ինչպես նաեւ տարբեր վճարումներ կատարելու ռեկվիզիտները:
ՀՀ կենտրոնական բանկի կայքը իր այցելուներին չի տեղեկացնում
համազգային ծրագրերին մասնակցության եւ դրանց
շրջանակներում իրականացված միջոցառումների մասին: Ի դեպ,
սա միակ կայքն է, որտեղ ներկայացված չեն ղեկավարի տեղակալի
իրավասությունները: Պաշտպանության նախարարության կայքում
բացակայում են ընդհանուր բնույթի տեղեկությունները. ֆաքսի
համարը, ենթագերատեսչական մարմինների կայքերին հղումը,
կառուցվածքային ստորաբաժանումների հեռախոսահամարները եւ
այլն, չեն հրապարակվում նաեւ հաշվետվություններ եւ պաշտոնական
վիճակագրական տվյալներ նախարարության գործունեության մասին:
ոնց տեղեկատվական թափանցիկության մակարդակը չի
հասել 50%-ի, սակայն ավելի է 40%-ից: Դրանք՝ ՀՀ տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը,
ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը, ՀՀ կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովը, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն,
ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը, ՀՀ քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր վարչությունը, ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական
հարցերի նախարարությունը, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը
հանգրվանել են 18-25-րդ տեղերում: Այս բոլոր ՊՄ-ների
ներկայացուցիչները բավականին պասիվ էին մոնիտորինգային խմբի
հետ համագործակցության փուլում, չկատարելագործեցին կայքերը
եւ հետազոտության առաջին փուլում ստացված արդյունքների
նկատելի բարելավում չունեցան: Այստեղ բացառություն է միայն ՀՀ
բնապահպանության նախարարությունը, որը, համագործակցելով
ԽԱՊԿ-ի փորձագետների հետ, իր կայքի տեղեկատվական
թափանցիկության մակարդակը բարձրացրեց համարյա երկու անգամ
(22.77% -ից մինչեւ 45.14%), ինչի շնորհիվ նախկին 33-ից բարձրացավ
22-րդ տեղ:
Ընդհանուր առմամբ, այս 8 ՊՄ-ների կայքերը պարունակում են
ավելի քիչ հանրային նշանակության տեղեկություններ, քան նրանք,
որ տեղակայված են առաջին տասնյակում: Մասնավորապես, բացի
շատ կայքերին բնորոշ թերացումներից (օրինակ՝ տեղեկություններ
պետական մարմնի բյուջեի եւ դրա կատարման ընթացքի, թափուր
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պաշտոնների եւ դրանց համալրման մասին եւ այլն), արձանագրված
են նաեւ այնպիսի բացթողումներ, ինչպիսիք համարյա չկան ավելի
բարձր տեղեր զբաղեցրած իշխանության մարմինների կայքերում:
Այսպես. 8 ՊՄ-ներից 6-ը պաշտոնական կայքերում չեն հրապարակել
իրենց ղեկավարների ելույթների եւ հայտարարությունների տեքստերը
(բացառություն են կազմում երկու նախարարություններ՝ սփյուռքի
եւ բնապահպանության): Նույն 8 պետական կառույցներից 6-ը
(բացառությամբ ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի եւ կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի) մասնակցում են համապետական ծրագրերին,
սակայն իրենց կայքերում լիարժեք տեղեկություններ չեն
տրամադրում, այդ թվում՝ նաեւ իրականացված միջոցառումների
մասին: Բացառությամբ բնապահպանության նախարարության
կայքի, մյուս 7-ում արձանագրվել է ՊՄ-ի մասին ընդհանուր բնույթի
տեղեկությունների բացակայություն. օրինակ՝ իշխանության
տվյալ մարմնի խնդիրների եւ գործառույթների, ղեկավարի եւ/
կամ նրա տեղակալների իրավասությունների նկարագրությունը,
իսկ որոշ դեպքերում բացակայում է նաեւ ՊՄ-ի կառուցվածքի
նկարագրությունը կամ գրաֆիկական պատկերը:
Այս թերացումները բնորոշ են նաեւ վարկանիշային աղյուսակի
ստորին հորիզոնականներում հանգրվանած 9 պետական մարմինների
կայքերին: Տարբերությունը միայն այն է, որ վերջիններիս մեջ
արձանագրված բացթողումներն ավելի շատ են, քան նրանցից առաջ
անցած մրցակիցների: Այս «իննյակից» միայն 26-րդ տեղը զբաղեցրած
ՀՀ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության
կայքն է ընդհուպ մոտեցել բավականին համեստ 40 տոկոսանոց
ցուցանիշին: Նրան հաջորդող ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ վերահսկիչ
պալատի, ՀՀ մշակույթի նախարարության, ՀՀ պետական գույքի
կառավարման վարչության, ՀՀ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների
նախարարության կայքերը չեն հասել անգամ տեղեկատվական
թափանցիկության անհրաժեշտ մակարդակի մեկ երրորդին: Իսկ
վարկանիշային աղյուսակը եզրափակող Հեռուստատեսության եւ
ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի եւ ՀՀ միջուկային անվտանգության
կարգավորման պետական կոմիտեի կայքերը դրանից էլ պակաս
ցուցանիշ ունեն՝ համապատասխանաբար 24.50% եւ 17.21%:
Վարկանիշային աղյուսակում հաջորդը 8 պետական մարմինների
կայքերն են, որԸնդսմին, այս պետական կառույցները չօգտվեցին
թերությունները վերացնելու, իրենց կայքերի բովանդակությունն
ու տեխնիկական բնութագրերը բարելավելու հնարավորությունից:
Թեպետ վերոհիշյալ մարմինների ներկայացուցիչներից
յուրաքանչյուրը ստացել էր մոնիտորինգային խմբի նախնական
գնահատականներին ծանոթանալու իր անհատական ծածկագիրը,
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այսուհանդերձ, ԽԱՊԿ-ի փորձագետների հետ համագործակցության
փուլում նրանցից ոչ մեկը պաշտոնական կայքերի բարելավմանը
միտված առցանց քննարկումներին չմասնակցեց: Հետեւանքը՝ նրանց
մոտ առաջընթացի իսպառ բացակայությունն է:
Վերոհիշյալ 9 կայքերի առավել լուրջ թերություններից են թափուր
պաշտոնների, դրանք զբաղեցնելու կարգի, կայացած մրցույթների
եւ դրանց արդյունքները վիճարկելու հնարավորությունների
մասին տեղեկությունների բացակայությունը կամ ոչ ամբողջական
ներկայացումը: Այդ կայքերից ոչ մեկում չկան տեղեկություններ տվյալ
մարմնում իրականացված ստուգումների մասին: Ութ պետական
կառույցների կայքերում (բացառությամբ ՀՀ պետական գույքի
կառավարման վարչության) ոչինչ չի հաղորդվում ֆիզիկական եւ
իրավաբանական անձանց հետ պետական գնումների վերաբերյալ
կնքված պայմանագրերի մասին: Ընդ որում, իբրեւ կանոն, չկա նաեւ
հղումը այն պաշտոնական կայքին, որը պարունակում է պատվերների
տեղաբաշխման մասին տեղեկատվությունը (այստեղ բացառություն
է ՀՀ մշակույթի նախարարությունը): 9 մարմիններից 7-ը պետք է
իրականացնեն փորձաքննություններ, սակայն նրանց կայքերում
դրանց արդյունքների մասին տեղեկություններ չկան:
Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, վարկանիշային աղյուսակի
հետնապահներն են Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային
հանձնաժողովը եւ ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման
պետական կոմիտեն: Ընդսմին, դեռեւս նախորդ հետազոտության
ընթացքում մոնիտորինգային խումբը նշում էր, որ ՀՀ միջուկային
անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կայքի նյութերը
HTML ձեւաչափով մատչելի չեն, ինչի հետեւանքով կարեւորագույն
չափորոշիչներից մեկով տեղեկատվությունը դառնում է անմատչելի,
եւ էականորեն իջնում է վերջնական ցուցանիշը: Սակայն այս լուրջ
թերացումն այդպես էլ վերացված չէ:
Եթե խոսելու լինենք տեխնիկական խնդիրների մասին, ապա
նախարարությունների եւ գերատեսչությունների կայքերի համար,
ընդհանուր առմամբ, առավել բնորոշ են հետեւյալ թերությունները:
Ամենից առաջ, պաշտոնական կայքերի մեծ մասը այցելուներին
նյութերը տպելու հնարավորություն չի տալիս եւ չի տեղեկացնում
դրանց ծավալների մասին, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է
ներբեռնել: Բացի այդ, հաճախ նախատեսված չէ տեղեկությունների
թարմացմանը հետեւելու հնարավորությունը: Համարյա բոլոր
կայքերում բացակայում է հղումը տվյալ կառույցի հակակոռուպցիոն
միջոցառումների մասին տեղեկություններ պարունակող էջին:
Շատ հաճախ հանդիպող թերություն է նաեւ պետական մարմնի
իշխանական եւ թույլատրական գործողությունների համար նրան
հասցեագրվող դիմումների՝ անմիջապես կայքում լրացնելու
եւ տպելու հնարավորության բացակայությունը: Շատ կայքեր
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չունեն հարցուպատասխանի խորագրեր, ինչպես նաեւ չեն կարող
ծառայել իբրեւ գործիք՝ հասարակական կարծիքի հարցումների
համար: Որպես կանոն, բացակայում են կայքը պատրաստողի
կամ այն պատասխանատու անձի կոնտակտային տվյալները
(հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստի հասցե), ում կարելի է
տեղեկացնել պաշտոնական կայքի տեխնիկական խնդիրների մասին:

ÐÐ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ Ï³Ûù»ñÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ
«Համառոտ ամփոփում» բաժնում մենք նշել ենք, որ Հայաստանի
մարզպետարանների կայքերը ընդգրկված են «Տարածքային
կառավարման համակարգ» (ՏԿՀ) միասնական ցանցում: Հենց սրանով
է պայմանավորված նրանց կառուցվածքի եւ դիզայնի նմանությունը:
Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին հետազոտության արդյունքները,
տարբեր է նրանց տեղեկատվական թափանցիկության մակարդակը,
ինչը պայմանավորված է արդեն հենց իրենց՝ մարզպետարանների
աշխատանքով. այն է՝ արդյո՞ք կայքերում տեղադրվում են
հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր անհրաժեշտ
տեղեկությունները, որքանո՞վ է պաշտոնական տեղեկատվությունը
ամբողջական, օպերատիվ եւ տեխնիկապես մատչելի:
ՀՀ մարզպետարանների կայքերի նախնական մոնիտորինգն
անց է կացվել 2014 թվականի հուլիսի առաջին կեսին: Դրա
արդյունքները հրապարակվել են հուլիսի 17-ին, որին հաջորդել
է համագործակցության փուլը, երբ մարզպետարանների
աշխատակիցները առցանց ռեժիմով ԽԱՊԿ-ի փորձագետների
հետ քննարկում էին գնահատականները, բարելավում էին
կայքերի բովանդակությունն ու տեխնիկական ցուցանիշները: Այդ
ժամանակաշրջանում՝ օգոստոսի 1-ից մինչեւ սեպտեմբերի 16-ը,
մոնիտորինգային խումբը EXMO համակարգով ստացավ 715 հարց ու
մեկնաբանություն եւ համաձայնեցված ժամկետներում պատասխանեց
դրանց:
Ընդհանուր առմամբ, համագործակցության փուլում
մարզպետարանների աշխատակիցներն ավելի ակտիվ էին, քան
նախարարությունների եւ գերատեսչությունների ներկայացուցիչները:
Վերջիններից, այսինքն՝ 34 պետական մարմիններից, ինչպես
արդեն նշվել է նախորդ բաժնում, ԽԱՊԿ-ի փորձագետները
ստացել են 812 հարց ու մեկնաբանություն, այն դեպքում, երբ
10 մարզպետարաններից՝ 715: Անկասկած, նաեւ դրանով է
պայմանավորված այն, որ մարզպետարանների խմբի կայքերի
տեղեկատվական թափանցիկության միջին գործակիցն աճեց
13.5%-ով (63.36%-ից՝ 76.95%-ի), իսկ նախարարությունների եւ
գերատեսչությունների խմբում՝ 5%-ով:
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Մարզպետարանների կայքերի մոնիտորինգի նախնական եւ
վերջնական արդյունքների համեմատական աղյուսակը, ըստ այդ
տվյալների հիման վրա կազմված վարկանիշի, այսպիսին է.
Աղյուսակ 4

Մարզը

Կայքի հասցեն

Տեղեկատվական
թափանցիկության նախնական գործակիցը
(%)

1

Կոտայքի մարզ

www.kotayk.gov.am

66.86

96.60

2

Լոռու մարզ

www.lori.gov.am

67.85

91.90

3

Արարատի
մարզ

www.ararat.gov.am

65.32

85.90

4

Վայոց Ձորի
մարզ

www.vdzor.gov.am

67.77

83.36

5

Արմավիրի
մարզ

www.armavir.gov.am

67.92

80.92

6

Արագածոտնի
մարզ

www.aragatsotn.gov.am

68.61

79.45

7

Գեղարքունիքի
մարզ

www.gegharkunik.gov.
am

63.34

77.34

8

Տավուշի մարզ

www.tavush.gov.am

60.23

65.71

9

Շիրակի մարզ

www.shirak.gov.am

55.46

55.80

10

Սյունիքի մարզ

www.syunik.gov.am

50.18

52.50

63.36

76.95

№

Կայքերի այս խմբի տեղեկատվական
թափանցիկության գործակցի միջին արժեքը

Տեղեկատվական
թափանցիկության վերջնական գործակիցը
(%)

Ինչպես եւ նախորդ տարի, այս խմբի վարկանիշային
աղյուսակում առաջին տեղը վստահորեն զբաղեցնում է Կոտայքի
մարզպետարանի կայքը: Այն առաջատար դարձավ, հիմնականում,
ի հաշիվ մոնիտորինգային խմբի հետ համագործակցության փուլում
տեղեկատվական թափանցիկության գործակցի համարյա 30
տոկոսանոց բարելավման (66.86%-ից մինչեւ 96.60%), այն դեպքում,
երբ նախնական փուլի արդյունքներով կայքը ընդամենը 5-րդ տեղում
էր: Նշանակալի՝ ավելի քան 24%, առաջընթաց է ունեցել Լոռու
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մարզպետարանի կայքը, ինչի շնորհիվ էլ այն 91.90% ցուցանիշով
նախկին երրորդից տեղափոխվեց երկրորդ տեղ:
Այս երկու կայքերը ընդհուպ մոտեցել են բացարձակ ցուցանիշին
եւ համարյա ամբողջությամբ համապատասխանում են ներկայացվող
պահանջներին: Առաջատարի միակ լուրջ թերացումը կայքի
հիմնական բաժինների՝ օտար լեզուներով ներկայացված չլինելն է:
Նույն բացը առկա է նաեւ Լոռու մարզպետարանի կայքում, սակայն
այստեղ կան մի քանի տեխնիկական այլ թերացումներ, ինչպես նաեւ՝
տեղակայված չէ իշխանության տվյալ մարմնի տրամադրության տակ
եղած տեղեկատվական ռեսուրսների ձեւավորման եւ օգտագործման
կարգը սահմանող նորմատիվ-իրավական ակտը:
Երրորդ հորիզոնականը, տեղեկատվական թափանցիկության
նախնական ցուցանիշի ավելի քան 20 տոկոսանոց աճի շնորհիվ,
զբաղեցնում է Արարատի մարզպետարանի կայքը: Այն այստեղ է
տեղափոխվել նախկին 6-րդ տեղից: Ձեռք բերված բարձր արդյունքը
(85.90%) վկայում է, որ այս կայքը պարունակում է հասարակական
հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկությունների գերակշիռ
մասը, ինչպես նաեւ՝ ունի տեխնիկական լավ բնութագրիչներ:
Միաժամանակ, այստեղ վեր են հանվել մի շարք թերություններ,
որոնց հաղթահարումը հնարավորություն կտա էլ ավելի բարելավելու
դիրքը վարկանիշային աղյուսակում: Մասնավորապես, այս կայքում
բացակայում է մարզպետարանի կոլեգիալ մարմնի նիստերում
ընդունված որոշումների նկարագրությունը, չկա ֆիզիկական
եւ իրավաբանական անձանց տրամադրվող տեղեկատվական
ռեսուրսների եւ ծառայությունների ցանկը, ինչպես նաեւ՝ այդ
ռեսուրսների օգտագործման հրահանգը: Այստեղ ներկայացված չեն
իր թույլատրական եւ իշխանական գործառույթներն իրականացնելու
համար ՊՄ-ին դիմելու փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները:
Տեղադրված չեն նաեւ զանազան վճարումների (պետտուրքի եւ այլն)
համար նախատեսված ռեկվիզիտները:
Առաջատար «եռյակից» հետո՝ վարկանիշային աղյուսակի
միջնամասում հանգրվանել են չորս՝ Վայոց Ձորի, Արմավիրի,
Արագածոտնի եւ Գեղարքունիքի մարզպետարանների կայքերը,
որոնց ցուցանիշների տարբերությունը ընդամենը մի քանի տոկոս է
կազմում: Սա վկայում է նրանց միջեւ բավականին սուր մրցակցության
մասին: Բոլոր չորս մարզպետարանների ներկայացուցիչներն
էլ ԽԱՊԿ-ի փորձագետների հետ համագործակցության
փուլում ակտիվորեն կատարելագործում էին իրենց կայքերը եւ
բարելավեցին տեղեկատվական թափանցիկության ցուցանիշները,
համապատասխանաբար՝ 15.59, 13, 10.84, 14 տոկոսով: Փաստորեն
այս «քառյակից» ամենից քիչ առաջընթաց ունեցավ Արագածոտնի
մարզպետարանի կայքը, ինչի պատճառով զիջեց նախնական
արդյունքներով գրաված առաջատարի դիրքը եւ իջավ 6-րդ տեղ:
43

Վարկանիշային աղյուսակում իր դիրքերը զիջեց նաեւ Արմավիրի
մարզպետարանի կայքը. նախկին երկրորդից նա հայտնվեց
հինգերորդ տեղում: Ինչ վերաբերում է Վայոց Ձորի եւ Գեղարքունիքի
մարզպետարանների կայքերին, ապա նրանք պահպանեցին այն
տեղերը, որ զբաղեցրել էին հետազոտության նախնական փուլում:
Վարկանիշային աղյուսակի առաջատարների հետ համեմատած,
այս 4 կայքերում մոնիտորինգային խումբը ավելի շատ թերացումներ
է արձանագրել: Այսպես, Վայոց Ձորի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի
կայքերը ոչինչ չեն հաղորդում մարզպետների տեղակալների
պաշտոնական եւ աշխատանքային այցերի մասին, չեն տեղադրել
նրանց ելույթների եւ հայտարարությունների տեքստերը:
Արագածոտնի մարզպետարանի կայքում բացակայում են
համազգային ծրագրերի իրականացման մասին տեղեկությունները
(հաշվետվությունները): Այս բացը առկա է նաեւ Գեղարքունիքի
մարզի կայքում: Սակայն այստեղ չկա տեղեկատվություն
նաեւ մարզպետարանում կատարված ստուգումների մասին:
Միաժամանակ, բոլոր չորս կայքերում էլ արձանագրված են
համանման տեխնիկական բնույթի թերություններ: Մասնավորապես,
բացակայում են տեքստերի եւ փաստաթղթերի որոնման,
նորություններին բաժանորդագրության, իր թույլատրական
եւ իշխանական գործառույթներն իրականացնելու համար
մարզպետարանին դիմում ներկայացնելու ձեւերը անմիջականորեն
կայքում լրացնելու եւ կայքից տպելու հնարավորությունները:
Արմավիրի, Արագածոտնի եւ Գեղարքունիքի մարզպետարանների
կայքերում չկան «հարցուպատասխանի» խորագրեր, ինչպես
նաեւ՝ տվյալ ՊՄ-ի կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն
միջոցառումների մասին տեղեկություններ պարունակող էջին
հղումներ: Իսկ վերջին երկու կայքերում բացակայում է նաեւ
հասարակական կարծիքի հարցման հնարավորությունը:
Համարյա բոլոր այս թերությունները, մի քիչ այլ «հավաքածուով»,
բնորոշ են նաեւ վարկանիշային աղյուսակը եզրափակող երեք
կայքերին: Այսուհանդերձ, Տավուշի մարզպետարանի կայքը
որոշ չափորոշիչներով շահեկանորեն տարբերվում է երկու
հետնապահներից: Այն արդեն մոնիտորինգի նախնական
փուլում մյուս երկուսի նկատմամբ որոշ առավելություն ուներ,
իսկ հետո՝ համագործակցության փուլում, իր տեղեկատվական
թափանցիկության գործակիցը բարելավելով ավելի քան 5 տոկոսով,
էլ ավելի մեծացրեց իրեն հետեւող մրցակիցների նկատմամբ
տարբերությունը: Ինչ վերաբերում է վերջիններիս, ապա նրանց
արդյունքները մոնիտորինգի ընթացքում էական փոփոխություններ
չեն կրել: Այսպես, Շիրակի մարզպետարանի ներկայացուցիչը
բացարձակապես չօգտվեց ԽԱՊԿ-ի փորձագետների հետ
համագործակցության փուլում պաշտոնական կայքը բարելավելու
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հնարավորությունից: Իսկ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակցի
մասնակցությունը այդ գործընթացում քիչ արդյունավետ էր, ինչն էլ
արտացոլվեց վերջնական ցուցանիշում:
Ընդսմին, մոնիտորինգի ընթացքում երկու կայքում էլ վեր են
հանվել այնպիսի լուրջ թերություններ, որոնք արդեն վերացրել են
մյուս ութը: Մասնավորապես, Շիրակի մարզպետարանն իր կայքում
չի տեղադրել տեղեկություններ տարեկան բյուջեի կատարման
ընթացքի մասին: Այստեղ բացակայում են մարզպետի պաշտոնական
եւ աշխատանքային այցերի, նրան կից գործող խորհրդատվական
եւ խորհրդակցական (այդ թվում՝ հասարակական) մարմինների,
ինչպես նաեւ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց հետ
կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկությունները: Իսկ Սյունիքի
մարզպետարանի կայքում ներկայացված չէ մարզի տարեկան բյուջեի
ընդհանուր գումարը, չկա անցկացված մրցույթների եւ աճուրդների
մասին հաղորդագրությունների ցանկը, ինչպես նաեւ՝ տեղակայված
պատվերների մասին տվյալներ պարունակող կայքին հղումը:
Ամբողջովին բացակայում է մարզպետարանի եւ նրա պաշտոնատար
անձանց որոշումները կամ գործողությունները (անգործությունը)
վարչական եւ դատական կարգով վիճարկելու հնարավորության
մասին տեղեկատվությունը, ոչինչ չի հաղորդվում նրանց
մասնակցությամբ դատական գործերի եւ ընդունված դատական
ակտերի մասին: Նշենք նաեւ, որ այս երկու կայքերում խմբի բոլոր
մյուս կայքերից վատ են ներկայացված մարզպետարանների
գործունեությանը վերաբերող նորմատիվ-իրավական ակտերը:
Այսուհանդերձ, ինչպես արդեն նշվել է, մարզպետարանների
տեղեկատվական թափանցիկության միջին գործակիցը ավելի
բարձր է, քան նախարարությունների եւ գերատեսչությունների
մոտ: Ընդ որում, եթե շարունակենք համեմատությունը, ապա պարզ
կդառնա, որ մարզպետարանների խմբի հետնապահների վերջնական
արդյունքները միանգամայն համադրելի են նախարարությունների
եւ գերատեսչությունների խմբի վարկանիշային աղյուսակում միջին
դիրքեր գրաված կայքերի ցուցանիշներին:
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Երբ ԽԱՊԿ-ն 2011 թվականին իրականացրեց պաշտոնական
կայքերի առաջին հետազոտությունները, վարկանիշային աղյուսակի
առաջատարները հազիվ հաղթահարում էին տեղեկատվական
թափանցիկության 50 տոկոսի շեմը: Եվ դա համարվում էր լավ
ցուցանիշ, քանի որ, մի կողմից մոնիտորինգի չափորոշիչները
այդ ժամանակվա համար բավականին խիստ էին (ի դեպ,
դրանք, փոքր բացառությամբ, պահպանվել են մինչեւ օրս), մյուս
կողմից՝ իշխանության մարմինները դեռեւս չունեին համացանցի
հնարավորություններն արդյունավետ օգտագործելու փորձ եւ նորնոր սկսում էին դրա միջոցով տեղեկատվական գործունեություն
զարգացնել:
Սակայն աստիճանաբար իրավիճակը փոխվում էր: Վերջին
տարիներին համարյա բոլոր նախարարություններն ու
գերատեսչությունները, մարզպետարանները, այլ պետական
մարմինները ակտիվորեն վերակառուցել են իրենց կայքերը,
հարստացրել են բովանդակությունը, բարելավել դրանց տեխնիկական
հնարավորությունները: Շնորհիվ իրականացվող մոնիտորինգի,
ԽԱՊԿ-ն ոչ միայն հետեւում էր այդ գործընթացին եւ հետազոտության
չափորոշիչների հիման վրա գնահատում կայքերի վիճակը, այլեւ
օժանդակում էր դրանց կատարելագործմանը՝ համագործակցելով
պետական մարմինների հետ եւ նրանց տրամադրելով
խորհրդատվություն եւ առաջարկություններ, թե ինչի վրա
ուշադրություն դարձնել եւ ինչ թերություններ վերացնել:
Նման աշխատանքի արդյունքը պաշտոնական կայքերի
որակական բարելավումն էր. այժմ, 2014 թվականի արդյունքներով,
2011 թվականի առաջատարի տեղեկատվական թափանցիկության
52.07% արդյունքով կարելի տեղ զբաղեցնել նախարարությունների
եւ գերատեսչությունների վարկանիշային աղյուսակի միայն
միջին հորիզոնականներում: Էլ չենք խոսում այն մասին, որ
մարզպետարանների կայքերի խմբում նման արդյունք ունի նույնիսկ
հետնապահը:
Ստորեւ ներկայացված աղյուսակում պարզորոշ երեւում է
նախարարությունների եւ գերատեսչությունների տեղեկատվական
թափանցիկության գործակիցների (իսկ փակագծերում նաեւ
վարկանիշային աղյուսակում զբաղեցրած տեղի) դինամիկան՝ 2011ից մինչեւ 2014 թվականը ներառյալ: Այստեղ պետական մարմինները
տեղակայված են 2014 թվականի վարկանիշին համապատասխան:
Այդ պատճառով էլ նախորդ տարիների սյունակներում փակագծերում
նշված են նախորդ տարիներին կայքերի գրաված տեղերը: Նշենք նաեւ,
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որ 2011 թվականին մոնիտորինգի էր ենթարկվել 24 նախարարության
եւ գերատեսչության կայք, այլ ոչ թե 34, ինչպես հետագա տարիներին,
այդ պատճառով 2011-ի սյունակում որոշ պետական կառույցների
դիմաց գծիկ է դրված:
Աղյուսակ 5

№

Պետական մարմինը

Տեղեկատվական թափանցիկության գործակիցը
տոկոսներով (վարկանիշային աղյուսակում
զբաղեցրած տեղը)
2011

2012

2013

2014

52.07 (1)

68.33 (1)

96.20 (2)

99.36

-

54.54 (3)

96.78 (1)

96.44

1

ՀՀ տարածքային
կառավարման
նախարարություն

2

ՀՀ միգրացիոն
պետական
ծառայություն

3

ՀՀ
գյուղատնտեսության
նախարարություն

35.73 (11)

43.91 (14)

44.82 (20)

91.66

4

ՀՀ
առողջապահության
նախարարություն

35.50 (12)

39.18 (19)

65.66 (8)

89.33

5

ՀՀ էկոնոմիկայի
նախարարություն

43.35 (5)

45.44 (12)

77.69 (4)

82.83

6

ՀՀ քաղաքացիական
ծառայության
խորհուրդ

-

39.78 (17)

77.14 (5)

76.54

7

ՀՀ
արդարադատության
նախարարություն

36.48 (9)

63.38 (2)

88.93 (3)

76.26

8

ՀՀ տրանսպորտի
եւ կապի
նախարարություն

51.06 (2)

50.96 (5)

68.44 (7)

75.98

9

ՀՀ դատախազություն*

55.10

56.54

73.65

60.57

ՀՀ դատախազության կայքը 2011-2013 թվականներին վերլուծվել է այլ պետական
մարմինների խմբում, որտեղ վարկանիշային աղյուսակ չէր կազմվում, քանի որ այդ
մարմինների գործառույթներն ու դերը, ինչպես եւ հրապարակվող տեղեկությունների
անհրաժեշտությունը տարբեր էին, եւ որպես հետեւանք մոնիտորինգի արդյունքներն
էլ համադրելի չէին: Այդ պատճառով նշված չէ նախորդ տարիներին վարկանիշային
աղյուսակում դատախազության զբաղեցրած տեղը:
*
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10

ՀՀ կրթության
եւ գիտության
նախարարություն

39.33 (7)

49.68 (7)

69.60 (6)

60.13

11

ՀՀ
քաղաքաշինության
նախարարություն

39.52 (6)

33.99 (25)

42.96 (21)

58.97

12

ՀՀ արտաքին գործերի
նախարարություն

35.99 (10)

41.99 (15)

49.14 (19)

57.30

13

ՀՀ ազգային
վիճակագրական
ծառայություն

-

44.25 (13)

52.93 (13)

56.61

14

ՀՀ կենտրոնական
բանկ

-

50.26 (6)

57.74 (10)

54.03

15

ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների
նախարարություն

23.32 (22)

29.21 (33)

50.06 (18)

53.88

16

ՀՀ ջրային
տնտեսության
պետական կոմիտե

-

32.51 (28)

42.55 (23)

50.71

17

ՀՀ պաշտպանության
նախարարություն

33.15 (15)

41.43 (16)

51.62 (16)

50.40

18

ՀՀ տնտեսական
մրցակցության
պաշտպանության
պետական
հանձնաժողով

-

51.81 (4)

55.73 (12)

49.46

19

ՀՀ սփյուռքի
նախարարություն

35.24 (13)

34.05 (24)

42.72 (22)

49.28

20

ՀՀ կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով

-

46.04 (11)

57.33 (11)

48.17

21

ՀՀ անշարժ գույքի
կադաստրի
պետական կոմիտե

44.16 (4)

47.50 (9)

51.04 (17)

47.66

22

ՀՀ
բնապահպանության
նախարարություն

34.73 (14)

35.34 (23)

30.12 (30)

45.14

23

ՀՀ քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր
վարչություն

30.57 (19)

36.05 (22)

41.88 (24)

45.03

24

ՀՀ աշխատանքի
եւ սոցիալական
հարցերի
նախարարություն

48.39 (3)

46.73 (10)

52.88 (14)

42.30

25

ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն

37.79 (8)

37.04 (21)

63.61 (9)

42.05

26

ՀՀ սպորտի եւ
երիտասարդության
հարցերի
նախարարություն

32.55 (16)

29.51 (32)

33.40 (26)

39.27

27

ՀՀ հանրային
ծառայությունները
կարգավորող
հանձնաժողով

-

49.29 (8)

41.80 (25)

33.00

28

ՀՀ ոստիկանություն

26.62 (21)

39.31 (18)

52.18 (15)

32.92

29

ՀՀ վերահսկիչ
պալատ

-

30.08 (31)

30.97 (29)

31.10

30

ՀՀ մշակույթի
նախարարություն

19.62 (23)

31.30 (29)

22.17 (32)

29.33

31

ՀՀ պետական գույքի
կառավարման
վարչություն

31.57 (17)

30.30 (30)

25.35 (31)

27.22

32

ՀՀ էներգետիկայի եւ
բնական պաշարների
նախարարություն

28.65 (20)

38.74 (20)

31.63 (28)

24.04

33

ՀՀ
հեռուստատեսության
եւ ռադիոյի ազգային
հանձնաժողով

-

29.21 (34)

21.29 (33)

24.46

34

ՀՀ միջուկային
անվտանգության
կարգավորման
պետական կոմիտե

31.25 (18)

32.54 (27)

19.17 (34)

17.21

Ինչպես երեւում է այս աղյուսակից, առաջին հինգ
հորիզոնականներում հանգրվանած պետական մարմինները,
տարեցտարի կատարելագործելով իրենց կայքերը, հասել են շատ լավ
արդյունքների (ՀՀ միգրացիոն պետական ծառայության կայքը 2014ին չի բարելավվել, սակայն մնացել է կայուն բարձր մակարդակի): Այս
իմաստով բնորոշ է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության
փորձը. 2011 թվականին նրա կայքի տեղեկատվական
թափանցիկության մակարդակը 52.07% էր, 2012 թվականին այդ
ցուցանիշն աճեց ավելի քան 16%-ով, 2013 –ին՝ մոտ 28%-ով, իսկ
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ներկա հետազոտության արդյունքներով համարյա հասավ բացարձակ
մակարդակի: Աճի նման դինամիկան վկայում է կայքի վրա մշտական
եւ բավականին հաջող աշխատանքի մասին, ինչի շնորհիվ էլ
ապահովվել է առաջատարությունը վարկանիշային աղյուսակում:
Միաժամանակ, ուշադրություն է գրավում ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության կայքի սրընթաց աճը. 2013 թվականի համեմատ
ցուցանիշն աճել է ավելի քան երկու անգամ:
Ի դեպ, թեպետ ոչ այդքան մեծ քայլերով, սակայն կայուն կերպով
բարելավվում է նաեւ վարկանիշային աղյուսակում միջին տեղեր
զբաղեցրած պետական կառույցների կայքերի վիճակը: Դրանք են,
օրինակ, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, ՀՀ ազգային
վիճակագրական ծառայության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարության, ՀՀ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի եւ
այլ կայքեր: Սակայն մի շարք պետական մարմիններ, ինչպես ցույց
են տալիս մոնիտորինգի արդյունքները, բավարար ուշադրություն չեն
դարձնում իրենց կայքերին: Որպես հետեւանք՝ նրանց արդյունքները
կայուն ցածր են, իսկ իրենք տարիներ շարունակ հանգրվանում
են վարկանիշային աղյուսակի ստորին հատվածում: Իսկ
նախարարությունների եւ գերատեսչությունների մեծ մասը կայքերի
վրա աշխատում է փոփոխական հաջողությամբ:
Ինչ վերաբերում է մարզպետարաններին, ապա նրանց կայքերի
փոփոխությունների դինամիկան ունի իր առանձնահատկությունը եւ
այսպիսին է (արդյունքները ներկայացված են այն նույն սկզբունքով,
ինչ պետական մարմինների նախորդ խմբում).
Աղյուսակ 6

№
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Մարզը

Տեղեկատվական թափանցիկության
գործակիցը տոկոսներով
(վարկանիշային աղյուսակում զբաղեցրած տեղը)
2011

2012

2013

2014

1

Կոտայքի մարզ

36.94 (1)

37.49 (6)

95.27 (1)

96.60

2

Լոռու մարզ

32.41 (4)

44.11 (2)

93.84 (2)

91.90

3

Արարատի մարզ

30.74 (5)

35.81 (7)

73.74 (5)

85.90

4

Վայոց Ձորի մարզ

24.30 (9)

34.01 (10)

82.09 (4)

83.36

5

Արմավիրի մարզ

33.79 (3)

38.53 (3)

73.25 (6)

80.92

6

Արագածոտնի մարզ

27.78 (6)

38.03 (5)

45.86 (10)

79.45

7

Գեղարքունիքի մարզ

23.70 (10)

34.73 (8)

92.20 (3)

77.34

8

Տավուշի մարզ

27.36 (7)

38.29 (4)

72.79 (7)

65.71

9

Շիրակի մարզ

26.24 (8)

34.37 (9)

60.16 (8)

55.80

10

Սյունիքի մարզ

35.21 (2)

49.22 (1)

53.50 (9)

52.50

Ներկայացված տվյալները վկայում են, որ 2011-2013 թվականներին,
առանց բացառության բոլոր մարզպետարանները ակտիվորեն
կատարելագործել են իրենց կայքերը, ընդ որում՝ առավել մեծ
հաջողությունների հասել են 2013 թվականին: Այդ տարի այս խմբի
կայքերի մեծ մասի ցուցանիշները նկատելիորեն բարելավվել էին, իսկ
որոշ դեպքերում տեղեկատվական թափանցիկության մակարդակը
աճել էր 2-2.5 անգամ:
Սակայն 2014 թվականին ոչ բոլորին հաջողվեց զարգացնել
նախորդ տարիների հաջողությունը: Մասնավորապես, 10-ից
միայն 5-ը՝ Կոտայքի, Արարատի, Վայոց Ձորի, Արմավիրի եւ
Արագածոտնի մարզպետարանները կարողացան բարելավել իրենց
կայքերի նախորդ տարվա արդյունքները: Մյուսների ցուցանիշները
նկատելիորեն վատացել են: Եվ դրանով է պայմանավորված, որ,
օրինակ, Գեղարքունիքի մարզպետարանի կայքը նախկին 3-րդ տեղից
իջավ 7-րդ, իսկ Տավուշի, Շիրակի եւ Սյունիքի մարզպետարանների
կայքերը չկարողացան բարձր տեղեր զբաղեցնել եւ հանգրվանեցին,
համապատասխանաբար, վերջին երեք հորիզոնականներում:
Միաժամանակ, բոլոր այս փոփոխությունները վկայում են, որ
մոնիտորինգի 4 տարիների ընթացքում, երբ ստացված տվյալների
հիման վրա պարբերաբար կազմվում եւ հրապարակվում էին
պաշտոնական կայքերի տեղեկատվական թափանցիկության
վարկանիշային աղյուսակները, Խոսքի ազատության
պաշտպանության կոմիտեին հաջողվեց պետական մարմինների
շրջանում մրցակցային մթնոլորտ ստեղծել: Աշխատանքի ընթացքում
մոնիտորինգային խումբը զգում էր, թե ինչպես են նրանցից շատերը
մրցակցում իրար հետ՝ ձգտելով առավել բարձր դիրքեր գրավել: Իսկ
դրա համար հարկ էր հրապարակել առավել շատ հասարակական
նշանակության տեղեկություններ, կատարելագործել կայքերի
տեխնիկական հնարավորությունները:
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Ներկա հետազոտության չափորոշիչները համապատասխանում
էին պետական մարմինների պաշտոնական կայքերին ներկայացվող
ՀՀ կառավարության հաստատած պահանջներին: Այս հանգամանքը
արմատապես փոխեց ԽԱՊԿ-ի մոնիտորինգի պայմաններն ու
իշխանության տարբեր կառույցների վերաբերմունքը: Եթե 20112013 թվականներին ՊՄ-ների ներկայացուցիչներից ժամանակ առ
ժամանակ լսում էինք առարկություններ, թե իբր հետազոտության
պահանջները պարտադիր չեն կատարման համար, ապա այժմ դրանք,
պետական մարմինների պաշտոնական կայքերի բովանդակության
միասնականացմանը միտված կառավարական որոշման շնորհիվ,
դարձան պարտադիր: Ինչպես արդեն նշել ենք, այդ փաստաթուղթը
պատրաստվել է ԽԱՊԿ-ի ակտիվ մասնակցությամբ:
Ի դեպ, մոնիտորինգային խումբը միշտ է ընդգծել, որ իր
գնահատականներն ու առաջարկությունները եւ նախկինում, եւ
այժմ, զուտ խորհրդատվական են: Սակայն դրանք ելել եւ ելնում են
օրենսդրական նորմերից, իսկ այժմ նաեւ՝ կառավարության որոշման
դրույթներից, որոնք անհրաժեշտ է կատարել:
Այսուհանդերձ, ինչպես ցույց տվեցին մոնիտորինգի արդյունքները,
շատ պետական մարմիններ չեն հրապարակում մի շարք
կարեւորագույն չափորոշիչներով նախատեսված հասարակական
նշանակության տեղեկություններ, այդ թվում՝ գործունեության
այնպիսի կողմերին վերաբերող, որտեղ կան լուրջ կոռուպցիոն
ռիսկեր: Այսպես, նախարարությունների եւ գերատեսչությունների
կեսից պակաս մասն է (41.18%) կայքում հրապարակել իր տարեկան
բյուջեի ընդհանուր գումարի եւ դրա կատարման ընթացքի մասին
տեղեկատվությունը: Մոտ 53%-ը չի հրապարակել մրցույթների
ու աճուրդների մասին հաղորդագրություններ եւ նույնքան
տոկոսն էլ չունի հղում այն պաշտոնական կայքին, որտեղ
տեղակայվում են պատվերները: Ընդսմին, նախարարությունների
եւ գերատեսչությունների 76%-ը չի տեղեկացնում գնումների
վերաբերյալ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց հետ կնքված
պայմանագրերի մասին:
Հաճախ յոթ կողպեքի տակ են մնում նաեւ պետական մարմինների
կադրային ապահովմանը վերաբերող տեղեկությունները:
Մասնավորապես, նախարարությունների եւ գերատեսչությունների
մոտ 74%-ը կայքերում չի տեղեկացնում թափուր պաշտոնները
զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթների արդյունքների
մասին, իսկ ավելի քան 41%-ը չունի նաեւ այդ պաշտոնների ցանկը
ու դրանց հավակնորդներին ներկայացվող որակական պահանջների
նկարագրությունը:
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Մեծամասամբ հասարակությանն անհայտ են մնում
փորձաքննությունների (այս մասին հաղորդում է տվյալ խմբի
ՊՄ-ների կայքերի միայն 16.67%-ը) եւ պետական կառույցներում
իրականացված ստուգումների արդյունքների (նման տեղեկություն կա
նախարարությունների եւ գերատեսչությունների կայքերի 26.47% -ում)
մասին տվյալները: Պաշտոնական կայքերի կեսից պակասն է (44.12%)
պարունակում տվյալ պետական մարմնի եւ նրա պաշտոնատար
անձանց որոշումներն ու գործողությունները (անգործությունը)՝
դատական կարգով վիճարկելու կարգի նկարագրությունը, ինչպես
նաեւ իրենց մասնակցությամբ դատական գործերի տեսությունը:
Նախարարությունների եւ գերատեսչությունների ընդամենը 25%-ն
է տեղեկություններ հրապարակել համազգային ծրագրերին իրենց
մասնակցության մասին, մյուսները նման տվյալներ չեն տեղակայել:
Նման թերություններ, թեպետ ավելի քիչ չափով, վեր են հանված
նաեւ մարզպետարանների կայքերում: Այսուհանդերձ, վերջիններս,
ընդհանուր առմամբ, չափորոշիչների մեծ մասով շահեկանորեն
տարբերվում են նախարարությունների եւ գերատեսչությունների
կայքերից, ինչը հաստատվում է հետազոտված պետական
մարմինների երկու խմբերի տեղեկատվական թափանցիկության
միջին գործակիցների համեմատությամբ: Այսպես, եթե
նախարարությունների եւ գերատեսչությունների դեպքում այդ
ցուցանիշը 53.58% է, ապա մարզպետարանների խմբում հասել է
76.95%-ի։
Այսուհանդերձ, ե՛ւ առաջինների, ե՛ւ երկրորդների կայքերը,
թեպետ տարբեր չափով, առայժմ չեն համապատասխանում
ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսված նվազագույն
պահանջներին: Իշխանության կառույցները դեռեւս շատ անելիքներ
ունեն այդ ուղղությամբ, հետեւաբար առաջիկա տարիներին ԽԱՊԿ-ի
մոնիտորինգը շարունակելը միանգամայն արդիական է մնում:
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INTRODUCTION
Four years ago, The Committee to Protect Freedom of Expression
(CPFE) started the monitoring of the websites of the governmental
bodies in Armenia, for the first time, in aim to assess the information
transparency level of them. Actuality of these Researches was
conditioned by two factors. Firstly, the authorities increased importance
of their official sites and considered them as serious information resource.
Secondly, in 2011, Armenia joined to the international partnership (The
Open Governmental Partnership), which entailed taking a number of
commitments, including a commitment to standardize the content of the
official websites of the governmental bodies.
To facilitate the implementation of the said commitment, the CPFE
developed recommendations based on the results of its Researches had
been conducted for 2011-2013, most of which were included by the RA
Government in the Decree “On approval of the minimal requirements for
the official websites of the governmental bodies on the Internet” adopted
on 26 December, 2013.
In 2014, the monitoring was continued. As in previous years, it was done
on a methodology developed by the Institute for Information Freedom
Development (Saint Petersburg, Russia) and adapted by the Committee to
Protect Freedom of Expression for use in Armenia. However, the feature
of the present Research is analyzing of the websites of the governmental
bodies with consideration of the requirements included in the mentioned
Decree of the Government.
Over the past two years, the monitoring has been conducted by means of
EXMO automated information system developed by the Saint Petersburg
Institute for Information Freedom Development. The EXMO is a
computer program allowing online studying and assessing the official
websites, discussing the states of the websites with the responsible ones,
as well as revealing and eliminating the shortcomings. The system is
based on idea of dialogue between the authorities’ representatives and the
experts analyzing the content of the websites.
Since there is a large scope of data collected in result of the similar
researches performed by the Committee, the present Project intended
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to compare the data obtained during four years and to carry out the
comparative analysis. This gave an opportunity to reveal the dynamics of
improvement (or downgrade) of the information transparency indicators
of each studied official website, as well as to trace the course of their
contents standardizing.
The most important achievement of the four-year researches was also the
forming of the atmosphere of competition for the governmental bodies
due to the periodic monitoring and the compiling, as well as making
public the rating data on information transparency, which motivated them
to have included more socially significant information on their websites
than it used to be.
The Committee to Protect Freedom of Expression thanks Friedrich Ebert
Foundation for the support of the Project aiming at the development
of the freedom of information in Armenia. We are also grateful to our
partners, i.e. the Russian Institute for Information Freedom Development
and the National Security Archive, US non-governmental organization
(USA, Washington), which supported the CPFE to organize and carry out
such an important researches.
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BRIEF SUMMARY
From April 1, 2014 to November 30, 2014, the Committee to Protect
Freedom of Expression, with support of the Friedrich Ebert Foundation,
implemented the regular project provided for monitoring of the official
websites of the governmental bodies (GB) of Armenia to assess the level
of their information transparency. This was the logical extension of the
activity commenced in 2011.
The methodology of the monitoring is detailed in the relevant section
of the present Report. It is based on the EXMO automated information
system developed and put into operation by the Institute for Information
Freedom Development (Saint Petersburg, Russia). In 2013, the said
system was provided to the Committee for its application in Armenia.
The monitoring covers official websites of 44 GB, which are divided
into 2 groups. The first group included 34 Ministries, bodies within
the Government of Armenia and other Departments. The second group
encompassed the official websites of 10 marzes (hereinafter, regions)
of the country, enclosed within the integrated net, The System of
the Territorial Administration (hereinafter, websites of the regional
administrations).
Quantitative and qualitative characteristics served as assessment criteria
for the published information, videlicet:
• Availability/non-availability of the required information;
• Completeness of the information;
• Actuality of the data (timeliness);
• Accessibility (from a technical point of view), including 		
availability of navigation, HTML access,
files and graphics availability.
The monitoring is implemented due to 146 positions (parameters), 120 of
which related to content, and 26 were technical. They are correspondent
to the requirements for the official websites of the governmental bodies
approved by the RA Government. Based on the obtained data and by use
of special formulas developed, the coefficients of quantity and quality
of information were calculated; afterwards, the weight coefficient and
then the main indicator, i.e. coefficient of information transparency were
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obtained. In way of ranging the last coefficient in descending order, the
rating of the GB websites was compiled.
Separate tabulations of the rates of information transparency were
composed for two groups of the websites mentioned above, including the
Ministries and the Departments, and for the regional administrations of
the country on the assumption of comparability of the data accepted in
the course of the monitoring.
The Research involved four stages. The first was preparatory stage:
when the contacts with the representatives of the governmental bodies
responsible for the official websites were established for further
cooperation. The second stage encompassed the preliminary analysis and
the assessment of the websites by the experts of the CPFE, compiling
and publishing the rating of the information transparency. The third stage
was the period of collaboration, when the monitoring preliminary results
were available to be presented to the representatives of the governmental
bodies, and the official websites were improved in result of discussions
with the CPFE experts. The fourth stage summarized the results of the
Research and launched the final rating of the information transparency of
the GB observed in 2014.
The preliminary analysis of the websites has been undertaken from May
6 to July 15, 2014. CPFE published the results of this monitoring stage
on July 17. Then, after the month and a half period of collaboration with
the governmental bodies, the final results were summarized, which were
published on October 7. The preliminary and final data of the Research
are being compared and analyzed in the relevant section of the present
Report.
The following is the table summarizing the results of the information
transparency ratings have been performed for the Ministries, bodies
within the RA Government and other Departments for 2014.
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Table 1
№

Body

Website URL

Coefficient of
information
transparency (%)

1

Ministry of Territorial
Administration of the RA

www.mta.gov.am

99.36

2

State Migration Service of
the RA

www.smsmta.am

96.44

3

Ministry of Agriculture of
the RA

www.minagro.am

91.66

4

Ministry of Healthcare of
the RA

www.moh.am

89.33

5

Ministry of Economy of
the RA

www.mineconomy.am

82.83

6

Civil Service Council of
the RA

www.csc.am

7

Ministry of Justice of the
RA

www.moj.am

8

Ministry of Transport and
Communication of the RA

www.mtc.am

9

General Prosecutor’s Office
of the RA

www.genproc.am

10

Ministry of Education and
Science of the RA

www.edu.am

11

Ministry of Urban
Development of the RA

www.mud.am

12

Ministry of Foreign Affairs
of the RA

www.mfa.am

57.30

13

National Statistics Service
of the RA

www.armstat.am

56.61

14

Central Bank of the RA

www.cba.am

54.03

15

Ministry of Emergency
situations of the RA

www.mes.am

53.88

16

State Committee of Water
Systems of the RA

www.scws.am

50.71

17

Ministry of Defense of the
RA

www.mil.am

76.54
76.26
75.98
60.57
60.13
58.97

50.40
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18

State Commission for the
Protection of the Economic
competition of the RA

www.competition.am

19

Ministry of Diaspora of
the RA

www.mindiaspora.am

20

Central Electoral
Commission of the RA

www.elections.am

48.17

21

State Committee of the
Real Estate Cadastre of
the RA

www.cadastre.am

47.66

22

Ministry of Nature
Protection of the RA

www.mnp.am

45.14

23

General Department of
Civil Aviation of the RA

www.aviation.am

45.03

24

Ministry of Labor and
Social Affairs of the RA

www.mss.am

42.30

25

Ministry of Finance of the
RA

www.minfin.am

42.05

26

Ministry of Sport and Youth
Affairs of the RA

www.msy.am

39.27

27

Public Services Regulatory
Commission of the RA

www.psrc.am

28

Police of the RA

29

Control Chamber of the RA

30

Ministry of Culture of the
RA

31

State Property Management
Department of the RA

32

49.46

49.28

33.00

www.police.am

32.92

www.coc.am

31.10

www.mincult.am

29.33

www.spm.am

27.22

Ministry of Energy and
Natural Resources of the
RA

www.minenergy.am

24.04

33

National Commission on
Television and Radio of
the RA

www.tvradio.am

24.46

34

Nuclear Safety Regulatory
Committee of the RA

www.anra.am

17.21

Average value of the coefficient of information transparency
for the given group of websites

53.58

Note 1. The website of the National Security Office of the RA (http://www.sns.am) is excluded
from the table, as it is a secret service carrying the classified information. Hence, this website is
not comparable with the websites of other governmental bodies.
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Similarly, the information transparency rating was formed for 10
regional administrations (marzpetarans) of the RA. Like in the previous
table, the final results of the Research are set out below (the comparative
table of the preliminary and the final data is included in the section
named “Analysis of the monitoring results”).
Table 2

№

Region
(marz)

1

Kotayk

2

Lori

3

Website URL

Coefficient of
information
transparency
(%)

www.kotayk.gov.am

96.60

www.lori.gov.am

91.90

Ararat

www.ararat.gov.am

85.90

4

Vayots Dzor

www.vdzor.gov.am

83.36

5

Armavir

www.armavir.gov.am

80.92

6

Aragatsotn

www.aragatsotn.gov.am

79.45

7

Gegharkunik

www.gegharkunik.gov.am

77.34

8

Tavush

www.tavush.gov.am

65.71

9

Shirak

www.shirak.gov.am

55.80

10

Syunik

www.syunik.gov.am

52.50

Average value of the coefficient of information
transparency for the given group of websites

76.95

Information transparency indicators set out in the both tables reflect
the states of the websites have been observed for the Research period.
Those cases when the governmental bodies have been making changes to
their website information once the final results were published and were
improving their content and technical characteristics on a regular basis
will be mentioned by the experts in the future, as the CPFE intends to
continue the monitoring in 2015.
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THE ACTUALITY AND THE PURPOSE
OF THE RESEARCH
The purpose of this Research is to determine the current level of
information transparency of the Armenian governmental bodies, i.e.
to determine to what extent do their official websites meet the public’s
information needs, to find out whether or not a citizen could get the
information he or she needs from their websites, and to see whether the
websites contain all the information required by law.
Development of the information and communication technologies
significantly increases the possibility of more active ties between
the authorities and the public. In addition to its many other functions
and advantages, the Internet is becoming the most effective, fastest
and cheapest way to disseminate information about the activities of
the governmental bodies, to communicate the official point of view
on various issues and to allow the GB to interact with citizens. This
is becoming the case in Armenia as well, with the spread of new
communication technologies.
Full implementation of the electronic governance system (e-gov.am)
will not only increase the effectiveness of authority, but also address the
problem of citizens’ access to the governmental information resources. In
other words, this is about the need to ensure openness of the governance.
As it was mentioned, in 2011, Armenia joined the Open Government
Partnership that entailed a number of commitments. One of these
commitments was standardization of the content of the official
websites of the governmental bodies, i.e. development of the unified
requirements for the official websites of the GB. This makes the CPFE
monitoring even more actual. Particularly, considering the most typical
shortcomings, as well as based on the content and technical parameters
of the Research, the CPFE prepared recommendations last year, most
of which were involved in the RA Decree “On approval of the minimal
requirements for the official websites of the governmental bodies on
the Internet” adopted on 26 December, 2013. The present monitoring
assessed the implementation of those requirements prescribed by the
Decree.
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The governmental bodies possess the most extensive information of
public interest. Therefore, they can inform the public widely about their
activities and their results by making use of the modern technologies,
especially the Internet. Every citizen should be able to receive the
maximum amount of information about the authorities by visiting their
official websites.
The content of such websites makes it possible to judge the level
of openness (or vice versa) of the governmental bodies and of the
government in general, as well as the possibilities for accessing the
information related to the activity of the GB, transparency of their
decisions and administrative procedures, as well as the corruption risks in
various organizations.
Having the website meeting the modern requirements makes the
governmental bodies more disciplined and encourages more social
orientation. Anyone who is familiar with the official position of the
government on one issue or another will be able to analyze it, compare
it to other approaches, question or criticize it. The experience of the
developed countries shows that the GB with online presence are forced to
be more responsible in carrying out their duties and more accountable to
the civil society.
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LEGAL FRAMEWORK OF THE RESEARCH
The RA Constitution is the base of the RA legislation for the freedom
of information, the Article 27 of which says: “Everyone shall have
the right to freedom of speech, including freedom to seek, receive and
impart information and ideas through any media, regardless of state
frontiers.” The Article 27.1 of the Constitution guarantees citizens’ right
to file requests or recommendations with the competent governmental
bodies and the local self-governing bodies and officials, with a view of
protecting their private or public interests, and to receive the appropriate
response within the reasonable period.
The provision about the transparency of environmental information,
as stated in the Article 33.2 of the RA Constitution, is also important
from the point of view of informing the public. According to the Article
33.2, “Officials shall be liable for concealing or refusing to provide
environmental information.” The Article 6 of the Constitution is
important from the point of view of openness of the legal information.
It reads: “Laws shall enter into force following their publication in the
Official Journal of the Republic of Armenia. Other regulatory legal acts
shall enter into force following their publication as prescribed by law.”
The Constitutional norms are reflected in the laws as well. The most
important law in this area is the RA Law on Freedom of Information
that regulates the relations related to freedom of information, establishes
the rights of the owners of information in relation to the provision of
information, as well as the procedures, forms and conditions for receiving
information. This law applies to the governmental bodies and the local
self-governing bodies, the state agencies financed from the state budget
and the organizations of public importance and their officials. Article 7,
paragraph 3 of the Law specifies 13 types of information that are required
to be published no less than once a year. According to paragraph 4 of
the same article, any changes to the information listed in paragraph 3 are
supposed to be made public within 10 days.
The 13 types of information related to:
“1) activities and services provided (to be provided) to the public,
2) budget,
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3) forms for written enquires and the instructions for filling out the
forms,
4) staff lists, as well as the names, last names, education, profession,
positions, work phone numbers and email addresses of officials;
5) recruitment procedures and vacancies,
6) environmental impact,
7) public events’ programs,
8) procedures, days, time and place of receiving citizens,
9) pricing procedures, prices (tariffs) for works and services,
10) lists of information in possession of the given agency and
procedures for providing that information,
11) statistics and complete data on inquiries received, including
grounds for refusal to provide information,
12) sources of elaboration or obtainment of information mentioned in
this clause,
13) persons who are authorized to clarify information defined in this
clause.”
According to the same article of the Law, the above-mentioned
information is supposed to be made public in a way that would be
accessible to the public. This includes posting the information on a
website, if the organization in question has one.
According to paragraph 2 of the same Article, “The holder of information
is required to make public (urgently and in any way available to it) any
information, the publication of which can prevent a threat to the state or
public safety, public order, public health and morals, rights and freedoms
of others, environment and other person’s property.”
In addition, Article 12 of the Law is also of interest in the context of this
Research. It reads that the holder of information in the area of freedom
of information is required to do the following, in accordance with the
procedures prescribed by the Law:
1) ensure accessibility and openness of information,
2) record, categorize and maintain the information in its possession,
3) provide truthful and complete information in its possession to any
person seeking that information,

69

4) establish procedures for the provision of oral and/or written
information,
5) appoint an official responsible for freedom of information
The most important regulatory/legal act aiming at the development of
freedom of information is the RA Government’s Decree “On approval of
the minimal requirements for the official websites of the governmental
bodies on the Internet” adopted on 26 December, 2013, mentioned in the
previous sections of the Report.
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METHODOLOGY
The methodology of the present Research was developed and
implemented by the Institute for Information Freedom Development
(Saint Petersburg, Russia). In 2010, it was shared with the CPFE
to be applied in Armenia. Since 2013, the CPFE has been using the
upgraded methodology, which was improved by its authors by dint of
implementation of the EXMO automated information system of the
expert monitoring (later renamed as Infometer). Given the differences
between the systems of the governance and the legislation of two
countries, the monitoring methodology was adapted by the CPFE to the
local conditions.

Description of the Methodology
Purpose of the monitoring – to determine the level of information
transparency of the official websites of the governmental bodies by
means of evaluating their quantitative and qualitative characteristics.
Subject of the Research – compliance of the official websites of the
governmental bodies with:
а) requirements of the law and other regulatory/legal acts regulating
citizens’ access to information about activities of the governmental
bodies;
b) commonly accepted technical requirements for the websites, including
requirements based on international experience;
c) obvious information needs of natural persons and legal entities.
Object of the study – official websites of the governmental bodies
(GB). A total of 44 websites have been examined. They were divided
into two groups. The first group consists of 34 websites of the Ministries,
Departments and other governmental bodies within the RA Government.
The second group includes the official websites of 10 marzes (regions)
of the country, connected through the Territorial Administration System
network. Based on the indicators of each group, the separate rating tables
of information transparency were compiled.
Stages of the monitoring: The Research consists of 4 stages. First,
there is the preparatory stage, when initial contact is made with the
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relevant officials responsible for maintaining the official websites of their
respective government bodies. Also, the parameters for evaluating these
websites are developed and improved during that stage; coefficients of
relevance and social importance are attributed. The second stage is that
of preliminary analysis and assessment of the websites, compiling and
publishing the rating of information transparency. The third stage is the
period of collaboration, when the representatives of the governmental
bodies are given access to the preliminary monitoring results, and then
they work on improving their websites, based on consultations with the
CPFE experts. The fourth stage is the final analysis, the gathering of
final data, compilation and publication of the final rating of information
transparency for the year.
Methodology of the Research – expert analysis of the content of these
websites, done in online regime (for the specific period of time), in aim
to determine the quantitative and qualitative characteristics of the level of
information transparency, which were chosen for this analysis. Besides,
this method is effective, as it allows assessing the accessibility (in wide
sense of this word) of the relevant information on the websites of the
governmental bodies for regular citizens.
Monitoring parameters: Monitoring parameters are the names of
the data/information required to be published, as well as the technical
requirements to the websites.
Analysis of the content of the official websites was done in accordance
with 146 parameters, of which 120 are related to the content and 26 are
technical. They can be conventionally divided into 10 groups:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

General information about the GB;
Structure of the GB;
Data about information resources of the GB;
Information about the GB activities in the areas of its powers;
Legislation and legislative activities of the GB;
The GB activities for the protection of rights, liberties and lawful
interests of the natural persons and legal entities;
7. Information about competitions, auctions and bids, as well as the
awarded state agreements (contracts);
8. Staffing;
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9. Budget, finance;
10. Parameters related to the ease of access to information.
The first nine groups are content-related parameters. The parameters
in the tenth group are technical. They include, for example, the official
website’s registration in the major search engines (Google, Yahoo and
others), availability of the news feed on the GB activities, the existence
of an interactive form for paying state duty and making other necessary
payments (with a possibility of filling it out and printing the receipt
directly from the website), a possibility to keep up with information
updates, and many others. The last parameter is the availability of
advertising (including covert advertising) of the natural persons or legal
entities, the products and services on the official websites of the GB. This
is the only parameter, availability of which is never positively valued.
Procedures for determining the coefficients of social importance
and relevance. In order to increase objectiveness of the Research and
to account for the different nature of the evaluated parameters from the
point of view of demand of the given information, the Coefficient of
social importance (Ксз) is introduced. This coefficient reflects the level
of the social importance of information and the level of the public interest
towards it.
This coefficient is needed, because the various parameters are not equal
in terms of their social importance. The Coefficient of social importance
ranges from 1 to 3, as follows:
- low level of social importance – Ксз = 1;
- medium level of social importance – Ксз = 2;
- high level of social importance – Ксз = 3.
Another way to increase the objectiveness of the Research is to use the
Coefficient of relevance of the parameter (Крп) and the Coefficient of
relevance of the criterion (Крк). Their introduction into the methodology
is explained by the following circumstances:
- possible differences in the structure and competence of various
governmental bodies, official websites of which are assessed within a
single monitoring cycle (Крп is used for that purpose);
- specificity of the parameter connected with ability of its evaluating in
terms of criteria only (Крк is used for this purpose).
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Competence of each governmental body is determined by the relevant
regulatory/legal acts. Because of the specificity of their competences,
some governmental bodies shall publish the certain categories of
information on their websites, which are not required from others.
In order to account for this difference, the experts of the monitoring
group analyze the provisions of the acting legislation that regulates the
powers, functions and the goals of every governmental body. Based
on this analysis, the experts identify the parameters that do not need
to be evaluated on the basis of every single criterion. In other words,
this indicator helps to determine whether or not a specific parameter is
relevant for the competence of the specific governmental body.
In addition, certain parameters may be evaluated against one or
several, but not all of the criteria. This is determined by the essence of
information or services defined by the relevant parameter.
Coefficient of relevance of the parameter can have two values:
- if the parameter is not used to evaluate the official website of a
specific governmental body, then Крп = 0;
- if the parameter is used to evaluate the official website of a specific
governmental body, then Крп = 1.
Coefficient of relevance of the criterion can have two values:
- if the criterion for a specific parameter is not used to evaluate the
official website, then Крк = 0;
- If the criterion for a specific parameter is used to evaluate the official
website, then Крк = 1.
Monitoring Criteria. The following quantitative and qualitative
characteristics of the information on websites were selected as evaluation
criteria:
•
•
•
•
•
•
•
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Availability/non-availability,
Completeness,
Actuality (timeliness),
Navigational accessibility,
HTML accessibility,
File accessibility,
Graphic accessibility.

The first criterion –“availability/non-availability” – is quantitative.
Depending on the area of competence, functions and objectives of the
given governmental body (in accordance with its bylaws and other
regulatory/legal acts, certain types of information may not be required
to be made public on the official website. During the Research, the
experts analyzed the bylaws of the various governmental bodies and
other regulatory/legal acts to determine whether or not any given type of
information was required to be published or not.
Based on the “availability/non-availability” criterion, experts determine
the Coefficient of availability (К1), which can have two values:
- if the information related to the parameter is available on the official
website, then К1 = 1;
- if the information related to the parameter is not available on the
official website, then К1 = 0.
“Completeness” is a quantitative criterion that characterizes the volume
of information on the official website and whether or not this volume is
sufficient to form a complete opinion on the relevant parameter. In this
regard, sufficient information is characterized by the following qualities:
● the quantity of information on the official website must comply
with the amount of information produced by the given governmental
body during the entire period of its activities. For example, if the
governmental body prepared five reports during a certain period of
time, then all the five reports should be published on the website;
● the content of information on the official website must reflect the
required volume of information on one parameter or another. For
example, reports must be published in full and not in the form of
excerpts.
Based on the “Completeness” criterion, experts determine the Coefficient
of completeness of information (К2), which can have three degrees:
● high level of completeness (90-100%) - К2 = 1 (all the required
information is posted and is complete);
● medium level of completeness (30-90%) - К2 = 0,5 (all the
required information is posted, but it is not complete; or, not all the
required information is posted);
● low level of completeness (5-30%) - К2 = 0,2 (information is
posted only partially)
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“Actuality” is a qualitative criterion characterizing the freshness
of information and the frequency of it being updated on the official
websites. It depends on the dynamics of changes to the given information
and the time lag between the event and the information about it being
posted on the website.
Based on the “Actuality” criterion, experts evaluate the Coefficient of
actuality of information (К3), which has three degrees:
● high level of actuality - К3= 1 (the most recent version of
information is posted on the official website, all updates are current at
the time of evaluation);
● medium level of actuality- К3 = 0,85 (the one before last version of
information is posted on the official website, updates do not reflect the
changes that took place in one month before evaluation).
● low level of actuality - К3 = 0,7 (old information is posted on the
official website, updates do not reflect the changes that took place
more than a month before evaluation).
“Navigational accessibility” is a qualitative criterion that characterizes
the ease of finding information on a specific parameter on the official
website. Based on the “navigational accessibility” criterion, experts
determine the Coefficient of navigational accessibility (К4), which has
three degrees.
● high level of navigational accessibility - К4 = 1 (information is
accessible through a series of hyperlinks starting from the homepage.
No more than 5 clicks are required);
● medium level of navigational accessibility - К4 = 0,95 (information
is accessible through a series of clicks starting from the homepage.
More than 5 clicks are required);
● low level of navigational accessibility - К4 = 0,9 (information is not
available through a series of hyperlinks starting from the homepage, or
it is posted in a wrong section in terms of the content).
“HTML accessibility” is a qualitative criterion that characterizes
the existence of information in HTML format which makes it more
convenient for users. Based on the “HTML accessibility” criterion,
experts evaluate the Coefficient of HTML accessibility (К5), which can
have one of the two values, depending on whether or not information on
the official websites is in HTML format:
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● if information on the official website is in HTML format,
then К5 = 1;
● if information on the official website is not in HTML format, then
К5 = 0,2.
“File accessibility” is a qualitative criterion that characterizes documents
being posted in a format that would make it possible for users to save it,
search and copy parts of the text in the document (henceforth referred
to as downloadable format), which makes it possible for users to use
the information later. Based on the “File accessibility” criterion, experts
evaluate the Coefficient of file accessibility (К6), which can have one
of the two values, depending on whether or not documents on the official
websites are posted in downloadable formats:
● if documents on the official website are posted in a downloadable
format, then К6 = 1;
● if documents on the official website are not posted in a
downloadable format, then К6 = 0,85.
“Graphic accessibility” is a qualitative criterion that characterizes
documents being posted in the graphically the same way as the original,
which makes it possible for users to look at the original document
(henceforth referred to as the graphic format). Based on the “Graphic
accessibility” criterion, experts evaluate the Coefficient of graphic
accessibility (К7), which can have one of the two values, depending on
whether or not documents are posted in a graphic format:
● if documents on the official website are posted in a graphic format,
then К7 = 1;
● if documents on the official website are not posted in a graphic
format, then К7 = 0,95.
Procedures for calculating the total Coefficient of information
transparency. The following coefficients are determined in the process
of monitoring:
- Coefficients of social importance (Ксз) for every parameter,
- Coefficients of relevance of the criterion (Крк) for every criterion of
every parameter,
- Coefficients of relevance of the parameter (Крп) for every parameter of
every official website,
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- Coefficients of availability (К1) for every parameter (with the value of
Крп=1) for every official website,
- Coefficients of completeness of information (К2) for every criterion of
completeness (with the value of Крк=1) for every parameter (with the
value of Крп=1) for every official website,
- Coefficients of actuality of information (К3) for every criterion of
actuality (with the value of Крк=1) for every parameter (with the value
of Крп=1) for every official website,
- Coefficients of navigational accessibility (К 4) for every criterion of
navigational accessibility (with the value of Крк=1) for every parameter
(with the value of Крп=1) for every official website,
- Coefficients of HTML accessibility (К5) for every criterion of HTML
accessibility (with the value of Крк=1) for every parameter (with the
value of Крп=1) for every official website,
- Coefficients of file accessibility (К6) for every criterion of file
accessibility (with the value of Крк=1) for every parameter (with the
value of Крп=1) for every official website,
- Coefficients of graphic accessibility (К7) for every criterion of graphic
accessibility (with the value of Крк=1) for every parameter (with the
value of Крп=1) for every official website.
Every official website is evaluated on the basis of individual evaluation
of every parameter and criterion, with a Coefficient of information
transparency (Кио), calculated with the help of the following formula:

where:
i – serial number of parameter (from 1 to n);
j – serial number of criterion (from 1 to 7);
Кij – coefficient of criterion j of parameter i
Кркij – coefficient of relevance of criterion j of parameter i;
Крпi – coefficient of relevance of parameter i;
Ксзi – coefficient of social importance of parameter i.
The resulting coefficient is the main indicator that characterizes the
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level of information transparency of the website. The higher the
number, the most open is the website of the given governmental body.
Official websites of the governmental bodies are rated in terms of
their information transparency on the basis of this number (in the
descending order).
EXMO System. Starting from 2013, the websites of various
governmental bodies are researched and evaluated by means of the
special automated system of expert monitoring called EXMO, which,
together with the methodology, was developed and is currently used by
the Institute for Information Freedom Development (Saint Petersburg,
Russia) and was provided to CPFE for use in Armenia.
The EXMO system is software based on the idea of the dialogue
between the governmental body, which website is being researched,
and the expert, who analyzes the content of the website. In essence, the
governmental bodies get the opportunity to see in online regime how
their website is assessed by every monitoring parameter, to discuss this
evaluation with the experts and to understand what needs to be changed
or added in order to increase the level of information transparency of the
website.
On the whole, EXMO allows doing the following:
• create online monitoring tools;
• ensure transparency and access to the evaluation of the level of the
information transparence, which minimizes allegations of bias and
inaccuracy;
• ensure feedback and constructive dialogue between the governmental
bodies and the monitoring experts who analyze the content of the
official websites on the legal requirements and the possibilities of
increasing the level of information transparency;
• calculate coefficients and publish the information transparency
ratings automatically.
For more information about the methodology and the EXMO
system, please visit the website of the Institute for Information
Freedom Development at www.svobodainfo.org.
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ANALYSIS OF THE MONITORING RESULTS
Pursuant to the methodology of the Research, The Committee to Protect
Freedom of Expression established contacts with the representatives
of the governmental bodies responsible for the content of the official
websites and sent the letters about some features of the monitoring and
the main terms of cooperation. Afterwards, the CPFE experts conducted
the preliminary analysis of the websites of the Ministries and the
Departments, as well as of the regional administrations. The analysis
involved assessment of the current state of the official websites and
detection of the shortcomings to be eliminated.
The monitoring preliminary results were discussed online at the stage of
the collaboration between the representatives of the governmental bodies
and the CPFE experts. In result, the gaps in the contents were filled and
the technical indicators were improved. And only after these actions, the
final coefficients of information transparency were obtained for all the
researched websites and the rating tables were compiled separately for
two groups of the GB.

Rating of the Websites of the Minsitries, Departments
and the Bodies within the RA Government
For this group of the websites, the preliminary monitoring, as it was
mentioned, has been carried out since May 6 to July 15, 2014. After the
making public of the results, the stage of collaboration started (August 1
- September 16), during of which the CPFE experts received via EXMO
system 812 questions and comments from the representatives of the
Ministries and the Departments, and all of them were answered. Due
to the cooperation, many official websites were significantly improved,
which had positive impact on the final coefficient of information
transparency. Nevertheless, not all the Ministries and the Departments
supported contacts with the CPFE experts in active manner, and the
average value of the coefficient in this group of the GB increased only by
about 5%.
Below is the rating table for the Ministries, Departments and the bodies
within the RA Government, which allows comparing the monitoring
preliminary and the final results for each website.
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Table 3

№

Body

Website URL

Preliminary
coefficient of
information
transparency
(%)

Final coefficient
of information
transparency
(%)

1

Ministry of
Territorial
Administration of
the RA

www.mta.gov.am

89.48

99.36

2

State Migration
Service of the RA

www.smsmta.am

80.64

96.44

3

Ministry of
Agriculture of
the RA

www.minagro.am

67.74

91.66

4

Ministry of
Healthcare of the
RA

www.moh.am

60.64

89.33

5

Ministry of
Economy of the
RA

www.mineconomy.am

76.19

82.83

6

Civil Service
Council of the
RA

76.01

76.54

7

Ministry of
Justice of the RA

www.moj.am

73.87

76.26

8

Ministry of
Transport and
Communication
of the RA

www.mtc.am

62.44

75.98

9

General
Prosecutor’s
Office of the RA

60.57

60.57

10

Ministry of
Education and
Science of the
RA

www.edu.am

59.76

60.13

11

Ministry
of Urban
Development of
the RA

www.mud.am

48.23

58.97

www.csc.am

www.genproc.am
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12

Ministry of
Foreign Affairs of
the RA

www.mfa.am

13

National
Statistics Service
of the RA

14

52.48

57.30

www.armstat.am

49.78

56.61

Central Bank of
the RA

www.cba.am

53.69

54.03

15

Ministry of
Emergency
situations of the
RA

www.mes.am

47.36

53.88

16

State Committee
of Water Systems
of the RA

www.scws.am

37.43

50.71

17

Ministry of
Defense of the
RA

50.11

50.40

18

State
Commission for
the Protection
of the Economic
competition of
the RA

49.87

49.46

19

Ministry of
Diaspora of the
RA

48.90

49.28

20

Central Electoral
Commission of
the RA

www.elections.am

48.51

48.17

21

State Committee
of the Real Estate
Cadastre of the
RA

www.cadastre.am

22

Ministry of
Nature Protection
of the RA

www.mnp.am

23

General
Department of
Civil Aviation of
the RA

www.aviation.am

www.mil.am

www.competition.am

www.mindiaspora.am

47.37

47.66

22.77

45.14

44.75

45.03

24

Ministry of Labor
and Social Affairs
of the RA

25

Ministry of
Finance of the
RA

26

Ministry of Sport
and Youth Affairs
of the RA

www.msy.am

27

Public Services
Regulatory
Commission of
the RA

www.psrc.am

28

Police of the RA

29

www.mss.am

41.75

42.30

42.40

42.05

39.27

39.27

32.78

33.00

www.police.am

32.72

32.92

Control Chamber
of the RA

www.coc.am

31.10

31.10

30

Ministry of
Culture of the RA

www.mincult.am

29.14

29.33

31

State Property
Management
Department of
the RA

www.spm.am

27.04

27.22

32

Ministry
of Energy
and Natural
Resources of the
RA

www.minenergy.am

26.87

24.04

33

National
Commission on
Television and
Radio of the RA

24.30

24.46

34

Nuclear Safety
Regulatory
Committee of
the RA

17.10

17.21

48.62

53.58

www.minfin.am

www.tvradio.am

www.anra.am

Average value of the coefficient of information
transparency for the given group of websites

Note 1. The website of the National Security Office of the RA (http://www.sns.am) is excluded
from the table, as it is a secret service carrying the classified information. Hence, this website is
not comparable with the websites of other governmental bodies.
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The leadership of the Ministry of Territorial Administration in the rating
table can be largely considered as logical. In 2011-2012, it already
occupied the first position, and only in 2013, it gave way to the State
Migration Service of the RA with half a percentage lower rate. They
again exchanged their places, pursuant to the results of the present
monitoring. The representatives of the both governmental bodies
undertook extensive consultations with the CPFE experts at the stage
of collaboration and almost achieved the absolute result - 99.36% and
96.44% of the information transparency, respectively; it means, these GB
made accessible almost all publicly significant information concerning
their activity on their websites, which can be interesting for the citizens
of the country.
The stiff competition between the said two GB is obvious by the fact
that the State Migration Service achieved the higher progress (almost by
16%) of its website during the period of collaboration than the Ministry
of Territorial Administration (about 10%). However, it was not sufficient
to displace the leader, which had already occupied the first position with
obvious dominance of the preliminary results.
The Ministry of Agriculture of the RA achieved much progress in the
course of the collaboration. Its website entered the top-three category
due to 24-percentage increase of the information transparency level; it
moved here from the previous 6th position gained by the results of the
monitoring preliminary stage. Meanwhile, this website was at the 20th
position last year, and the official of the Ministry, who was responsible for
the website, refused the cooperation with the CPFE experts for the reason
that the requirements of the Research regarded him as non-binding. At
present, when the Ministry of Agriculture has changed its approach to the
monitoring and there is a desire to match the parameters, the website has
become one of the best websites in the given group of GB.
However, the indicator of this website might be higher, if there were no
gaps on it. In particular, there is a lack of information concerning the
followings: results of the contests conducted for the vacancies, events
with participation of the Deputy Ministers; the main sections are not
available in foreign languages. The website does not have technical
support for public opinion poll; there are no links to the information on
activities carried out by the Ministry for anti-corruption efforts.
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The Ministry of Healthcare follows the leading top-three GB; it has
also made significant progress during the monitoring: result of the
preliminary stage increased almost by 29%, and the final coefficient
of information transparency has risen to 89.33%. In result, the website
moved from the previous 8th position to the 4th. However, there are
still shortcomings to eliminate, which were revealed in the course of the
preliminary monitoring. Thus, the followings are omitted: reviews of the
court cases with participation of the Ministry and its officials, as well as
the information about judicial acts relating to legality of the decisions
and the actions (or inactions) of the Ministry of Healthcare or its staff
members; list of information resources (services) and the manuals thereof
provided for the natural persons and legal entities. There is insufficient
provision of the regulatory/legal documents relating to the Ministry’s
activity. Several technical weaknesses were detected, which shall be
improved: particularly, it is necessary to make possible the subscription
for news, the study of the public opinion; filling in and printing out the
application forms directly from the website for the Ministry’s permissive
and authorized functions.
The representatives of the Ministry of Economy, the Civil Service
Council and the Ministry of Justice of the RA were less active in regards
to cooperation with the CPFE experts; their websites are disposed from
5th to 7th positions with the following results: 82.83%, 76.54%, and
76.26%, respectively. In particular, the Ministry of Economy descended
from the 3rd row to the 5th based on a little improvement by 6.5% of
the coefficient of transparency comparing to the preliminary result.
The Civil Service Council and the Ministry of Justice also ceded their
positions by two rows in the table of ratings. The outcome indicator of
the Civil Service Council stayed almost stable, whereas the Ministry
of Justice improved its preliminary result only by 2.5%, which is
too low for the stiff competition between the GB, websites of which
occupied the high-top positions of the rating. Incidentally, as distinct
of the top-three, the Ministry of Transport and Communication of the
RA increased its website’s coefficient of information transparency at
the stage of collaboration by more than 13%. But since the progress of
other websites, as indicated above, was more significant, and the results
of some websites at the preliminary stage were already higher than the
indicator of the Ministry of Transport and communication, the website of
this GB just ultimately took the 8th place.
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The mentioned above four governmental bodies provided on their official
websites more than 75-percentage level of information transparency,
which is considered as generally good indicator. However, to achieve
higher results, it is necessary to fill a row of serious gaps. Particularly, the
website of the Ministry of Economy does not include the decisions made
at the sessions held by its collegiate bodies; the same gap is observed on
the Civil Service Council website - no matters from the deliberative and
advisory bodies are available. The websites of the Ministry of Justice
and the Ministry of Transport and Communication do not provide with
information on the both of these parameters. All these four websites
failed to provide the information concerning the agreements signed
with the natural persons and legal entities for acquisition of goods and
services. Except for the Ministry of Economy, the other GB websites
have shortcomings in covering the activities of the deputy authorities of
these governmental bodies. Besides, the three Ministries – of Economy,
of Justice and of Transport and Communication – did not provide
the information on implementation of the national projects. A serious
omission on the website of the Ministry of Justice is the absence of the
data on its annual and current budget. This website does not contain the
information on results of the contests for the vacancies. By the way, this
gap is also observed on the websites of the Civil Service Council and the
Ministry of Transport and Communication.
Following these “four” are the websites of 9 GB (The General
Prosecutor’s Office of the RA, The Ministry of Education and Science,
The Ministry of Urban Development and The Ministry of Foreign Affairs
of the RA, The National Statistics Service of the RA, The Central Bank
of the RA, The Ministry of Emergency Situations of the RA, The State
Committee of Water Systems of the RA, The ministry of Defense of the
RA), which crossed the 50-percentage prevalence rate of information
transparency and held the positions from 9th to 17th, respectively.
After the preliminary monitoring stage, during the collaboration, the
website of the State Committee of Water Systems made huge progress,
and its indicator grew by more than 13%. Due to this, the mentioned
governmental body moved from the 25th to 16th position. Results of
the following websites obviously increased: The Ministry of Urban
Development (more than 10%), the National Statistics Service (about
7%), Ministry of Emergency Situations (more than 6%), and The
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Ministry of Foreign Affairs (about 5%). The first three also improve their
rating positions with ascending from the 18th to the11th, from the 15th
to the 13th, from the 20th to the 15th, respectively. As for the Ministry of
Foreign Affairs, it maintained the former 12th place, as the competitors
were already far ahead of it at the preliminary stage of the monitoring.
The common defects, which are typical for these 9 websites, are the
absence or incomplete provision of the data in their common-user
information systems, as well as the lack of access; no information
concerning the visits and events, as well as the speeches of the deputy
authorities; no reviews of the court cases are available connected with the
participation of the GB and its officials; no judicial acts are embedded
connected with the challenging the decisions and actions (inactions) of
the given GB and its staff members. All 9 websites contain insufficient
regulatory/legal acts concerning the activity of the relevant governmental
bodies. Except for the State Committee of Water Systems, all other
eight GB did not publish the information about the inspections carried
out in their offices; moreover, the General Prosecutor’s Office of the
RA, The Ministry of Foreign Affairs, the National Statistics Service
and The Ministry of Defense did not provide the information about the
inspections carried out by themselves within the scope of their powers.
Seven of 9 GB (excluding the Ministry of Urban Development and the
State Committee of Water Systems) did not present on their websites the
information on the agreements signed with the natural persons and the
legal entities concerning acquisition of the goods and services.
Amongst the specific shortcomings of each of those 9 websites, the
followings shall be mentioned: The General Prosecutor’s Office of
the RA, particularly, did not provide the data on the main indicators
characterizing the situation and the dynamics of changes in the field of
its activity; no forecasts are available. The Ministry of Education and
Science did not publish on its website the information on conducted
examinations, as well as on the tenders and auctions; there is no link
to the official website, where the orders are being placed. Visitors of
the website of the Ministry of Urban Development will not be able to
acquaint with the procedures for the administrative and judicial challenge
against the decisions and actions (inactions) of this governmental body
and its officials. Website of the Ministry of Foreign affairs does not
provide with the information on advisory, deliberative and collegiate
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bodies and their activities. It does not contain information concerning
the goals and key functions of its personnel acting abroad; no schedule
for reception of citizens is provided here. Incomplete coverage of the
activity of its authority on the website is a serious gap for the National
Statistics Service; his speeches are not included; there is no information
on his official and business visits, as well as about his participation in
various events. Website of the Ministry of Emergency Situations does
not contain the data on conducted tenders and auctions, as well as on the
requisites for various payments. Website of the Central Bank of the RA
does not inform its users about participation in the national projects and
the events. Incidentally, it is the only website, where the competencies of
the deputy authority are not presented. There is no general information
on the website of the Ministry of Defense, such as telephone number,
fax, references to the official websites of the bodies within it, telephone
numbers of its departments, etc.; there are no reports on activity of the
Ministry and the official statistic data published.
Next, there are websites of 8 governmental bodies following in the rating
table, information transparency of which did not achieve 50-percentage
level, but exceeds 40%. The followings are listed in the table from 18th
to 25th positions: the State Commission for the Protection of Economic
Competition of the RA, the Ministry of Diaspora of the RA, the Central
Electoral Commission of the RA, the State Committee of Real Estate
Cadastre, the Ministry of Nature Protection of the RA, the General
Department of Civil Aviation of the RA, the Ministry of Labor and Social
Affairs of the RA, the Ministry of Finance of the RA. Representatives of
almost all these GB were very passive during the period of collaboration
with the monitoring group; their websites have not been improving and
the indicators have not been significantly increased at the previous stage
of the Research. The exception in this case is the Ministry of Nature
Protection of the RA, which cooperated with the CPFE experts and
increased the level of the information transparency of its website almost
2 times (from 22.77% to 45.14%); in result, it moved from former 33th to
22th position.
Upon the whole, the websites of these 8 GB contain significantly less
socially useful information than those, which are located at the top-ten
positions. Particularly, besides those shortcomings, which are typical
for many websites, such as lack of data on budget of the GB and/or its
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current state, information about vacancies and the procedures of their
replacement, etc., there are other gaps detected, which are not available
on other GB websites occupying the higher positions. Thus, 6 and 8
GB did not provide the texts of speeches and the statements of their
top executives (exceptions are two Ministries – of Diaspora and Nature
Protection). 6 of these 8 GB (except for the State Commission for
Protection of Economic Competition of the RA and the Central Electoral
Commission) did not provide the full information on their participation in
the national projects, including the events. Excepting the website of the
Ministry of Nature Protection, the other seven websites did not contain
general information on the GB; for example, description of the tasks and
the functions of the given GB, executive’s power framework and/or of
deputies’ competency; in some cases, there is no description or graphic
image of the GB structure embedded in the website.
These omissions are also typical for 9 GB located at the lower positions
in the rating table. The difference is that the last websites have
significantly more gaps than the leading competitors. The Ministry of
Sport and Youth Affairs from these “nine”, just having occupied the
26th place, approached to the modest indicator of 40%. The next are the
websites of the Public Services Regulatory Commission of the RA, the
Police of RA, the Control Chamber of the RA, the Ministry of Culture
of the RA, the Department of State Property Management of the RA,
the Ministry of Energy and Natural Resources of the RA, which did
not achieve even the one-third of the required level of the information
transparency. The indicators of the websites of the National Commission
on Television and Radio and the RA State Nuclear Safety Regulatory
Committee, which took the last places in the rating table, are much lower:
24.50% and 17.21%, respectively.
Nevertheless, these governmental structures did not use their opportunity
to overcome the shortcomings, as well as to improve the content and the
technical characteristics of their websites. Though the representatives of
each GB, mentioned above, received the code to access the preliminary
assessment rates of the monitoring group at the stage of collaboration
with the CPFE experts, no one engaged himself in the online discussions
aimed at improving the official websites.
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The most serious shortcomings of the mentioned 9 websites are the nonavailability or availability of incomplete set of data on vacancies, the
procedures to fill the vacancies, or the information about the contests and
ability to appeal the results of them. None of these websites contained the
information on inspections carried out in the given GB. The websites of
these 8 GB (except for the State Property Management Department of the
RA) did not provide with the information about the state agreements on
purchase signed with the persons or the legal entities. As usual, there are
no links provided to the official websites, which contain the information
on placement of the orders (exception is the Ministry of Culture of
the RA). 7 of 9 GB shall conduct the examinations, but there is no
information about the results.
As in previous year, the National Commission on Television and Radio
and the State Nuclear Safety Regulatory Committee are the outsiders in
the table of rating; they had the largest number of shortcomings. During
the previous Research, the monitoring group noted that there was no
HTML access to the matters on the website of the State Nuclear Safety
Regulatory Committee, so the information was assessed by an important
criterion as inaccessible, which decreased the total indicator. However,
this serious defect was not eliminated.
Talking about the technical problems, the websites of the Ministries
and the Departments, in general, have the following typical defects:
first, the most of the official websites do not provide the users with the
opportunity to print the matters; and no data on the matters’ volume is
specified, in case, if someone needs to have them downloaded. Besides,
these websites do not provide for the ability to follow the news updating.
Almost all the websites do not show the links to the pages containing the
information concerning the anti-corruption efforts of the given authority.
The most often shortcoming is the lack of opportunity to fill in the
applications addressed to the GB and to print out them from the websites
for permissive or authorized functions. Many websites have no FAQ
sections, and they can’t serve for the public opinion poll. As a rule, there
are no contact data (telephone numbers, e-mails) of the webmaster or
other responsible one available, so it is impossible to inform about the
technical problems of the official website.
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Rating of the Websites of the RA Regional Administrations
It was noted in the “Brief Summary” section that the websites of the
regional administrations of Armenia are integrated into the network –
“The Territorial Administration System of the RA”. This makes their
structure and design similar. However, it is seen from the Research
results that they have different level of the information transparency,
which is conditioned by the work of the very regional administrations,
i.e.: availability of the required data of social importance on the websites;
completeness, timeliness and technical accessibility of the official
information.
The preliminary monitoring of the websites of the regional
administrations of the RA has been conducted for the first half of July,
2014. The results were published on July 17, 2014; afterwards, the stage
of collaboration started, when the regional administrations’ cooperators
have been discussing online with the CPFE experts the rates of this or
that parameter, and have been making perfect the content and technical
indicators of their websites. For this period, since August 1 to September
16, the monitoring group received 715 questions and comments by the
EXMO system and responded them within the specified terms.
Altogether, the cooperators from the regional administrations have
been working more actively at the stage of collaboration than the
representatives from the Ministries and the Departments. As it was
mentioned above, the CPFE experts received 812 questions and
comments from 34 GB, whereas 715 were received from 10 regional
administrations. No doubts, that this increased the average coefficient
of information transparency in the group involving the websites of the
regional administrations by more than 13.5 % (from 63.36% to 76.95%),
and in the group of the Ministries and the Departments - by less than 5%.
Comparative table of the preliminary and the final monitoring results
of the regional administrations’ websites, pursuant to the information
transparency rating, is compiled on base of those data and has the
following image:
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Table 4

№

Region

Preliminary
coefficient of
information
transparency
(%)

Final
coefficient of
information
transparency
(%)

www.kotayk.gov.am

66.86

96.60

www.lori.gov.am

67.85

91.90

Website URL

1

Kotayk

2

Lori

3

Ararat

www.ararat.gov.am

65.32

85.90

4

Vayots Dzor

www.vdzor.gov.am

67.77

83.36

5

Armavir

www.armavir.gov.am

67.92

80.92

6

Aragatsotn

www.aragatsotn.gov.am

68.61

79.45

7

Gegharkunik

63.34

77.34

8

Tavush

www.tavush.gov.am

60.23

65.71

9

Shirak

www.shirak.gov.am

55.46

55.80

10

Syunik

www.syunik.gov.am

50.18

52.50

63.36

76.95

www.gegharkunik.gov.am

Average value of the coefficient of information
transparency in the given group

As in the past year, the first place in the rating of this group of GB was
taken by the website of the Kotayk’s regional administration. It became
a leader, generally, on account of almost 30-percentage improvement
(from 66.86% to 96.60%) of the coefficient of information transparency
achieved during the period of collaboration with the monitoring group,
as by the preliminary results, the website was only at 5th position. The
website of the Lori’s regional administration also had significant progress
– more than by 24%; due to this, it moved from the former position to the
second row with indicator of 91.90%.
The both websites approached the absolute result and almost in full are
correspondent to the requirements. The only serious omission observed
on the leading website is the lack of the main sections in foreign
languages. The same gap was detected on the website of the regional
administration of Lori; besides, there are also technical defects here, as
well as no regulatory/legal act is available, which defines the procedure
of creation and use of the information resources under control of this
governmental body.
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The third place is occupied by the website of the Ararat regional
administration due to more than 20-percentage increase comparing to
the preliminary result. This website moved to the third position from
the previous 6th.The high result achieved (85.90%) is an evidence of
large scope of data on the website, which causes public interest, and it is
an indication of good technical parameters. Besides, there is a number
of gaps revealed here, which shall be eliminated to have an advantage
for taking higher positions in the rating table. Particularly, this website
has the following omissions: no description of decisions made at the
sessions of the collegiate body of the regional administration; no list of
information resources and services provided to the persons and the legal
entities, as well as no instructions to use those resources available. There
are no requirements provided for the documents to apply to the GB for
implementation of the permissive and authorized functions under its
power. The website does not show the requisites for various payments –
taxes, etc.
The leading top-three are followed by the websites of four regional
administrations occupying the middle part of the rating table: Vayots
Dzor, Armavir, Aragatsotn and Gegharkunik. Their indicators differ by
insignificant percentage, so there is a sharp competition between these
websites. The representatives of all 4 regional administrations, during
the period of collaboration with the CPFE experts, have been actively
improving their websites and have increased the indicators of the
information transparency by 15.59%, 13%, 10.84%, 14%, respectively.
In fact, the less progress was achieved by the website of the regional
administration of Aragatsotn. In result, it left the leading position
taken due to the preliminary results while descending to the 6th place.
Armavir’s website also failed; from previous 2nd it moved to the 5th
place. As for the websites of the regional administrations of Vayots Dzor
and Gegharkunik, they retained their previous positions occupied at the
preliminary stage of the Research.
During comparison with the rating leaders, the monitoring group
revealed significantly more shortcomings on these 4 websites. Thus, the
followings are not included the on websites of Vayots Dzor, Armavir,
Gegharkunik: information about the official and business visits of the
deputy heads of the regional administrations, texts of their speeches and
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statements. The website of the Aragatsotn regional administration does
not show the data (reports) on the national projects implementation. The
same gap was observed on the website of the Gegharkunik region. But
there is no information about inspections carried out in this regional
administration, as well. Similar technical defects were found on all 4
websites. In particular, there is no opportunity to search the texts and
documents, to subscribe for news, to fill in and to print from the website
the applications addressed to the regional administration for permissive
and authorized functions thereof. No FAQ section included on the
websites of the regional administrations of Armavir, Aragatsotn and
Gegharkunik; there is a lack of links referring to the pages containing
anti-corruption efforts implemented by the given governmental bodies.
The last two of the mentioned websites have no opportunity for public
opinion poll.
Almost all the mentioned shortcomings, though in kind of different sets,
are typical for the three websites finalizing the rating table. However,
the website of the Tavush’s regional administration has privileges by
some parameters comparing to the rest outsiders. The website was
already dominant at the monitoring preliminary stage; afterwards, while
increasing its indicator of the information transparency by more than 5%,
it increased the break point from the following competitors. As for the
competitors, their results did not change during the monitoring. Thus,
the representative of the Shirak regional administration’s website did
not use the ability to make the official website perfect during the period
of collaboration with the CPFE experts. And the participation of the
representative of the Syunik regional administration in this process was
less-than-efficient, which reduces the indicator.
Nevertheless, the both websites had serious gaps revealed during
the monitoring, which had been eliminated by the rest 8 websites.
In particular, the Shirak regional administration’s website does not
include the information about annual budget and its current state; there
is no information about the official and business visits of the head of
the regional administration (marzpet), as well as about advisory and
collegiate bodies (including the non-governmental) acting by support
of the administration; there is a lack of information on the agreements
signed with the persons and the legal entities.
The Syunk regional administration’s website does not present the total
annual budget of the region, list of the tenders and auctions, as well as
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the link to the official website, which contains the information on orders
arrangement. The information on possibility of administrative and
judicial challenging the actions (inactions) or decisions of the regional
administration and its authorities is fully omitted; nothing is available
concerning the court cases with their participation and the adopted
judicial acts. Note, that the regulatory/legal acts on activities of the
regional administrations are displayed on these two websites worse than
on the other websites included in this group.
However, as it was noted above, the average coefficient of information
transparency for the regional administrations is significantly higher
than for the Ministries and the Departments: 76.95% against 53.58%.
Moreover, while continuing the comparison, the final results of the
outsiders in the group of regional administrations are completely
comparable with the indicators of the websites of the Ministries and the
Departments disposed in the middle rows of the rating table of their own
group.
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DYNAMICS OF CHANGES OF THE
WEBSITES OVER FOUR YEARS
In 2011, when the CPFE conducted the first Researches of the official
websites of the governmental structure, the leaders of the rating table
hardly cross the 50-percentage level of the information transparency.
That was assessed as a good indicator, since, on the one hand, the
monitoring parameters were too strict for that time (though, they are still
the same with some exception), from another hand, the governmental
bodies did not have large experience to use the Internet resources and just
started the informational activity by use of them.
However, the situation has been changing step by step. Over the past
years, almost all the Ministries, Departments, regional administrations, as
well as other governmental bodies have been actively restructuring their
websites, enriching their contents and improving technical opportunities.
Due to the monitoring conducted, the CPFE either traced this process
and assessed the states of the websites on base of the parameters of the
Research, or supported their improving, while collaborating with the
governmental bodies and providing with advice and recommendations to
find and eliminate the shortcomings.
This resulted in quality change of the official websites: at present,
pursuant to the summary of 2014, with the indicator of the leader of 2011
– 52.07%, one can only occupy the middle rows of the rating table of the
Ministries and Departments. In addition, this level has been achieved
even by the outsider from the group of the regional administrations.
Below, table 5 shows the dynamics of changes of the coefficient of
information transparency (parenthetical is the position in the rating table)
of the websites of the Ministries and the Departments over the past 4
years – since 2011 to 2014. Subsequence of the governmental bodies’
disposition here is correspondent to the rating of 2014. Thus, in the
columns of the previous years, the places occupied at that time are shown
bracketed. Note, that in 2011, the monitoring encompassed 24 website
of the Ministries and the Departments, but not 34, as it was in recent
years; thus, in the column for 2011, there is a dash before a number of
governmental bodies.
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Table 5

№

Body

Coefficient of information transparency in percentage
(position in the rating table)
2011

2012

2013

2014

1

Ministry of
Territorial
Administration of
the RA

52.07 (1)

68.33 (1)

96.20 (2)

99.36

2

State Migration
Service of the RA

-

54.54 (3)

96.78 (1)

96.44

3

Ministry of
Agriculture of the
RA

35.73 (11)

43.91 (14)

44.82 (20)

91.66

4

Ministry of
Healthcare of the
RA

35.50 (12)

39.18 (19)

65.66 (8)

89.33

5

Ministry of
Economy of the RA

43.35 (5)

45.44 (12)

77.69 (4)

82.83

6

Civil Service
Council of the RA

-

39.78 (17)

77.14 (5)

76.54

7

Ministry of Justice
of the RA

36.48 (9)

63.38 (2)

88.93 (3)

76.26

8

Ministry of
Transport and
Communication of
the RA

51.06 (2)

50.96 (5)

68.44 (7)

75.98

9

General Prosecutor’s
Office of the RA*

55.10

56.54

73.65

60.57

10

Ministry of
Education and
Science of the RA

39.33 (7)

49.68 (7)

69.60 (6)

60.13

11

Ministry of Urban
Development of the
RA

39.52 (6)

33.99 (25)

42.96 (21)

58.97

12

Ministry of Foreign
Affairs of the RA

35.99 (10)

41.99 (15)

49.14 (19)

57.30

Website of the RA General Prosecutor’s Office has been analyzed for 2011-2013 in other group
of the governmental bodies, which for the rating was not compiled, as the functions and the role
of those governmental bodies, as well as the necessity of published data were different; hence, the
results obtained during the monitoring were incomparable. This was the reason to omit the positions
of the RA General Prosecutor’s Office in the ratings of the previous years.
*
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13

National Statistics
Service of the RA

-

44.25 (13)

52.93 (13)

56.61

14

Central Bank of the
RA

-

50.26 (6)

57.74 (10)

54.03

15

Ministry of
Emergency
situations of the RA

23.32 (22)

29.21 (33)

50.06 (18)

53.88

16

State Committee of
Water Systems of
the RA

-

32.51 (28)

42.55 (23)

50.71

17

Ministry of Defense
of the RA

33.15 (15)

41.43 (16)

51.62 (16)

50.40

18

State Commission
for the Protection
of Economic
Competition of the
RA

-

51.81 (4)

55.73 (12)

49.46

19

Ministry of Diaspora
of the RA

35.24 (13)

34.05 (24)

42.72 (22)

49.28

20

Central Electoral
Commission of the
RA

-

46.04 (11)

57.33 (11)

48.17

21

State Committee
of the Real Estate
Cadastre of the RA

44.16 (4)

47.50 (9)

51.04 (17)

47.66

22

Ministry of Nature
Protection of the RA

34.73 (14)

35.34 (23)

30.12 (30)

45.14

23

General Department
of Civil Aviation of
the RA

30.57 (19)

36.05 (22)

41.88 (24)

45.03

24

Ministry of Labor
and Social Affairs of
the RA

48.39 (3)

46.73 (10)

52.88 (14)

42.30

25

Ministry of Finance
of the RA

37.79 (8)

37.04 (21)

63.61 (9)

42.05

26

Ministry of Sport
and Youth Affairs of
the RA

32.55 (16)

29.51 (32)

33.40 (26)

39.27

27

Public Services
Regulatory
Commission of the
RA

-

49.29 (8)

41.80 (25)

33.00

28

Police of the RA

26.62 (21)

39.31 (18)

52.18 (15)

32.92

29

Control Chamber of
the RA

-

30.08 (31)

30.97 (29)

31.10

30

Ministry of Culture
of the RA

19.62 (23)

31.30 (29)

22.17 (32)

29.33

31

Department of
State Property
Management of the
RA

31.57 (17)

30.30 (30)

25.35 (31)

27.22

32

Ministry of Energy
and Natural
Resources of the RA

28.65 (20)

38.74 (20)

31.63 (28)

24.04

33

National
Commission on
Television and
Radio of the RA

-

29.21 (34)

21.29 (33)

24.46

34

State Nuclear
Safety Regulatory
Committee of the
RA

31.25 (18)

32.54 (27)

19.17 (34)

17.21

As it is seen from the table, the governmental bodies disposed at the first
five positions have been improving their websites and have achieved
very good results (indicator of the website of the State Migration Service
in 2014 did not improve, but remained stable and high). The typical is
the example of the Ministry of Territorial Administration: in 2011, level
of the information transparency was 52.07%, in 2012, the indicator
increased more than by 16%, in 2013 – almost by 28%, and it practically
achieved the absolute level by the total of the present Research. Such a
growth path indicates the permanent and successful developing of the
website, and this ensures the leadership in the rating. However, rapid
advance is observed for the website of the Ministry of Agriculture:
comparing to 2013, its indicator grew more than two times in 2014.
However, the state of the websites of the governmental bodies occupied
the middle positions in the rating table is improved, though by small
steps, but in a stable manner; for example, the websites of the Ministry
of Foreign Affairs, the National Statistics Service, the Ministry of the
Emergency Situations, the State Committee of Water Systems, etc.
Anyway, as it is seen from the monitoring results, a number of the
governmental bodies do not pay enough attention to their websites.
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Hence, their indicators are stable low and they have been located in the
lowest rows of the rating table for many years. The most of the Ministries
and the Departments develop their websites with fickle success.
As for the regional administrations, the dynamics of changes of these
websites has its own specificity and is as follows (results are presented in
the same manner, as for the previous group of the governmental bodies):
Table 6

№

Region

Coefficient of information transparency in percentage
(position in the rating table)
2011

2012

2013

2014

37.49 (6)

95.27 (1)

96.60

1

Kotayk

36.94 (1)

2

Lori

32.41 (4)

44.11 (2)

93.84 (2)

91.90

3

Ararat

30.74 (5)

35.81 (7)

73.74 (5)

85.90

4

Vayots Dzor

24.30 (9)

34.01 (10)

82.09 (4)

83.36

5

Armavir

33.79 (3)

38.53 (3)

73.25 (6)

80.92

6

Aragatsotn

27.78 (6)

38.03 (5)

45.86 (10)

79.45

7

Gegharkunik

23.70 (10)

34.73 (8)

92.20 (3)

77.34

8

Tavush

27.36 (7)

38.29 (4)

72.79 (7)

65.71

9

Shirak

26.24 (8)

34.37 (9)

60.16 (8)

55.80

10

Syunik

35.21 (2)

49.22 (1)

53.50 (9)

52.50

The presented data ensure that for 2011 – 2013, all regional
administrations have been actively improving their websites and have
mostly advanced in 2013. In 2013, the indicators of the great majority of
the websites were significantly improved, and in some cases the level of
the information transparency was increased 2-2.5 times.
However, in 2014, not every administration managed to advance like for
the previous years. In particular, only 5 (Kotayk, Ararat, Vayots Dzor,
Armavir and Aragatsotn) from 10 regional administrations improved
the past years’ results of their websites. On this reason, for example,
the website of the Geharkunik regional administration descended from
the previous 3rd to the 7th place, and the websites of the regional
administrations of Tavush, Shirak and Syunik failed to ascend to higher
positions and, in result, occurred at the last three positions of the rating.
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At the same time, all these changes indicate that during 4 years of
the monitoring, in the course of which the ratings of the information
transparency of the official websites have been compiled and published
on base of the obtained results, the Committee to Protect the Freedom of
Expression managed to create the atmosphere of competition amongst the
governmental bodies. In the progress of the work, the monitoring group
could observe the competition between many of them, which try to reach
higher positions. For this, the socially significant information in larger
scope shall be made public, and the technical parameters of the websites
shall be improved.
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CONCLUSION
Parameters of the present Research were in correspondence with the
requirements confirmed by the Government of the RA for the official
websites of the governmental bodies. This circumstance radically
changed the terms and the approach of the various governmental
structures to the monitoring conducted by the CPFE. For 2011-2013, the
representatives of the GB have been rejecting the requirements of the
Research considering them as non-binding. Now, these requirements are
mandatory by reason of the Government Decree aimed at standardizing
of the contents of the websites of the governmental bodies. As it was
mentioned above, the document was prepared by active efforts of the
CPFE.
However, the monitoring group has been always stressing that the
assessments and the suggestions made over the past years or now are
merely recommendatory. Anyway, recommendations were always based
on the legislative norms, and, at present, the mandatory provisions of the
Decree are taken as a basis.
Meanwhile, the monitoring results indicated that many governmental
bodies do not publish socially significant data on a number of important
parameters, including information concerning those aspects of the
activity having serious corruption risks. Thus, less than a half of the
Ministries and the Departments (41.18%) did not publish the information
about the total amount of their annual budget and its current state. About
53% of the GB did not make public the information about the tenders
and the auctions; the same number of the GB did not include the links
to the websites containing the orders. Wherein, more than 76% of the
Ministries and the Departments have nothing disseminated about the state
agreements signed with the persons and the legal entities on purchase.
Information concerning the human resources is often kept well hidden.
Particularly, about 74% of the Ministries and the Departments do not
provide with the results of the contests to fill the vacancies, and more
than 41% do not contain the list of the posts and the qualification
requirements for the candidates for vacancies.
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In the most cases, the information on the results of the examinations
(only 16.67% of the GB of the given group informed on this) and
the inspections (26.47% of the websites of the Ministries and the
Departments provided with information) carried out within the
governmental bodies remains unavailable for the public. Less than a half
(44.12%) of the official websites contain description of the procedures of
judicial challenging the actions (or inactions) of the GB and its officials,
as well as the reviews of the court cases with their participation. Only
25% of the Ministries and the Departments published the information
about the national projects implemented by them, the rest websites did
not include such kind of data.
Similar shortcomings, though at insignificant rate, were also detected on
the official websites of the regional administrations. But these websites,
in general, beneficially differ from the websites of the Ministries and the
Departments by the majority of parameters, which is approved by the
comparison of the average coefficients of the information transparency of
two researched groups of the governmental bodies. Thus, if this indicator
was 53.58% amongst the Ministries and the Departments, it reached
76.95% in the group of the regional administrations.
However, the both groups, albeit unevenly, still do not meet the minimal
requirements provided by the RA Government for the official websites
of the governmental bodies. The public authorities still have much to do
for these objectives; hence, the continuation of the CPFE monitoring in
subsequent years seems relevant.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Четыре года назад Комитет по защите свободы слова (КЗСС)
впервые в Армении начал проводить мониторинг веб-сайтов
государственных органов страны для оценки уровня их
информационной открытости. Актуальность этих исследований
обуславливалась двумя факторами. Во-первых, структуры власти
стали придавать все большую роль своим официальным сайтам
и относиться к ним как к серьезному информационному ресурсу.
Во-вторых, в 2011 Армения присоединилась к международному
партнерству “Открытое правительство” (Open Government
Partnership), в связи с чем взяла на себя ряд обязательств, одно из
которых предусматривало стандартизацию содержания веб-сайтов
государственных органов.
Чтобы содействовать реализации этого обязательства, КЗСС,
основываясь на результатах своих исследований, проведенных в
2011-2013, разработал рекомендации, подавляющее большинство
которых Правительство РА включило в принятое им 26 декабря
2013 постановление “Об утверждении минимальных требований,
предъявляемых к официальным сайтам государственных органов в
сети интернет”.
В 2014 мониторинг был продолжен. Как и в предыдущие годы, он
осуществлен по методологии, разработанной Институтом развития
свободы информации (Санкт-Петербург, Россия) и адаптированной
Комитетом по защите свободы слова для применения в Армении.
Однако особенностью нынешнего исследования стало то, что сайты
государственных органов анализировались с учетом требований,
содержащихся в упомянутом постановлении правительства.
В последние два года мониторинг проводится посредством
автоматизированной информационной системы EXMO, автором
которой также является Санкт-Петербургский Институт развития
свободы информации. Она представляет собой компьютерную
программу, позволяющую в режиме онлайн изучать и оценивать
официальные веб-сайты, обсуждать с должностными лицами,
ответственными за состояние сайтов, выявленные недостатки
и устранять их. В основе этой системы лежит идея диалога
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между представителями властных структур и экспертами,
анализирующими содержание их веб-сайтов.
Поскольку в результате ряда аналогичных исследований Комитетом
собран большой объем материалов, в рамках нынешнего проекта
нами предпринята попытка сопоставить данные четырех лет и
осуществить их сравнительный анализ. Это позволило выявить
динамику улучшения (или ухудшения) показателей информационной
открытости каждого из исследуемых официальных сайтов, а
также проследить, как продвигается процесс стандартизации их
содержания.
Важным достижением четырехлетних исследований стало и то, что
благодаря периодическому проведению мониторинга, составлению
на основе полученных данных рейтингов информационной
открытости и их опубликованию, сформировалась атмосфера
состязательности среди государственных органов, побуждающая
их размещать на своих сайтах значительно больше общественно
значимых сведений, чем это было ранее.
Комитет по защите свободы слова благодарит Фонд имени Фридриха
Эберта за поддержку данного проекта, нацеленного на развитие
свободы информации в Армении. Выражаем также признательность
нашим партнерам - российскому Институту развития свободы
информации и американской организации “Архив национальной
безопасности” (Вашингтон, США), которые всячески содействовали
КЗСС в организации и проведении столь важных исследований.
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КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ
С 1 апреля по 30 ноября 2014 Комитет по защите свободы слова при
поддержке Фонда имени Фридриха Эберта осуществил очередной
проект, предусматривающий мониторинг официальных веб-сайтов
органов государственной власти (ОГВ) Армении для оценки
уровня их информационной открытости. Это стало логическим
продолжением деятельности, начатой еще в 2011.
Методология мониторинга подробно представлена в
соответствующем разделе настоящего доклада. Она основана на
автоматизированной информационной системе EXMO, которая
разработана и успешно внедрена Институтом развития свободы
информации (Санкт-Петербург, Россия). В 2013 эта система была
предоставлена Комитету для применения в Армении.
В мониторинг включены официальные веб-сайты 44 ОГВ, которые
разделены на 2 группы. В первую вошли сайты 34 министерств,
органов при Правительстве Армении и других ведомств. Во вторую
- официальные сайты 10 марзов (областей) страны, включенные
в единую сеть “Система территориального управления” (далее в
тексте - сайты областных администраций).
Критериями оценки всех этих сайтов стали количественные и
качественные характеристики публикуемых сведений, а именно:
• наличие/отсутствие требуемой информации;
• полнота информации;
• актуальность (оперативность);
• доступность (с технической точки зрения), что включает
в себя навигационную доступность, HTML доступность,
файловую и графическую доступность.
Мониторинг осуществлен по 146 позициям (параметрам), из
которых 120 - содержательные, 26 - технические. Они соответствуют
утвержденным Правительством РА требованиям, предъявляемым
к официальным сайтам государственных органов. На основе
полученных данных, с помощью специально разработанных
формул, вычислялись коэффициенты количества и качества
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информации, затем итоговый весовой коэффициент, после чего главный показатель: коэффициент информационной открытости.
Путем ранжирования значения этого коэффициента по убыванию
сформировался рейтинг веб-сайтов ОГВ.
Для каждой из указанных выше двух групп сайтов - министерств и
ведомств, а также областных администраций страны - составлена
отдельная рейтинговая таблица информационной открытости, что
обусловлено необходимостью учесть сопоставимость данных,
полученных в ходе мониторинга.
Исследование состояло из 4 этапов: первый - подготовительный,
когда устанавливались контакты с представителями
государственных органов, ответственными за состояние
официальных веб-сайтов, для дальнейшей совместной работы;
второй - предварительный анализ и оценка сайтов экспертами
КЗСС, составление и опубликование рейтинга информационной
открытости; третий - период взаимодействия, когда был
открыт доступ представителей государственных структур к
предварительным результатам мониторинга и на основе обсуждений
с экспертами КЗСС совершенствовались официальные сайты;
четвертый - подведение итогов исследования и составление
окончательного рейтинга информационной открытости ОГВ за 2014
год.
Предварительный анализ сайтов был осуществлен с 6 мая по 15
июля 2014. Результаты этого этапа мониторинга КЗСС опубликовал
17 июля. Затем - после полуторамесячного периода взаимодействия
с государственными органами подведены окончательные итоги, которые опубликованы 7
октября. Предварительные и окончательные данные исследования
сопоставлены и проанализированы в соответствующем разделе
настоящего доклада.
Здесь представляем итоговую рейтинговую таблицу
информационной открытости министерств, органов при
Правительстве РА и других ведомств за 2014 год:
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Таблица 1
№

Орган

Адрес сайта

Коэффициент
информационной
открытости (%)

1

Министерство
территориального
управления РА

www.mta.gov.am

99.36

2

Государственная
миграционная служба
РА

www.smsmta.am

96.44

3

Министерство
сельского хозяйства
РА

www.minagro.am

91.66

4

Министерство
здравоохранения РА

www.moh.am

89.33

5

Министерство
экономики РА

www.mineconomy.am

82.83

6

Совет гражданской
службы РА

www.csc.am

76.54

7

Министерство
юстиции РА

www.moj.am

76.26

8

Министерство
транспорта и связи РА

www.mtc.am

75.98

9

Прокуратура РА

www.genproc.am

60.57

10

Министерство
образования и науки
РА

www.edu.am

60.13

11

Министерство
градостроительства РА

www.mud.am

58.97

12

Министерство
иностранных дел

www.mfa.am

57.30

13

Национальная
статистическая служба
РА

www.armstat.am

56.61

14

Центральный банк РА

www.cba.am

54.03
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15

Министерство по
чрезвычайным
ситуациям РА

www.mes.am

53.88

16

Государственный
комитет водного
хозяйства РА

www.scws.am

50.71

17

Министерство
обороны РА

www.mil.am

50.40

18

Государственная
комиссия по защите
экономической
конкуренции РА

www.competition.am

49.46

19

Министерство
диаспоры РА

www.mindiaspora.am

49.28

20

Центральная
избирательная
комиссия РА

www.elections.am

48.17

21

Государственный
комитет кадастра
недвижимости РА

www.cadastre.am

47.66

22

Министерство охраны
природы РА

www.mnp.am

45.14

23

Главное управление
гражданской авиации
РА

www.aviation.am

45.03

24

Министерство труда и
социальных вопросов
РА

www.mss.am

42.30

25

Министерство
финансов РА

www.minfin.am

42.05

26

Министерство спорта
и по делам молодежи
РА

www.msy.am

39.27

27

Комиссия по
регулированию
общественных услуг
РА

www.psrc.am

33.00

28

Полиция РА

www.police.am

32.92
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29

Контрольная палата
РА

30

Министерство
культуры РА

31

Управление по
управлению
государственным
имуществом РА

www.coc.am

31.10

www.mincult.am

29.33

www.spm.am

27.22

32

Министерство
энергетики и
природных ресурсов
РА

www.minenergy.am

24.04

33

Национальная
комиссия по
телевидению и радио
РА

www.tvradio.am

24.46

34

Государственный
комитет по
регулированию
ядерной безопасности
РА

www.anra.am

17.21

Среднее значение коэффициента информационной
открытости в данной группе сайтов

53.58

Примечание 1. Сайт Службы национальной безопасности РА (http://www.sns.am) не
включен в таблицу, поскольку это по своей сути закрытая структура, в которой многое
представляет государственную тайну. Следовательно, сайт этой службы не сопоставим с
сайтами других государственных органов.

По тому же принципу сформировался и рейтинг информационной
открытости веб-сайтов 10 областных администраций
(марзпетаранов) Армении, который представлен ниже. Как и в
предыдущей таблице, здесь приводятся окончательные результаты
исследования (сравнительная же таблица предварительных и
окончательных данных содержится в разделе “Анализ результатов
мониторинга”).

115

Таблица 2

№

Область

Адрес сайта

Коэффициент
информационной
открытости (%)

1

Котайкская
область

www.kotayk.gov.am

96.60

2

Лорийская
область

www.lori.gov.am

91.90

3

Араратская
область

www.ararat.gov.am

85.90

4

Область
Вайоц Дзор

www.vdzor.gov.am

83.36

5

Армавирская
область

www.armavir.gov.am

80.92

6

Арагацотнская
область

www.aragatsotn.gov.am

79.45

7

Гегаркуникская
область

www.gegharkunik.gov.am

77.34

8

Тавушская
область

www.tavush.gov.am

65.71

9

Ширакская
область

www.shirak.gov.am

55.80

10

Сюникская
область

www.syunik.gov.am

52.50

Среднее значение коэффициента информационной
открытости в данной группе сайтов

76.95

В обеих рейтинговых таблицах представленные показатели
информационной открытости отражают то состояние веб-сайтов,
которое было зафиксировано в период исследования. Если после
опубликования окончательных результатов государственные
органы вносили изменения в свои сайты и продолжали улучшать
их содержательные и технические характеристики, то это уже
будет отмечено экспертами в дальнейшем, так как КЗСС намерен
продолжить мониторинг и в 2015 году.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящего исследования является определение нынешнего
уровня информационной открытости органов государственной
власти Армении, то есть выяснение того, насколько их официальные
сайты удовлетворяют информационные потребности общества,
действительно ли, посещая эти сайты, гражданин может получить
необходимые ему сведения, и размещается ли на них вся
предусмотренная законом информация?
Развитие информационных и коммуникационных технологий
значительно увеличивает возможности активизации связей между
государством и обществом. Интернет, помимо множества других
его функций и преимуществ, становится наиболее эффективным,
оперативным и экономичным средством распространения
информации о деятельности органов государственной власти,
доведения до общественности официальной точки зрения по тем
или иным вопросам, взаимодействия ОГВ с гражданами страны. Это
актуально и для Армении - по мере распространения здесь новых
коммуникационных технологий.
Полноценная реализация концепции ”Электронного правительства”
(e-gov.am) может способствовать не только повышению
эффективности самой власти, но и решению проблемы доступа
граждан к государственным информационным ресурсам. То есть,
по сути, речь идет о необходимости обеспечения прозрачности
деятельности ОГВ.
В 2011 Армения присоединилась к международному партнерству
“Открытое правительство” (Open Government Partnership), в рамках
которого взяла на себя ряд обязательств. Одним из них стала
стандартизация содержания веб-сайтов государственных органов
страны, то есть разработка единых требований, предъявляемых
к официальным сайтам ОГВ. В связи с этим мониторинг,
осуществляемый Комитетом по защите свободы слова, приобрел
особую актуальность. В частности, с учетом выявленных, наиболее
характерных, недостатков, а также на основе содержательных
и технических параметров исследования КЗСС в прошлом
году подготовил рекомендации, большинство которых было
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включено в постановление Правительства РА “Об утверждении
минимальных требований, предъявляемых к официальным сайтам
государственных органов в сети интернет” от 26 декабря 2013. В
рамках нынешнего мониторинга оценивалось выполнение именно
тех требований, которые предусмотрены в этом постановлении.
Государственные органы обладают наиболее объемной
информацией, представляющей общественный интерес.
Следовательно, используя современные технологии, в особенности
возможности интернета, ОГВ могут широко информировать
общественность о своей деятельности и ее результатах. Посещая
официальные сайты, каждый гражданин должен иметь возможность
получать максимальные сведения об органах власти.
По содержанию веб-сайтов государственных структур можно
судить об уровне открытости или закрытости тех или иных
ведомств и государства в целом, о возможностях доступа к
информации относительно деятельности ОГВ, о прозрачности
управленческих решений и административных процедур, а также о
предрасположенности того или иного ведомства к коррупции.
Наличие у органов власти веб-сайтов, соответствующих
современным требованиям, дисциплинирует эти ведомства
и стимулирует их социальную ориентацию. Тот, кто знает
официальную позицию государства по тому или иному вопросу,
сможет анализировать ее, сравнивать с другими подходами,
подвергать сомнению, критиковать. Как показывает опыт развитых
стран, ОГВ, представляя свою деятельность в режиме онлайн,
вынуждены более ответственно исполнять возложенные на них
обязанности и быть более подотчетными гражданскому обществу.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основой законодательства РА о свободе информации является
Конституция Республики Армения, 27-я статья которой гласит,
что каждый имеет право на свободу слова, включая свободу
поиска, получения и распространения сведений и идей через
любые средства информации, независимо от государственных
границ. Статья 27.1 Конституции гарантирует право каждого из
соображений защиты своих личных или общественных интересов
представлять в компетентные государственные органы, органы
местного самоуправления и должностным лицам заявления или
предложения и в разумные сроки получать надлежащий ответ.
В плане информированности общества важным является
положение об открытости экологической информации в статье
33.2 Конституции, согласно которой: “Должностные лица
несут ответственность за сокрытие экологической информации
или отказ от ее предоставления”. А в плане открытости для
общественности правовой информации важной является статья 6
Конституции, согласно которой: “Законы вступают в силу после
опубликования в “Официальных ведомостях Республики Армения”.
Иные нормативные правовые акты вступают в силу после их
опубликования в установленном законом порядке”.
Конституционные нормы нашли свое отражение и в законах. Из
них самым важным в этой сфере, безусловно, является Закон
РА “О свободе информации”, который регулирует отношения,
связанные со свободой информации, устанавливает права
обладателей информации в сфере обеспечения информацией, а
также порядок, формы и условия получения сведений. Его действие
распространяется на государственные органы и органы местного
самоуправления, государственные учреждения, финансируемые
из бюджета организации, а также на организации общественного
значения и их должностные лица. Часть 3-я статьи 7-й закона
устанавливает 13 наименований информации, которые обладатель
информации обязан публиковать не реже, чем раз в год, а внесенные
в этот перечень изменения, согласно части 4-й той же статьи,
необходимо опубликовать в 10-дневный срок.
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Эти 13 наименований сведений следующие:
“1) об осуществляемых (подлежащих осуществлению) для
общества работах и услугах;
2) о бюджете;
3) о формах письменных запросов с консультационными
указаниями по их заполнению;
4) о штатных расписаниях, а также имена, фамилии, сведения об
образовании, о специальности, должности, телефонные номера,
адрес электронной почты места работы должностных лиц;
5) о порядке приема на работу и вакантных рабочих местах;
6) о воздействии на окружающую среду;
7) о программах общественных мероприятий;
8) о порядке, дне, часе и месте приема граждан;
9) о порядке ценообразования, ценах (тарифах) в сфере работ и
услуг;
10) перечень имеющихся в распоряжении сведений и порядок
распоряжения ими;
11) статистические и итоговые данные по полученным запросам,
в том числе - основания отказа;
12) об источниках обработки или получения установленных в
настоящей части сведений;
13) данные лица, имеющего правомочия на разъяснение
установленных в настоящей части сведений”.
Эта статья закона устанавливает, что вышеупомянутые сведения
публикуются в доступной для общественности форме, в случае
наличия у обладателя информации интернет-страницы - также
и на ней.
Согласно части 2-й той же статьи, “Обладатель информации
безотлагательно публикует или иным доступным способом
извещает общественность об имеющемся в его распоряжении
сведении, обнародование которого может предотвратить опасность,
угрожающую государственной и общественной безопасности,
общественному порядку, здоровью и нравственности общества,
правам и свободам других лиц, окружающей среде, собственности
лиц”.
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В контексте данного исследования представляет интерес и 12-я
статья закона, которая гласит, что “Обладатель информации в сфере
обеспечения свободы информации обязан в установленном законом
порядке:
1) обеспечивать доступность и открытость сведений;
2) осуществлять регистрацию, систематизацию и хранение
находящихся в его распоряжении сведений;
3) предоставлять лицу, осуществляющему поиск сведений,
достоверную и полную информацию, находящуюся в его
распоряжении;
4) устанавливать порядок предоставления им устной и (или)
письменной информации;
5) назначать должностное лицо, ответственное за обеспечение
свободы информации”.
Важным нормативно-правовым актом, нацеленным на развитие
свободы информации, является упомянутое в предыдущих разделах
доклада постановление Правительства РА “Об утверждении
минимальных требований, предъявляемых к официальным сайтам
государственных органов в сети интернет”, принятое 26 декабря
2013.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Методология настоящего исследования разработана и внедрена
Институтом развития свободы информации (Санкт-Петербург,
Россия), а с 2010 она предоставлена также Комитету по защите
свободы слова для применения в Армении. С 2013 КЗСС использует
обновленную методологию, которую ее авторы усовершенствовали
посредством внедрения автоматизированной информационной
системы экспертного мониторинга EXMO (позже она переименована
в “Инфометр”). С учетом различий систем государственного
управления и законодательств двух стран, Комитет адаптировал
методологию мониторинга к местным условиям.

Описание методологии
Цель мониторинга - определение уровня информационной
открытости официальных веб-сайтов органов власти посредством
оценки их количественных и качественных характеристик.
Предмет исследования - соответствие содержания официальных
сайтов государственных органов:
а) положениям законодательства и иных нормативных правовых
актов, регулирующих право граждан РА на доступ к информации о
деятельности государственных органов;
б) общепринятым техническим требованиям, предъявляемым к
сайтам, в том числе исходящим из международного опыта;
в) очевидным потребностям в информации физических и
юридических лиц.
Объект исследования - официальные сайты органов
государственной власти (ОГВ). Исследовано 44 сайта, которые
разделены на две группы. Первая группа состоит из 34 сайтов
министерств, ведомств и государственных органов при
Правительстве РА, во вторую - включены официальные сайты 10
марзов (областей) страны, вовлеченных в единую сеть “Система
территориального управления”. По показателям каждой из двух
групп составлена отдельная рейтинговая таблица информационной
открытости.
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Этапы мониторинга. Исследование состоит из 4 этапов:
первый - подготовительный, предусматривающий установление
контактов с представителями государственных органов,
ответственными за состояние официальных веб-сайтов, а также
разработку или доработку перечня параметров для оценки этих
сайтов, присвоение коэффициентов релевантности и социальной
значимости; второй - предварительный анализ и оценка
сайтов, составление рейтинга информационной открытости
и его публикация; третий - период взаимодействия, когда
открывается доступ представителей государственных структур
к предварительным результатам мониторинга и на основе
обсуждений с экспертами КЗСС совершенствуются официальные
сайты; четвертый - заключительный анализ, получение итоговых
показателей, составление и публикация окончательного рейтинга
информационной открытости за год.
Метод исследования - экспертный анализ содержания сайтов,
который осуществляется в режиме онлайн (за конкретный период)
с целью определения избранных для исследования количественных
и качественных характеристик уровня открытости деятельности
государственных органов. Применяемый метод эффективен и
тем, что позволяет оценить доступность (в широком смысле) для
обычных посетителей соответствующих сведений на официальных
сайтах государственных органов.
Параметры мониторинга. Наименования сведений/информации,
подлежащих публикации, а также технических требований,
предъявляемых к сайтам, являются параметрами мониторинга.
Анализ содержания официальных сайтов осуществлялся по 146
параметрам, из которых 120 - содержательные, 26 - технические. Их
условно можно разделить на 10 групп:
1.
2.
3.
4.

Общие сведения об ОГВ;
Структура ОГВ;
Сведения об информационных ресурсах ОГВ;
Сведения о деятельности ОГВ в сфере своих основных
полномочий;
5. Законодательство и законотворческая деятельность ОГВ;
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6. Порядок деятельности ОГВ по защите прав, свобод и
законных интересов физических и юридических лиц;
7. Информация о проведении в ОГВ конкурсов, аукционов
и котировок, а также о заключенных государственных
договорах (контрактах);
8. Кадровое обеспечение ОГВ;
9. Бюджет, финансы;
10. Параметры удобства восприятия информации.
Параметры первых девяти групп - содержательные, десятой технические. К последним, например, относятся регистрация
официального сайта ОГВ в основных поисковых системах
Интернета (Google, Yahoo и др.), наличие новостной ленты по
тематике деятельности ОГВ, наличие интерактивного бланка
квитанции государственной пошлины и иных необходимых
платежей (с возможностью заполнения и распечатки квитанции
непосредственно с сайта), возможность отслеживать обновление
информации на сайте и многое другое. Самый последний параметр
- наличие на сайтах государственных органов рекламы (в том
числе скрытой) физических или юридических лиц, товаров и
услуг. Это единственный параметр, наличие которого оценивается
отрицательно.
Порядок определения коэффициентов социальной значимости
и релевантности. Для повышения объективности исследования
и учета неравнозначности оцениваемых параметров с точки
зрения востребованности соответствующей информации вводится
Коэффициент социальной значимости (Ксз). Этот коэффициент
отражает степень социальной важности той или иной информации и
уровень общественного интереса к ней.
Необходимость использования данного показателя обусловлена тем,
что не все
параметры являются равнозначными с точки зрения их социальной
значимости.
Коэффициент социальной значимости имеет одно из трех значений:
- низкая степень социальной значимости – Ксз = 1;
- средняя степень социальной значимости – Ксз = 2;
- высокая степень социальной значимости – Ксз = 3.
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Другим средством повышения объективности исследования является
использование Коэффициента релевантности параметра (Крп)
и Коэффициента релевантности критерия (Крк). Их введение в
методику объясняется двумя обстоятельствами:
- возможными различиями в структуре и компетенции разных
органов власти,
официальные сайты которых оцениваются в рамках одного цикла
мониторинга
(для этого используется Крп);
- спецификой параметра, связанной с возможностью его оценки
только по части
критериев (для этого используется Крк).
Компетенция каждого органа власти определяется
соответствующими нормативно-правовыми актами. В силу
специфики своей компетенции некоторые органы власти должны
размещать на своих официальных сайтах определенные категории
информации, а другие - нет. Для учета этой разницы эксперты
мониторинговой группы проводят анализ положений действующего
законодательства, определяющего полномочия, функции и задачи
каждого органа власти. На основе такого анализа эксперты
определяют те параметры, по которым не нужно проводить оценку
по всем критериям. Иными словами, с помощью этого показателя
эксперты определяют, имеет ли данный параметр отношение к
компетенции данного органа власти или нет.
Кроме того, некоторые параметры могут быть оценены не по всем
критериям, а только по одному или нескольким из них. Это
обстоятельство
обусловлено существом информации или услуг, которые определены
соответствующим параметром.
Коэффициент релевантности параметра может иметь два значения:
- если параметр для определенного органа власти не используется
в оценке официального сайта – Крп = 0;
- если параметр для определенного органа власти используется в
оценке официального сайта – Крп = 1.
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Коэффициент релевантности критерия может иметь два значения:
- если критерий для определенного параметра не используется в
оценке официального сайта – Крк = 0;
- если критерий для определенного параметра используется в
оценке официального сайта – Крк = 1.
Критерии мониторинга. В качестве критериев оценки избраны
следующие количественные и качественные характеристики
содержащейся на сайтах информации:
•
•
•
•
•
•
•

наличие/отсутствие,
полнота,
актуальность (оперативность),
навигационная доступность,
HTML доступность,
файловая доступность,
графическая доступность.

Первый критерий - “наличие/отсутствие” - количественный.
Исходя из компетенций, функций и задач, предусмотренных уставом
каждого органа и иными нормативными актами, некоторые виды
информации могут и не подлежать публикации в обязательном
порядке на сайте того или иного государственного органа. При
этом в ходе исследования были проанализированы также уставы
ОГВ и другие нормативные акты для определения необходимости
публикации той или иной информации.
По критерию “наличие/отсутствие” информации эксперты
оценивают Коэффициент наличия (К1), который может иметь два
значения:
- в случае, если соответствующая параметру информация
присутствует на официальном сайте, К1 = 1;
- в случае, если соответствующая параметру информация
отсутствует на официальном сайте, К1 = 0.
“Полнота” - количественный критерий, характеризующий
достаточность объема размещенной на официальном сайте
информации для формирования целостного представления
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по соответствующему параметру. В этом смысле достаточная
информация характеризуется следующими признаками:
● количественный состав информации, размещенной на
официальном сайте
органа власти, должен соответствовать составу сведений,
созданных органом
власти в пределах своих полномочий за весь период деятельности
органа. Например, если органом власти за предшествующий
период было подготовлено пять отчетов, то все пять отчетов
должны быть размещены на официальном сайте;
● содержание информации, размещенной на официальном сайте,
должно отражать весь необходимый объем информации по тому
или иному параметру. Например, отчеты должны размещаться на
сайте полностью, а не в виде извлечения или выдержки.
По критерию “Полнота” эксперты определяют Коэффициент
полноты информации (К2), который может иметь три степени:
● высокая степень полноты (90-100%) - К2 = 1(представлен весь
необходимый объем сведений и информация по ним изложена в
полном объеме);
● средняя степень полноты (30-90%) - К2 = 0,5 (представлен
необходимый объем сведений, но информация по ним изложена
не в полном объеме; или - представлен не весь необходимый
объем сведений);
● низкая степень полноты (5-30%) - К2 = 0,2 (представлена
отрывочная информация).
“Актуальность” - качественный критерий, характеризующий
степень свежести информации, частоту ее обновления на
официальных сайтах, и зависит от динамики изменения ее
характеристик и от интервала времени, прошедшего после данного
события.
По критерию “Актуальность” эксперты оценивают Коэффициент
актуальности информации (К3), который имеет три степени:
● высокая степень актуальности - К3= 1 (размещенная на
официальном сайте информация является последней версией
такой информации; учтены все изменения на момент оценки);
● средняя степень актуальности - К3 = 0,85 (на официальном
127

сайте размещена предпоследняя версия информации; не учтены
последние изменения, произошедшие в течение 1 месяца до
оценки);
● низкая степень актуальности - К3 = 0,7 (на официальном
сайте размещены устаревшие сведения; не учтены изменения,
произошедшие более, чем за 1
месяц до оценки).
“Навигационная доступность” - качественный критерий,
характеризующий удобство поиска размещенной на официальном
сайте информации, соответствующей данному параметру. По
критерию “Навигационная доступность” эксперты оценивают
Коэффициент навигационной доступности (К4), который имеет
три степени:
● высокая степень навигационной доступности - К4 =
1(информация доступна путем последовательного перехода по
гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта.
Количество таких переходов - не более 5 “кликов”);
● средняя степень навигационной доступности - К4 = 0,95
(информация доступна путем последовательного перехода по
гиперссылкам, начиная с главной
страницы официального сайта. Количество таких переходов более 5);
● низкая степень навигационной доступности - К4 = 0,9
(информация не доступна путем последовательного перехода по
гиперссылкам, начиная с главной
страницы официального сайта, или размещена в не
соответствующем ее
содержанию разделе).
“HTML доступность” - качественный критерий, характеризующий
факт размещения на официальном сайте соответствующей
информации в формате HTML, который обеспечивает для
пользователей удобство ее поиска. По критерию “HTML
доступность” эксперты оценивают Коэффициент HTML
доступности (К5), который может принимать одно из двух значений
в зависимости от размещения или не размещения на официальном
сайте информации в формате HTML:
● информация размещена на официальном сайте в формате
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HTML - К5 = 1;
● информация не размещена на официальном сайте в формате
HTML - К5 = 0,2.
“Файловая доступность” - качественный критерий,
характеризующий факт размещения на официальном сайте
соответствующего документа в формате, обеспечивающем его
сохранение на технических средствах пользователя и допускающем
возможность поиска и копирования фрагмента текста в документе
(далее формат файла для скачивания), что позволяет пользователям в
дальнейшем использовать эту информацию. По критерию “Файловая
доступность” эксперты оценивают Коэффициент файловой
доступности (К6), который может принимать одно из двух значений
в зависимости от размещения или не размещения на официальном
сайте документа в формате файла для скачивания:
● документ размещен на официальном сайте в формате файла для
скачивания - К6 = 1;
● документ не размещен на официальном сайте в формате файла
для скачивания - К6 = 0,85.
“Графическая доступность” - качественный критерий,
характеризующий факт размещения на официальном сайте
соответствующего документа в графическом формате точного образа
документа, который обеспечивает для пользователей возможность
ознакомиться с оригиналом документа (далее графический формат).
По критерию “Графическая доступность” эксперты оценивают
Коэффициент графической доступности (К7), который может
принимать одно из двух значений в зависимости от размещения или
не размещения на официальном сайте документа в графическом
формате:
● документ размещен на официальном сайте в графическом
формате - К7 = 1;
● документ не размещен на официальном сайте в графическом
формате - К7 = 0,95.
Порядок расчета итогового Коэффициента информационной
открытости. В ходе мониторинга официальных сайтов
определяются значения:
- Коэффициентов социальной значимости (Ксз) по каждому
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параметру,
- Коэффициентов релевантности критерия (Крк) по каждому
критерию каждого параметра,- Коэффициентов релевантности
параметра (Крп) для каждого параметра у каждого официального
сайта,
- Коэффициентов наличия параметра (К1) по каждому параметру
(у которого значение Крп=1) для каждого официального сайта,
- Коэффициентов полноты информации (К2) по каждому
критерию полноты (у которого значение Крк=1) каждого
параметра (у которого значение Крп=1) для каждого
официального сайта,
- Коэффициентов актуальности информации (К3) по каждому
критерию актуальности (у которого значение Крк=1)
каждого параметра (у которого значение Крп=1) для каждого
официального сайта,
- Коэффициентов навигационной доступности (К 4) по каждому
критерию навигационной доступности (у которого значение
Крк=1) каждого параметра (у которого значение Крп=1) для
каждого официального сайта,
- Коэффициентов HTML доступности (К5) по каждому
критерию HTML доступности (у которого значение Крк=1)
каждого параметра (у которого значение Крп=1) для каждого
официального сайта,
- Коэффициентов файловой доступности (К6) по каждому
критерию файловой доступности (у которого значение Крк=1)
каждого параметра (у которого значение Крп=1) для каждого
официального сайта,
- Коэффициентов графической доступности (К7) по каждому
критерию графической доступности (у которого значение Крк=1)
каждого параметра (у которого значение Крп=1) для каждого
официального сайта.
Оценка официального сайта происходит на основании совокупности
оценок отдельных параметров и критериев и осуществляется с
помощью коэффициента информационной открытости (Кио),
который рассчитывается по следующей формуле:

130

где:
i – порядковый номер параметра (от 1 до n);
j – порядковый номер критерия (от 1 до 7);
Кij – коэффициент критерия под номером j по параметру под
номером i
Кркij – коэффициент релевантности критерия под номером j по
параметру под
номером i;
Крпi – коэффициент релевантности параметра под номером i;
Ксзi – коэффициент социальной значимости параметра под
номером i
Полученный коэффициент является основным показателем,
характеризующим уровень открытости официального сайта, - и
чем он выше, тем сайт данного ОГВ считается более открытым.
Согласно этому (в порядке убывания) и формируется рейтинг
информационной открытости веб-сайтов государственных
структур.
Система EXMO. С 2013 года исследование сайтов органов власти
и все связанные с ним расчеты осуществляются посредством
специальной автоматизированной системы экспертного мониторинга
EXMO, которая, как и сама методология, разработана и используется
Институтом развития свободы информации (Санкт-Петербург,
Россия) и предоставлена Комитету по защите свободы слова для
применения в Армении.
Cистема EXMO представляет собой компьютерную программу,
в основе которой лежит идея диалога между государственным
органом, чей сайт исследуется, и экспертом, анализирующим
содержание этого сайта. По сути, властные структуры получают
возможность увидеть в режиме онлайн, как оценен их веб-сайт
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по каждому параметру мониторинга, обсудить эти оценки с
исследователем и понять, что следует изменить или добавить, чтобы
повысить показатель информационной открытости сайта.
В целом, EXMO позволяет:
• создавать онлайн-инструменты мониторинга;
• обеспечивать прозрачность и доступность оценки уровня
информационной открытости государственных органов, что
сводит к минимуму возможность обвинений в пристрастности или
неточности;
• налаживать обратную связь и конструктивный диалог
между структурами власти и экспертами-исследователями,
анализирующими содержание веб-сайтов этих структур,
относительно законодательных требований и возможностей
повышения уровня информационной открытости;
• автоматически подсчитывать коэффициенты и публиковать
рейтинги информационной открытости.
С методологией мониторинга и системой EXMO более подробно
можно ознакомиться на сайте Института развития свободы
информации www.svobodainfo.org
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
В соответствии с методологией исследования, на начальном его
этапе Комитет по защите свободы слова установил контакты с
представителями государственных структур, ответственными
за содержание официальных сайтов, и разослал им письма,
информирующие о некоторых особенностях мониторинга и
основных условиях совместной работы. Затем эксперты КЗСС
провели предварительный анализ веб-сайтов министерств и
ведомств, а также областных администраций. Он предусматривал
оценку состояния официальных сайтов на тот момент, выявление
недостатков - с тем, чтобы в дальнейшем способствовать их
устранению.
Предварительные результаты мониторинга стали предметом онлайн
обсуждений на этапе взаимодействия между представителями
государственных органов и экспертами КЗСС, в ходе которого
восполнялись пробелы в содержании и улучшались технические
показатели сайтов. И лишь после этого подведены итоги, получены
окончательные коэффициенты информационной открытости всех
исследованных сайтов и составлены их рейтинговые таблицы отдельно для каждой из двух групп ОГВ.

Рейтинг сайтов министерств, ведомств
и органов при Правительстве РА
В этой группе сайтов предварительный мониторинг, как уже
отмечалось, был проведен с 6 мая по 15 июля 2014. После
опубликования его результатов наступил период взаимодействия
(с 1 августа по 16 сентября), в ходе которого по системе EXMO
эксперты КЗСС получили от представителей министерств и
ведомств 812 вопросов и комментариев, и ни один из них не остался
без ответа. Благодаря этому многие официальные сайты значительно
улучшились, что позитивно отразилось на их окончательном
коэффициенте информационной открытости. Но поскольку далеко
не все министерства и ведомства столь активно взаимодействовали
с экспертами КЗСС, среднее значение этого коэффициента в данной
группе ОГВ повысилось лишь почти на 5%.
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Ниже представляем рейтинговую таблицу министерств, ведомств
и органов при Правительстве РА, которая позволяет сравнить
предварительные и окончательные результаты мониторинга каждого
сайта.
Таблица 3

№

Орган

Адрес сайта

Предварительный
коэффициент
информационной
открытости
(%)

Окончательный
коэффициент
информационной
открытости
(%)

1

Министерство
территориального
управления РА

www.mta.gov.am

89.48

99.36

2

Государственная
миграционная
служба РА

www.smsmta.am

80.64

96.44

3

Министерство
сельского хозяйства
РА

www.minagro.am

67.74

91.66

4

Министерство
здравоохранения РА

www.moh.am

60.64

89.33

5

Министерство
экономики РА

www.
mineconomy.am

76.19

82.83

6

Совет гражданской
службы РА

www.csc.am

76.01

76.54

7

Министерство
юстиции РА

www.moj.am

73.87

76.26

8

Министерство
транспорта и связи
РА

www.mtc.am

62.44

75.98

www.genproc.am

60.57

60.57

www.edu.am

59.76

60.13

9
10
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Прокуратура РА
Министерство
образования и
науки РА

11

Министерство
градостроительства
РА

www.mud.am

48.23

58.97

12

Министерство
иностранных дел

www.mfa.am

52.48

57.30

13

Национальная
статистическая
служба РА

www.armstat.am

49.78

56.61

14

Центральный банк
РА

www.cba.am

53.69

54.03

15

Министерство по
чрезвычайным
ситуациям РА

www.mes.am

47.36

53.88

16

Государственный
комитет водного
хозяйства РА

www.scws.am

37.43

50.71

17

Министерство
обороны РА

50.11

50.40

18

Государственная
комиссия по защите
экономической
конкуренции РА

www.
competition.am

49.87

49.46

19

Министерство
диаспоры РА

www.
mindiaspora.am

48.90

49.28

20

Центральная
избирательная
комиссия РА

www.elections.
am

48.51

48.17

21

Государственный
комитет кадастра
недвижимости РА

www.cadastre.am

22

Министерство
охраны природы РА

www.mnp.am

23

Главное управление
гражданской
авиации РА

24

Министерство
труда и социальных
вопросов РА

www.mil.am

47.37

47.66

22.77

45.14

www.aviation.am

44.75

45.03

www.mss.am

41.75

42.30
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25

Министерство
финансов РА

26

Министерство
спорта и по делам
молодежи РА

www.msy.am

27

Комиссия по
регулированию
общественных
услуг РА

28

Полиция РА

29

Контрольная палата
РА

30

Министерство
культуры РА

31

Управление по
управлению
государственным
имуществом РА

32

Министерство
энергетики и
природных
ресурсов РА

33

Национальная
комиссия по
телевидению и
радио РА

34

Государственный
комитет по
регулированию
ядерной
безопасности РА

www.minfin.am

42.40

42.05

39.27

39.27

www.psrc.am

32.78

33.00

www.police.am

32.72

32.92

www.coc.am

31.10

31.10

www.mincult.am

29.14

29.33

www.spm.am

27.04

27.22

www.minenergy.
am

26.87

24.04

www.tvradio.am

24.30

24.46

www.anra.am

17.10

17.21

48.62

53.58

Среднее значение коэффициента
информационной открытости в данной
группе сайтов

Примечание 1. Сайт Службы национальной безопасности РА (http://www.sns.am) не
включен в таблицу, поскольку это по своей сути закрытая структура, в которой многое
представляет государственную тайну. Следовательно, сайт этой службы не сопоставим с
сайтами других государственных органов.
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Лидерство в рейтинговой таблице сайта Министерства
территориального управления во многом можно считать
закономерным. В 2011-2012 годах он уже занимал первую
позицию и лишь в 2013 с разницей в полпроцента уступил
сайту Государственной миграционной службы РА. По итогам
же нынешнего мониторинга они вновь поменялись местами.
Представители обеих государственных структур на этапе
взаимодействия активно консультировались с экспертами КЗСС и
достигли почти абсолютного результата - соответственно 99.36%
и 96.44% информационной открытости, что означает, что на этих
сайтах размещены почти все общественно значимые сведения,
которые касаются деятельности упомянутых ОГВ и могут
заинтересовать граждан страны.
Об острой конкуренции между представителями этих двух органов
власти свидетельствует и то, что в период взаимодействия с
мониторинговой группой Государственная миграционная служба
достигла большего прогресса своего сайта (почти на 16%), чем
Министерство территориального управления (около 10%). Однако
этого оказалось недостаточно для того, чтобы обойти лидера,
который уже по итогам предварительного этапа исследования с
заметным преимуществом вышел на первое место.
Еще большего прогресса в период взаимодействия добилось
Министерство сельского хозяйства РА. Его сайт - благодаря
24-процентному повышению уровня информационной открытости
- вошел в лидирующую тройку, переместившись сюда с прежнего
6 места, занятого по результатам предварительного этапа
мониторинга. Между тем, этот сайт еще в прошлом году занимал
20-е место, а ответственный за него сотрудник министерства тогда
отказался от сотрудничества с КЗСС, мотивируя свое решение тем,
что требования исследования не обязательны для выполнения.
Теперь, когда отношение к мониторингу изменилось и появилось
желание соответствовать его параметрам, сайт Министерства
сельского хозяйства стал одним из лучших в своей группе ОГВ.
Однако показатель этого сайта мог быть и выше, если бы на нем
не оказалось ряда пробелов. В частности, здесь отсутствуют
сведения о результатах конкурсов, проведенных для замещения
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вакантных должностей, о мероприятиях, в которых участвовали
заместители министра, основные разделы не представлены на
иностранных языках. Сайт не имеет технической возможности для
опроса общественного мнения, нет также ссылки на информацию о
проводимых министерством антикоррупционных мероприятиях.
За лидирующей тройкой следует сайт Министерства
здравоохранения, который в ходе мониторинга достиг самого
значительного прогресса: результат предварительного этапа
улучшился почти на 29%, и окончательный коэффициент
информационной открытости составил 89.33%. Как следствие,
этот сайт с прежнего 8 места переместился на 4-е. Тем не менее,
здесь еще не преодолены все недостатки, которые были выявлены
во время предварительного мониторинга. Так, на сайте нет обзора
судебных дел с участием министерства и его должностных лиц,
а также сведений о судебных актах, касающихся законности
решений и действий (бездействия) Минздрава и его сотрудников,
отсутствуют перечень предоставляемых физическим и юридическим
лицам информационных ресурсов (услуг) и инструкция по их
использованию. Недостаточно полно представлены нормативноправовые документы, относящиеся к деятельности министерства.
Предстоит преодолеть и ряд технических недостатков: в частности,
необходимо создать возможности для подписки на новости, для
изучения общественного мнения, для заполнения и распечатки
непосредственно с сайта формы заявления для исполнения
министерством разрешительных и властных функций.
Значительно менее активно использовали возможности
взаимодействия с экспертами КЗСС представители Министерства
экономики РА, Совета гражданской службы РА и Министерства
юстиции РА, сайты которых расположились с 5-го по 7-е места
с результатами 82.83%, 76.54%, 76.26% соответственно. В
частности, Министерство экономики из-за того, что по сравнению
с предварительным результатом улучшило коэффициент
информационной открытости лишь на 6.5%, опустилось с
прежнего 3-го на 5-е место. На два пункта уступили свои позиции
в рейтинговой таблице также Совет гражданской службы и
Министерство юстиции РА. Итоговый показатель первого из них
остался почти на том же уровне, что и на предварительном этапе, а
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у второго - улучшился лишь на 2.5%, что слишком мало в условиях
острой конкуренции между ОГВ, сайты которых расположились в
верхней части рейтинга.
Кстати, в отличие от этой “тройки”, коэффициент информационной
открытости сайта Министерства транспорта и связи РА в период
взаимодействия повысился более чем на 13%. Но поскольку
прогресс других сайтов, как уже отмечалось, оказался более
значительным, либо уже на предварительном этапе мониторинга
результаты некоторых существенно превосходили показатель
Министерства транспорта и связи, то сайт этого ОГВ в итоге занял
лишь 8-е место.
Упомянутые выше четыре государственных органа обеспечили
на своих официальных сайтах более чем 75-процентный уровень
информационной открытости, что считается достаточно хорошим
показателем. Однако для достижения более высоких результатов
необходимо восполнить ряд серьезных пробелов. В частности, на
сайте Министерства экономики не представлены решения заседаний
его коллегиальных органов, на сайте Совета гражданской службы
- совещательных и консультативных органов. А у Министерства
юстиции и Министерства транспорта и связи нет сведений по обоим
этим параметрам. На всех четырех сайтах отсутствует информация
о договорах, заключенных данными органами власти с физическими
и юридическими лицами для приобретения товаров и услуг. За
исключением сайта Минэкономики, на трех других существуют
недостатки в освещении деятельности заместителей руководителей
этих государственных структур. Вместе с тем, три министерства
- экономики, юстиции, транспорта и связи - не разместили на
своих сайтах информацию о реализации национальных проектов.
Серьезным недостатком сайта Минюста является отсутствие
сведений о годовом бюджете этого ОГВ и ходе его выполнения.
Здесь нет также информации о результатах конкурсов на замещение
вакантных должностей. Кстати, этот недостаток выявлен и на сайтах
Совета гражданской службы и Министерства транспорта и связи.
Вслед за этой “четверкой” в средней части рейтинговой таблицы
разместились сайты 9 ОГВ (Прокуратуры РА, Министерства
образования и науки, Министерства градостроительства РА,
Министерства иностранных дел РА, Национальной статистической
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службы РА, Центрального банка РА, Министерства по
чрезвычайным ситуациям РА, Государственного комитета водного
хозяйства РА, Министерства обороны РА), которые преодолели
50-процентный порог информационной открытости и заняли
соответственно с 9-го по 17-ое места. После предварительного этапа
мониторинга, в период взаимодействия, наибольшего прогресса
из них достиг сайт Госкомитета водного хозяйства, показатель
которого улучшился более чем на 13%. Благодаря этому он в
рейтинге переместился с прежнего 25-го на 16-е место. Заметно
повысились и результаты сайтов Министерства градостроительства
(более 10%), Национальной статистической службы (около 7%),
Министерства по чрезвычайным ситуациям (более 6%), МИД (около
5%). Первые три из них также улучшили свои позиции в рейтинге,
поднявшись соответственно с 18-го на 11-е, с 15-го на 13-е, с 20-го
на 15-е места. Что же касается сайта МИД, то он сохранил за собой
прежнее 12-е место, поскольку конкуренты, занявшие более высокие
позиции, существенно опередили его уже на предварительном этапе
мониторинга.
Характерными для всех этих 9 сайтов недостатками стали
отсутствие или неполное представление сведений о находящихся в
их ведении информационных системах общего пользования, а также
возможностях доступа к ним; о визитах, участии в мероприятиях
и выступлениях заместителей руководителей ОГВ; нет обзоров
судебных дел с участием органов власти и их должностных лиц,
не размещены судебные акты, связанные с оспариванием решений
и действий (бездействия) данного ОГВ и его сотрудников. На всех
9 сайтах недостаточно представлены нормативно-правовые акты,
касающиеся деятельности соответствующих государственных
органов. За исключением Госкомитета водного хозяйства, ни
один из остальных восьми органов власти не опубликовал на
своем сайте информацию о проведенных у них проверках, а
Прокуратура РА, Министерство иностранных дел, Национальная
статистическая служба, Министерство обороны ничего не сообщают
также о проверках, которые они сами провели в рамках своих
полномочий. Семь из 9 ОГВ (исключение составляют Министерство
градостроительства и Госкомитет водного хозяйства) не представили
на сайтах информацию о договорах с физическими и юридическими
лицами относительно приобретения товаров и услуг.
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Среди специфических недостатков каждого их этих 9 сайтов
отметим следующие. Прокуратура РА, в частности, не разместила
сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию
и динамику изменений в сфере своей деятельности, отсутствуют
и касающиеся этого прогнозы. Министерство образования и
науки не опубликовало на сайте информацию о проведенных
экспертизах, а также о тендерах и аукционах, отсутствует также
ссылка на официальный сайт, где размещаются заказы. Посетители
сайта Министерства градостроительства не смогут ознакомиться
с порядком административного и судебного оспаривания решений
и действий (бездействия) этого органа власти и его должностных
лиц. Сайт Министерства иностранных дел ничего не сообщает
о консультативных, совещательных и коллегиальных органах и
их деятельности, не содержит информации о целях и основных
функциях своих зарубежных представительств, здесь нет графика
приема граждан. Серьезным пробелом сайта Национальной
статистической службы является плохое освещение деятельности
ее руководителя: отсутствуют тексты его выступлений, сведения
об официальных и рабочих визитах, участии в различных
мероприятиях. На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям
нет перечня сообщений о проведенных тендерах и аукционах, а
также реквизитов для осуществления различных выплат. Сайт
Центрального банка РА не информирует своих пользователей об
участии в национальных проектах и реализуемых в их рамках
мероприятиях. Кстати, это единственный сайт, где не представлены
полномочия заместителя руководителя. На сайте Минобороны
отсутствуют сведения общего характера: номер факса, ссылки на
официальные сайты подведомственных органов, номера телефонов
структурных подразделений и т. д.; не публикуются также отчеты о
деятельности министерства и официальные статистические данные.
Далее в рейтинговой таблице следуют сайты 8 государственных
органов, информационная открытость которых не достигла
50-процентного уровня, но превысила 40%. Они - Государственная
комиссия по защите экономической конкуренции РА,
Министерство диаспоры РА, Центральная избирательная
комиссия РА, Государственный комитет кадастра недвижимости
РА, Министерство охраны природы РА, Главное управление
гражданской авиации РА, Министерство труда и социальных
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вопросов РА, Министерство финансов РА - расположились с 18го по 25-е место. Представители почти всех этих ОГВ оказались
весьма пассивными в период взаимодействия с мониторинговой
группой, не совершенствовали сайты и не добились заметного
улучшения показателей предварительного этапа исследования.
Исключение здесь составило лишь Министерство охраны природы
РА, которое, сотрудничая с экспертами КЗСС, повысило уровень
информационной открытости своего сайта почти в 2 раза (с 22.77%
до 45.14%), в результате чего он переместился с прежнего 33-го на
22-е место.
В целом, сайты этих 8 ОГВ содержат значительно меньше
общественно значимой информации, чем те, что находятся в первой
десятке. В частности, помимо характерных для многих сайтов
недостатков - таких, как отсутствие сведений о бюджете госоргана
и/или ходе его выполнения, о вакантных должностях и порядке их
замещения, и др. - выявлены и такие пробелы, которых почти нет
на сайтах других органов власти, занявших более высокие места.
Так, 6 из 8 ОГВ не разместили на официальных сайтах тексты
выступлений и заявлений своих руководителей (исключениями
здесь являются 2 министерства - диаспоры и охраны природы).
Из тех же 8 госструктур 6 (кроме Государственной комиссии
по защите экономической конкуренции РА и Центральной
избирательной комиссии) участвуют в национальных проектах,
но не представляют на своих сайтах полноценной информации
об этом, в том числе об осуществляемых мероприятиях. За
исключением сайта Министерства охраны природы, на остальных
семи выявлены пробелы в представлении общих сведений об ОГВ
- например, описание задач и функций данного органа власти,
полномочий руководителя и/или его заместителей, а в отдельных
случаях отсутствует также описание или графическое изображение
структуры ОГВ.
Эти недостатки характерны и для сайтов 9 государственных
органов, расположившихся в нижней части рейтинговой таблицы.
Разница лишь в том, что у последних набор выявленных упущений
оказался значительно больше, чем у опередивших их конкурентов.
Из этой “девятки” только занявший 26-е место сайт Министерства
спорта и по делам молодежи вплотную приблизился к весьма
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скромному 40-процентному показателю. Следующие за ним сайты
Комиссии по регулированию общественных услуг РА, Полиции РА,
Контрольной палаты РА, Министерства культуры РА, Управления
по управлению государственным имуществом РА, Министерства
энергетики и природных ресурсов РА не достигли даже одной
третьей части необходимого уровня информационной открытости.
А показатели сайтов Национальной комиссии по телевидению и
радио РА и Государственного комитета по регулированию ядерной
безопасности РА, замыкающих рейтинговую таблицу, и того меньше
- соответственно 24.50% и 17.21%.
Между тем, эти государственные структуры не воспользовались
возможностью преодоления недостатков, улучшения содержания
и технических характеристик своих сайтов. Хотя представитель
каждого из упомянутых выше органов власти получил код доступа
к предварительным оценкам мониторинговой группы, тем не менее
на этапе взаимодействия с экспертами КЗСС ни один из них не
включился в онлайн обсуждения, нацеленные на совершенствование
официальных сайтов. Следствием этого стало отсутствие у них
какого-либо прогресса.
Наиболее серьезными недостатками указанных выше 9 сайтов
являются отсутствие или неполное представление набора сведений
о вакантных должностях, порядке их замещения, о состоявшихся
конкурсах и возможностях обжалования их результатов. Ни на
одном из этих сайтов нет информации о проверках, проведенных
в данном органе власти. На сайтах 8 государственных структур
(за исключением Управления по управлению государственным
имуществом РА) ничего не сообщается о касающихся закупок
государственных договорах, заключенных с физическими и
юридическими лицами. При этом, как правило, нет и ссылок на
официальный сайт, содержащий информацию о размещении заказов
(здесь исключение составляет Министерство культуры РА). Из 9
органов власти 7 должны проводить экспертизы, но на их сайтах нет
никакой информации об их результатах.
Как и в прошлом году, аутсайдерами в рейтинговой таблице
оказались Национальная комиссия по телевидению и радио и
Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности,
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у которых больше всех обнаружено недостатков. При этом еще в
ходе предыдущего исследования мониторинговая группа отметила,
что материалы сайта Госкомитета по регулированию ядерной
безопасности недоступны в формате HTML, в результате чего по
одному из важных критериев информация оказывается недоступной
- и существенно снижается итоговый показатель. Однако этот
серьезный недостаток так и не был устранен.
Если говорить о технических проблемах, то для сайтов министерств
и ведомств, в целом, наиболее характерны следующие недостатки.
Прежде всего, большинство официальных сайтов не предоставляет
пользователю возможности распечатки материалов и не
сообщает данных об их объемах, если кто-то пожелает скачать
их. Кроме того, зачастую здесь не предусмотрена возможность
слежения за обновлениями сведений. Почти на всех сайтах
отсутствуют ссылки на страницу, содержащую информацию об
антикоррупционных мероприятиях данной структуры власти.
Очень часто встречающимся недостатком является также
отсутствие возможности заполнить и распечатать с сайта заявления,
адресованные государственному органу для реализации им
разрешительных и властных действий. Многие сайты не имеют
рубрики для вопросов и ответов, а также не могут служить
для проведения опроса общественного мнения. Как правило,
отсутствуют контакты (номер телефона, адрес электронной почты)
веб-мастера или другого ответственного лица, кому можно было бы
сообщить о технических проблемах официального сайта.

Рейтинг сайтов областных администраций РА
В разделе “Краткое обобщение” мы отмечали, что сайты областных
администраций Армении объединены в общую сеть “Система
территориального управления РА”. Именно этим обусловлена
схожесть их структуры и дизайна. Однако, как показали результаты
исследования, у них разный уровень информационной открытости,
что обусловлено уже работой самих областных администраций,
а именно: размещаются ли на сайтах все необходимые сведения,
представляющие общественный интерес, насколько полна,
оперативна и технически доступна официальная информация.
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Предварительный мониторинг сайтов областных администраций
РА проведен в первой половине июля 2014. Его результаты были
опубликованы 17 июля, после чего наступил этап взаимодействия,
когда сотрудники областных администраций в режиме онлайн
обсуждали с экспертами КЗСС оценки по тем или иным параметрам,
улучшали содержание и технические показатели сайтов. В этот
период - с 1 августа по 16 сентября - мониторинговая группа
получила по системе EXMO 715 вопросов и комментариев и в
согласованные сроки ответила на них.
В целом, на этапе взаимодействия сотрудники областных
администраций работали более активно, чем представители
министерств и ведомств. От последних, то есть от 34
государственных органов, как отмечалось в предыдущем разделе,
эксперты КЗСС получили 812 вопросов и комментариев, тогда
как от 10 областных администраций - 715. Несомненно, и этим
обусловлено то, что средний коэффициент информационной
открытости в группе сайтов областных администраций возрос
более чем на 13.5% (с 63.36% до 76.95%), а в группе министерств и
ведомств - менее 5%.
Сравнительная таблица предварительных и окончательных
результатов мониторинга сайтов областных администраций,
согласно рейтингу информационной открытости, составленному на
основе этих данных, выглядит следующим образом:
Таблица 4

№

Область

Адрес сайта

Предварительный
коэффициент
информационной
открытости
(%)

Окончательный
коэффициент
информационной
открытости
(%)

1

Котайкская
область

www.kotayk.gov.am

66.86

96.60

2

Лорийская
область

www.lori.gov.am

67.85

91.90
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3

Араратская
область

www.ararat.gov.am

65.32

85.90

4

Область
Вайоц Дзор

www.vdzor.gov.am

67.77

83.36

5

А рм а в и р с ка я
область

www.armavir.gov.am

67.92

80.92

6

Арагацотнская
область

www.aragatsotn.gov.
am

68.61

79.45

7

Гегаркуникская
область

www.gegharkunik.
gov.am

63.34

77.34

8

Тавушская
область

www.tavush.gov.am

60.23

65.71

9

Ширакская
область

www.shirak.gov.am

55.46

55.80

10

Сюникская
область

www.syunik.gov.am

50.18

52.50

63.36

76.95

Среднее значение коэффициента
информационной открытости в данной
группе сайтов

Как и в прошлом году, первое место в рейтинге данной группы ОГВ
уверенно занял сайт Котайкской областной администрации. Он стал
лидером, в основном, за счет почти 30-процентного улучшения (с
66.86% до 96.60%) коэффициента информационной открытости в
период взаимодействия с мониторинговой группой, поскольку по
итогам предварительного этапа этот сайт занимал лишь 5-е место.
Значительного прогресса - более 24% - достиг и сайт Лорийской
областной администрации, благодаря чему он с показателем 91.90%
переместился с прежнего третьего места на второе.
Оба этих сайта вплотную приблизились к абсолютному результату
и почти полностью соответствуют предъявляемым требованиям.
Единственным серьезным недостатком у лидера является отсутствие
на иностранных языках основных разделов сайта. Тот же пробел
обнаружен и на сайте Лорийской областной администрации, но,
кроме того, здесь существуют и некоторые другие технические
недостатки, а также не размещен нормативно-правовой акт,
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определяющий порядок создания и использования информационных
ресурсов, находящихся в ведении данного органа власти.
Третье место - благодаря более чем 20-процентному повышению,
по сравнению с предварительным показателем, уровня
информационной открытости - занял сайт Араратской областной
администрации. Он переместился сюда с прежнего 6-го места.
Достигнутый высокий результат (85.90%) свидетельствует,
что этот сайт содержит подавляющее большинство сведений,
представляющих общественный интерес, а также имеет достаточно
хорошие технические характеристики. Вместе с тем, здесь выявлен
ряд недостатков, преодоление которых позволило бы еще более
улучшить позицию в рейтинговой таблице. В частности, на этом
сайте отсутствует описание решений, принятых на заседаниях
коллегиального органа областной администрации; нет перечня
информационных ресурсов и услуг, предоставляемых физическим
и юридическим лицам, а также инструкции по использованию
этих ресурсов. Здесь не представлены требования, предъявляемые
к документам для обращения в ОГВ с целью осуществления
им разрешительных и властных действий. Не размещены также
реквизиты для различных выплат - госпошлины и др.
За лидирующей “тройкой” в средней части рейтинговой таблицы
расположились сайты четырех областных администраций - Вайоц
Дзора, Армавира, Арагацотна и Гегаркуника, разница показателей
которых составляет лишь несколько процентов. Это свидетельствует
о весьма острой конкуренции между ними. Представители всех 4
областных администраций в период взаимодействия с экспертами
КЗСС активно совершенствовали свои сайты и улучшили
показатели информационной открытости соответственно на 15.59%,
13%, 10.84%, 14%. Фактически из этой “четверки” наименьшего
прогресса достиг сайт Арагацотнской областной администрации,
в результате чего он уступил лидирующую позицию, занятую
по итогам предварительного мониторинга, и спустился на 6
место. Ухудшил свою позицию в рейтинге и сайт Армавирской
области: с прежнего 2-го места он оказался на 5-м. Что же касается
сайтов областных администраций Вайоц Дзора и Гегаркуника,
то они сохранили за собой те же места, которые занимали на
предварительном этапе исследования.
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По сравнению с лидерами рейтинга, на этих 4 сайтах
мониторинговая группа обнаружила значительно больше
недостатков. Так, сайты Вайоц Дзора, Армавира, Гегаркуника
ничего не сообщают об официальных и рабочих визитах
заместителей глав областных администраций, не содержат текстов
их выступлений и заявлений. На сайте Арагацотнской области
отсутствуют сведения (отчеты) о реализации национальных
проектов. Этот пробел выявлен и на сайте Гегаркуникской
области. Но здесь нет и информации о проверках, проведенных в
данной областной администрации. Вместе с тем, на всех 4 сайтах
зафиксированы идентичные недостатки технического характера. В
частности, отсутствуют возможности поиска текстов и документов,
подписки на новости, заполнения и распечатки непосредственно с
сайта формы заявления, адресованного областной администрации
для осуществления разрешительных и властных действий. На сайтах
областных администраций Армавира, Арагацотна и Гегаркуника
нет рубрики “вопросы-ответы”, а также ссылки на страничку,
содержащую сведения об антикоррупционных мероприятиях,
осуществляемых данными государственными органами. А на двух
последних сайтах отсутствует и возможность опроса общественного
мнения.
Почти все эти недостатки - правда, в разном “наборе” - характерны
и для трех сайтов, замыкающих рейтинговую таблицу. Впрочем,
сайт Тавушской областной администрации по ряду параметров
все же выгодно отличается от двух аутсайдеров. Он уже на
предварительном этапе мониторинга имел некоторое преимущество
над ними, а затем, в период взаимодействия, улучшив свой
показатель информационной открытости более чем на 5%,
увеличил отрыв от следующих за ним конкурентов. Что же касается
последних, то их результаты в течение мониторинга не претерпели
существенных изменений. Так, представитель Ширакской областной
администрации совершенно не воспользовался возможностью
совершенствования официального сайта в период взаимодействия
с экспертами КЗСС. А участие сотрудника Сюникской областной
администрации в этом процессе оказалось малоэффективным, что и
отразилось на конечных показателях.
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Между тем, на обоих сайтах в ходе мониторинга были выявлены
такие серьезные недостатки, которые уже преодолены на остальных
восьми. В частности, Ширакская областная администрация не
разместила на своем сайте информацию о ходе выполнения
годового бюджета, здесь отсутствуют сведения об официальных
и рабочих визитах главы областной администрации (марзпета), о
действующих при нем консультативных и совещательных (в том
числе общественных) органах, а также о договорах, заключенных
с физическими и юридическими лицами. На сайте же Сюникской
администрации не представлена общая сумма годового бюджета
области, нет перечня сообщений о проведенных тендерах и
аукционах, а также ссылки на официальный сайт, где содержатся
сведения о размещенных заказах. Полностью отсутствует
информация о возможностях административного и судебного
оспаривания решений или действий (бездействия) областной
администрации и ее должностных лиц, ничего не сообщается о
судебных делах с их участием и принятых судебных актах. Отметим
также, что на этих двух сайтах хуже, чем на всех остальных
в данной группе, представлены нормативно-правовые акты,
касающиеся деятельности областных администраций.
Тем не менее, как уже отмечалось, средний коэффициент
информационной открытости у областных администраций
значительно выше, чем у министерств и ведомств: 76.95% против
53.58%. Причем, если продолжить сравнения, то окажется,
что окончательные результаты аутсайдеров группы областных
администраций вполне сопоставимы с показателями сайтов
министерств и ведомств, расположившихся в средней части
рейтинговой таблицы своей группы.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ САЙТОВ ЗА 4 ГОДА
В 2011, когда КЗСС проводил первые исследования официальных
сайтов государственных структур, лидеры рейтинговой таблицы
едва преодолевали 50-процентный уровень информационной
открытости. И это считалось хорошим показателем, поскольку, с
одной стороны, параметры мониторинга были для того времени
достаточно строгими (впрочем, они, за небольшим исключением,
сохранились по сей день), с другой - органы власти еще не имели
опыта эффективного использования интернет-ресурсов и только
начинали с их помощью развивать информационную деятельность.
Однако постепенно ситуация менялась. За последние годы почти
все министерства и ведомства, областные администрации, другие
государственные структуры активно реконструировали свои
веб-сайты, обогащали содержание и улучшали их технические
возможности. Благодаря проведенному мониторингу КЗСС
не только отслеживал этот процесс и на основе параметров
исследования оценивал состояние сайтов, но и способствовал их
совершенствованию, взаимодействуя с государственными органами
и предоставляя им консультации и рекомендации - на что именно
необходимо обратить внимание и какие недостатки устранить.
Результатом такой работы стало качественное улучшение
официальных сайтов: в настоящее время, по итогам 2014, с
показателем информационной открытости лидера 2011 - 52.07% можно занять лишь место в средней части рейтинговой таблицы
сайтов министерств и ведомств. Не говоря уже о том, что в группе
сайтов областных администраций такого уровня достиг даже
аутсайдер.
В представленной ниже таблице наглядно видна динамика
изменений коэффициентов информационной открытости (а в
скобках - и мест в рейтинговой таблице) сайтов министерств и
ведомств за последние 4 года - с 2011 по 2014 включительно. Здесь
очередность расположения государственных органов соответствует
рейтингу за 2014. Поэтому в столбцах за предыдущие годы в
скобках указаны места, которые были заняты сайтами в то время.
Отметим также, что в 2011 в мониторинг были включены сайты 24
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министерств и ведомств, а не 34, как в последующие годы, поэтому
в столбце за 2011 перед названиями ряда государственных структур
поставлен прочерк.
Таблица 5

№

Орган

Коэффициент информационной открытости в
процентах (место в рейтинговой таблице)
2011

2012

2013

2014

52.07 (1)

68.33 (1)

96.20 (2)

99.36

-

54.54 (3)

96.78 (1)

96.44

1

Министерство
территориального
управления РА

2

Государственная
миграционная
служба РА

3

Министерство
сельского хозяйства
РА

35.73 (11)

43.91 (14)

44.82 (20)

91.66

4

Министерство
здравоохранения РА

35.50 (12)

39.18 (19)

65.66 (8)

89.33

5

Министерство
экономики РА

43.35 (5)

45.44 (12)

77.69 (4)

82.83

6

Совет гражданской
службы РА

-

39.78 (17)

77.14 (5)

76.54

7

Министерство
юстиции РА

36.48 (9)

63.38 (2)

88.93 (3)

76.26

8

Министерство
транспорта и связи
РА

51.06 (2)

50.96 (5)

68.44 (7)

75.98

9

Прокуратура РА*

55.10

56.54

73.65

60.57

10

Министерство
образования и
науки РА

39.33 (7)

49.68 (7)

69.60 (6)

60.13

Сайт Прокуратуры РА в 2011-2013 анализировался в другой группе государственных
органов, где рейтинг не составлялся, так как функции и роль этих органов, а также
необходимость публикуемых сведений были различны, а, следовательно, и результаты,
полученные в ходе мониторинга, были несопоставимы. Этим и обусловлено то, что не
указаны места Прокуратуры РА в рейтингах предыдущих лет.
*
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11

Министерство
градостроительства
РА

39.52 (6)

33.99 (25)

42.96 (21)

58.97

12

Министерство
иностранных дел
РА

35.99 (10)

41.99 (15)

49.14 (19)

57.30

13

Национальная
статистическая
служба РА

-

44.25 (13)

52.93 (13)

56.61

14

Центральный банк
РА

-

50.26 (6)

57.74 (10)

54.03

15

Министерство по
чрезвычайным
ситуациям РА

23.32 (22)

29.21 (33)

50.06 (18)

53.88

16

Государственный
комитет водного
хозяйства РА

-

32.51 (28)

42.55 (23)

50.71

17

Министерство
обороны РА

33.15 (15)

41.43 (16)

51.62 (16)

50.40

18

Государственная
комиссия по защите
экономической
конкуренции РА

-

51.81 (4)

55.73 (12)

49.46

19

Министерство
диаспоры РА

35.24 (13)

34.05 (24)

42.72 (22)

49.28

20

Центральная
избирательная
комиссия РА

-

46.04 (11)

57.33 (11)

48.17

21

Государственный
комитет кадастра
недвижимости РА

44.16 (4)

47.50 (9)

51.04 (17)

47.66

22

Министерство
охраны природы РА

34.73 (14)

35.34 (23)

30.12 (30)

45.14

23

Главное управление
гражданской
авиации РА

30.57 (19)

36.05 (22)

41.88 (24)

45.03

24

Министерство
труда и социальных
вопросов РА

48.39 (3)

46.73 (10)

52.88 (14)

42.30
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25

Министерство
финансов РА

37.79 (8)

37.04 (21)

63.61 (9)

42.05

26

Министерство
спорта и по делам
молодежи РА

32.55 (16)

29.51 (32)

33.40 (26)

39.27

27

Комиссия по
регулированию
общественных
услуг РА

-

49.29 (8)

41.80 (25)

33.00

28

Полиция РА

26.62 (21)

39.31 (18)

52.18 (15)

32.92

29

Контрольная палата
РА

-

30.08 (31)

30.97 (29)

31.10

30

Министерство
культуры РА

19.62 (23)

31.30 (29)

22.17 (32)

29.33

31

Управление по
управлению
государственным
имуществом РА

31.57 (17)

30.30 (30)

25.35 (31)

27.22

32

Министерство
энергетики и
природных
ресурсов РА

28.65 (20)

38.74 (20)

31.63 (28)

24.04

33

Национальная
комиссия по
телевидению и
радио РА

-

29.21 (34)

21.29 (33)

24.46

34

Государственный
комитет по
регулированию
ядерной
безопасности РА

31.25 (18)

32.54 (27)

19.17 (34)

17.21

Как видно из этой таблицы, государственные органы,
расположившиеся на первых пяти позициях, из года в год
совершенствуя свои сайты, добились очень хороших результатов
(показатель сайта Государственной миграционной службы в 2014
не улучшился, но остался стабильно высоким). Характерен в этом
смысле пример Министерства территориального развития: в 2011
уровень информационной открытости его сайта составлял 52.07%,
в 2012 показатель возрос более чем на 16%, в 2013 - почти на
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28%, а по итогам нынешнего исследования практически достиг
абсолютного уровня. Такая динамика роста свидетельствует о
постоянной и довольно успешной работе над сайтом, благодаря чему
и обеспечивается лидерство в рейтинге. Вместе с тем, обращает
на себя внимание стремительный прогресс сайта Министерства
сельского хозяйства: по сравнению с 2013, в 2014 его показатель
повысился более чем в два раза.
Впрочем, хотя и не столь большими шагами, но стабильно
улучшается и состояние сайтов государственных структур, занявших
средние места в рейтинге. Это, например, сайты Министерства
иностранных дел, Национальной статистической службы,
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного
комитета водного хозяйства и др. Однако ряд государственных
органов, как показывают результаты мониторинга, не уделяют
достаточного внимания своим сайтам. Как следствие, их показатели
стабильно низки, и они в течение нескольких лет располагаются
в самой нижней части рейтинговой таблицы. Большинство же
министерств и ведомств работает над сайтами с переменным
успехом.
Что касается областных администраций, то динамика изменений
их сайтов имеет свою специфику и выглядит следующим образом
(результаты представлены по тому же принципу, что и в предыдущей
группе органов власти):
Таблица 6

№
1
2
3
4
5
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Область
Котайкская
область
Лорийская
область
Араратская
область
область
Вайоц Дзор
Армавирская
область

Коэффициент информационной открытости
в процентах (место в рейтинговой таблице)
2011

2012

2013

2014

36.94 (1)

37.49 (6)

95.27 (1)

96.60

32.41 (4)

44.11 (2)

93.84 (2)

91.90

30.74 (5)

35.81 (7)

73.74 (5)

85.90

24.30 (9)

34.01 (10)

82.09 (4)

83.36

33.79 (3)

38.53 (3)

73.25 (6)

80.92

6
7
8
9
10

Арагацотнская
область
Гегаркуникская
область
Тавушская
область
Ширакская
область
Сюникская
область

27.78 (6)

38.03 (5)

45.86 (10)

79.45

23.70 (10)

34.73 (8)

92.20 (3)

77.34

27.36 (7)

38.29 (4)

72.79 (7)

65.71

26.24 (8)

34.37 (9)

60.16 (8)

55.80

35.21 (2)

49.22 (1)

53.50 (9)

52.50

Представленные данные свидетельствуют, что в 2011-2013 все, без
исключения, областные администрации активно совершенствовали
свои сайты, причем особенно большого успеха добились в 2013. В
тот год показатели подавляющего большинства сайтов этой группы
значительно улучшились, а в ряде случаев уровень информационной
открытости поднялся в 2-2,5 раза.
Однако в 2014 далеко не всем удалось развить успех предыдущих
лет. В частности, из 10 областных администраций только 5 Котайка, Арарата, Вайоц Дзора, Армавира и Арагацотна - смогли
улучшить прошлогодние результаты своих сайтов. У остальных
показатели заметно ухудшились. И этим обусловлено то, что,
например, сайт Гегаркуникской областной администрации
с прежнего 3-го места опустился на 7-е, а сайты Тавушской,
Ширакской и Сюникской областных администраций не смогли
занять более высокие места и оказались, соответственно, на трех
последних позициях рейтинга.
Вместе с тем, все эти изменения свидетельствуют, что за 4
года мониторинга, в течение которых на основе полученных
данных периодически составлялись и публиковались рейтинги
информационной открытости официальных сайтов, Комитету по
защите свободы слова удалось создать атмосферу состязательности
среди государственных органов. В ходе работы мониторинговая
группа ощущала, как многие из них конкурируют между собой,
стремясь занять более высокие места. А для этого необходимо было
публиковать больше общественно значимой информации, улучшать
технические характеристики сайтов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Параметры нынешнего исследования соответствовали
утвержденным Правительством РА требованиям, предъявляемым к
официальным сайтам государственных органов. Это обстоятельство
в корне изменило условия и само отношение различных структур
власти к мониторингу, проводимому КЗСС. Если в 2011-2013 от
представителей ОГВ время от времени приходилось слышать
возражения - мол, требования исследования не обязательны для
выполнения, то теперь они как раз стали обязательны в силу
принятого правительственного постановления, нацеленного на
стандартизацию содержания сайтов государственных органов. Как
уже отмечалось, этот документ подготовлен при активном участии
КЗСС.
Впрочем, мониторинговая группа всегда подчеркивала, что ее
оценки и предложения - и в предыдущие годы, и сейчас - носят
исключительно рекомендательный характер. Но они исходили
и исходят из законодательных норм, а теперь - и из положений
правительственного постановления, которые необходимо выполнять.
Между тем, как показали результаты мониторинга, многие
государственные органы по целому ряду важнейших параметров
не публикуют общественно значимых сведений, в том числе
относительно тех аспектов деятельности, где имеются серьезные
коррупционные риски. Так, менее половины министерств и ведомств
(41.18%) разместили на сайтах информацию об общей сумме
своего годового бюджета и ходе его выполнения. Около 53% - не
опубликовали сообщения о проведении тендеров и аукционов,
столько же - не содержат ссылок на официальный сайт, где
размещаются заказы. При этом более 76% министерств и ведомств
ничего не сообщают и о государственных договорах, заключенных с
физическими и юридическими лицами относительно закупок.
Часто за семью замками остаются и сведения относительно
кадрового обеспечения государственных органов. В частности,
около 74% министерств и ведомств не информируют на сайтах
о результатах конкурсов на замещение вакантных должностей,
а более 41% - не содержат также перечня этих должностей и
квалификационных требований для претендентов на них.
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В подавляющем большинстве случаев закрытыми для
общественности остаются сведения о результатах экспертиз (об
этом сообщают лишь 16.67% министерств и ведомств) и проверок,
проведенных внутри государственных структур (такая информация
представлена на сайтах 26.47% ОГВ данной группы). Менее
половины (44.12%) официальных сайтов содержат описание порядка
судебного оспаривания решений и действий (бездействия) данного
государственного органа и его должностных лиц, а также обзор
судебных дел с их участием. Лишь 25% министерств и ведомств
опубликовали сведения о реализации ими национальных проектов,
остальные не разместили на своих сайтах сведений об этом.
Такие недостатки - правда, в значительно меньшей мере - выявлены
и на официальных сайтах областных администраций. Но последние,
в целом, по большинству параметров мониторинга выгодно
отличаются от сайтов министерств и ведомств, что подтверждается
при сопоставлении средних коэффициентов информационной
открытости двух исследованных групп государственных органов.
Так, если среди министерств и ведомств этот показатель составил
53.58%, то в группе областных администраций он достиг 76.95%.
Тем не менее, сайты и тех, и других, хотя и в разной степени,
пока что не соответствуют предусмотренным Правительством
РА минимальным требованиям. Государственным органам еще
предстоит немало сделать в этом направлении, и, следовательно,
продолжение мониторинга КЗСС в последующие годы выглядит
вполне актуальным.
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