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Առաջաբան 

 

Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը 

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորվող Քաղաքացիական հասարակության և տեղական 

ինքնակառավարման աջակցության (ՔՀՏԻԱ) ծրագրի շրջանակներում 2011թ. մարտ-

ապրիլ ամիսներին իր դրամաշնորհային ծրագրով ձեռնամուխ եղավ Տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի հետագա զարգացման և ապակենտրոնացման 

ռազմավարության փաստաթղթի մշակմանը: Փաստաթուղթն առավել հիմնավոր և 

բազմակողմանի դարձնելու նպատակով աշխատանքների կատարման մեջ 

ներգրավվեցին  ոլորտում ակտիվ և երկարամյա փորձառությամբ Հայաստանում 

գրանցված և գործող, ոչ առևտրային, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող այն 

կազմակերպությունները, որոնք ունեն տեղական ինքնակառավարման բնագավառի 

փորձ, մասնավորապես` Հայաստանի համայնքների միություն, Համայնքների 

ֆինանսիստների միավորում, Հայաստանի ավագանիների ասոցիացիա, 

«Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն», «Տեղեկատվական համակարգերի 

զարգացման և ուսուցման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունները և 

«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամը: Աշխատանքներին մասնակցել են նաև 

անհատ փորձագետներ և համայնքների ներկայացուցիչներ: 

Սույն ծրագրի նպատակն էր մշակել Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի հետագա զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման տեսլական, 

որն ընդգրկում է ոլորտին քաջածանոթ հասարակական կազմակերպությունների, 

համայնքների միությունների, ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչների, անկախ փորձագետների և 

այլ շահագրգիռ անձանց հավաքական պատկերացումները, և փաստաթղթի նախագիծը 

ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին՝ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, փաստաթղթին ընթացք տալու համար: 

Փաստաթղթի մշակման համար ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որը բաղկացած էր 

վերը նշված կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից և փորձագետներից: 

Ապակենտրոնացման աշխատանքները համակարգելու նպատակով ստեղծվել էր նաև 

համակարգող հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվել են շահագրգիռ պետական 

մարմինների, գերատեսչությունների պաշտոնատար անձինք ՀՀ տարածքային 

կառավարման նախարարությունից, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունից, ՀՀ 

ֆինանսների նախարարությունից, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից, ՀՀ ԿԱ 

պետական եկամուտների կոմիտեից, ՀՀ Ազգային Ժողովի տարածքային և տեղական 

ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովից, ՀՀ Հանրային խորհրդի տարածքային 
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կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովից, Երևանի 

քաղաքապետարանից:  

Համատեղ աշխատանքի ընթացքում տեղի է ունեցել աշխատանքային խմբի 10-ից ավելի 

հանդիպումներ և համակարգող հանձնաժողովի 2 հանդիպում:   

Հասարակական կազմակերպությունները, փորձագետները, որոնք մասնակցել են 

ռազմավարական փաստաթղթի մշակմանը փորձել են վերլուծել հնարավորությունները, 

մարտահրավերներն ու հստակեցնել տեսլականը, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ խնդիրները, որոշել հիմնական դերակատարներին` ապահովելով 

վերջիններիս մասնակցությունը փաստաթղթի մշակմանը, ինչպես նաև քննարկումների, 

կարծիքներ փոխանակման ճանապարհով ամբողջացնել և օրենսդրորեն ամրագրել մի 

փաստաթուղթ (ապակենտրոնացման ռազմավարություն, համապարփակ ազգային 

ծրագիր), որը համահունչ կլինի երկրի զարգացման ազգային ռազմավարությանը և 

գալիք տարիների քաղաքական զարգացումներին ու նպատակներին:  

Սույն ռազմավարական փաստաթղթում փորձ է արված ներկայացնել ՏԻ 

ապակենտրոնացմամբ պայմանավորված պետության և ՏԻՄ-երի իրավասությունների 

հստակ տարանջատման, տեղական ժողովրդավարության մշակույթի ձևավորման 

իրական մեխանիզմները, տեղական ինքնակառավարման բնագավառը կարգավորող 

հրատապ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը, ՏԻՄ ընտրական 

համակարգի հետագա կատարելագործման, վարչական և ֆինանսական 

ապակենտրոնացման մի շարք առանցքային հարցերի լուծումներ:  

Քաունթերփարթ Հայաստան կազմակերպությունը ստանձնել էր աշխատանքները 

համակարգողի դերը և նպատակ ուներ նույն մեթոդաբանությամբ, պարբերաբար 

կազմակերպվող համատեղ քննարկումների ընթացքում, վեր հանել տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի հիմնական բացերը և մարտահրավերները, հետագա 

զարգացման հնարավորությունները, իշխանության ապակենտրոնացման առանցքային 

հարցերը և հստակեցնել փաստաթղթի մշակմանը մասնակից ՀԿ-ների հավաքական 

պատկերացումները և մոտեցումները՝ ի համապատասխանություն Տեղական 

ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի պահանջների և ի ներդաշնակեցում 

Հայաստանի որդեգրած եվրաինտեգրման քաղաքականության:  
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Երախտիքի խոսք 

 

Քաունթերփարթն իր շնորհակալությունն է հայտնում Տնտեսագիտական համալսարանի 

հանրային ֆինանսների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ. Լևոն Բարխուդարյանին՝ փաստաթղթի 

վերջնական տարբերակի վրա աշխատելու, այն խմբագրելու և արժեքավոր խորհուրդներ 

տալու համար: Շնորհակալ ենք նաև ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությանը 

համակարգող հանձնաժողովի ստեղծման և ակտիվ քննարկումներ կազմակերպելու 

հնարավորություն ընձեռելու, ինչպես նաև ամբողջ աշխատանքի ընթացքում արժեքավոր 

խորհուրդներ տալու համար: 
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Նախաբան 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտի 

ձևավորման սահմանադրական հիմքերը Հայաստանի ժողովուրդն ամրագրել է 1995թ. 

հանրաքվեի արդյունքում: Երկրի վարչատարածքային բաժանման նոր համակարգի 

հաստատմամբ, ինչպես նաև «Տեղական ինքնակառավարման մասին» (1996թ.) ՀՀ 

օրենքի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվեց իշխանության 

ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումը: 

Տարեցտարի ՀՀ իշխանությունները շարունակական քայլեր են ձեռնարկում տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումների, հետագա ապակենտրոնացման 

ուղղությամբ: 

2001թ. Հայաստանը դարձավ Եվրոպայի խորհրդի անդամ և ստորագրեց ու 2002 թ. 

հունվարի 25-ին վավերացրեց «Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական 

խարտիան», որդեգրելով տեղական ժողովրդավարության, տեղական մակարդակում 

հանրային կառավարմանը երկրի քաղաքացիների մասնակցության իրավունքի, 

իշխանության ապակենտրոնացման համաեվրոպական արժեքները: Վավերացնելով 

խարտիան Հայաստանը, մասնավորապես, պարտավորվեց ձևավորել եվրոպական 

չափանիշներին համապատասխան տեղական ինքնակառավարման իրավական 

կարգավորման համակարգ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

լիազորություններ, տեղական ինքնակառավարման վարչական կառույցներ և տեղական 

մակարդակում լիազորությունների իրականացման համապատասխան պայմաններ: Սույն 

խարտիայի համաձայն, ՀՀ-ն ճանաչեց նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

գործունեության ֆինանսավորման և վարչական հսկողության պատշաճ սկզբունքները և 

մեխանիզմները, համայնքների միավորվելու իրավունքն ու տեղական 

ինքնակառավարման իրավական պաշտպանության սկզբունքը: 

2002թ. ընդունվեց «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ նոր օրենքը, որը 

նպատակաուղղված էր տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտների հետագա 

հզորացմանը, ֆինանսական և վարչական կարողությունների ուժեղացմանը, տեղական 

մակարդակում ժողովրդավարության զարգացման խթանմանը: 

Իշխանության հետագա ապակենտրոնացման համապարփակ տեսլականը 

արտացոլված է ՀՀ կառավարության տարբեր ծրագրերում` սկսած 2000թ., ինչը, սակայն, 

մեծապես համառոտ է և դեկլարատիվ բնույթ ունի: Կառավարության ծրագրերը և 

պետական քաղաքականության այլ փաստաթղթերը, այդ թվում` «Աղքատության 

հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը» (2003թ.), «Կայուն զարգացման ծրագիրը» 

(2008թ), ինչպես նաև ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման 
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2009-2012 թթ. միջոցառումների ծրագիրը, և այլ ազգային ու նպատակային ծրագրեր 

անդրադառնալով տեղական ինքնակառավարման առանձին հիմնախնդիրների, 

համապարփակ կերպով չեն ամբողջացնում երկրում տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման քաղաքականությունը: 

2006թ. նոյեմբերին ստորագրված Եվրոպական հարևանության քաղաքականության 

շրջանակներում ՀՀ-ԵՄ համատեղ գործողությունների ծրագրում ամրագրվեցին 

Հայաստանի զարգացման եվրոպական ուղու գերակայությունները, ՀՀ կառավարությունը 

վերահաստատեց եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տեղական 

ինքնակառավարման, այդ թվում՝ համայնքների ու համայնքային ծառայության 

ինստիտուտների ամրապնդման, ինչպես նաև Տեղական ինքնակառավարման 

Եվրոպական խարտիայի կիրառման պարտավորությունը1: 

2010թ. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունը՝ Հայաստանի համայնքների 

միության հետ համատեղ և Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների օժանդակությամբ 

մշակեց Եվրոպայի խորհուրդ–ՀՀ կառավարություն գործողությունների պլան կապված 

տեղական ինքնակառավարման բնագավառի բարեփոխումների հետ, որը 2011-2014թթ. 

մի շարք միջոցառումներ է նախատեսում2: 

Ապակենտրոնացման ռազմավարական փաստաթղթի հիմնական նպատակն է` մշակել, 

ձևավորել, ամբողջականացնել երկրի կայուն զարգացման ծրագրին և այլ 

համապատասխան ռազմավարական ծրագրերին համահունչ կառավարման 

ապակենտրոնացման քաղաքականության հիմնադրույթները: 

Փաստաթղթի հիմնական խնդիրներն են. 

 վերլուծել տեղական ինքնակառավարման համակարգի ընթացիկ իրավիճակը, 

ներկայացնել ձեռքբերումները և համակարգի զարգացման պետական 

քաղաքականության հիմնարար մոտեցումները, 

 բացահայտել զարգացման հեռանկարային մարտահրավերներն ու 

հնարավորությունները, հաշվի առնելով այս ոլորտում քաղաքականության 

միջազգային լավագույն և Հայաստանում կիրառելի փորձը, ապակենտրոնացման 

փաստաթղթերի մշակման Եվրոպական միության ուղեցույցը 

 սահմանել համակարգի զարգացման պետական քաղաքականության առաջնային 

ուղղություններն ու խնդիրները, 

                                                           
1
http://www.mineconomy.am/files/docs/11_am.pdf. 

2
http://www.mta.gov.am/files/docs/190.pdf. 

http://www.mineconomy.am/files/docs/11_am.pdf
http://www.mta.gov.am/files/docs/190.pdf
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 ձևակերպել տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման և 

ապակենտրոնացման առավել գերակա և նպատակամետ սցենարները. 

 նկարագրել ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման և 

ապակենտրոնացման պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքները, 

նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքները, 

 սահմանել քաղաքականության իրականացման հիմնական փուլերը, 

կառուցակարգերն ու դերակատարներին, 

 ուրվագծել ռազմավարության իրականացման քայլերն ու միջոցառումները: 

Փաստաթուղթը սկսվում է նախաբանով և համառոտ ամփոփագրով, որին հետևում են 4 

գլուխ: ՀՀ վարչատարածքային բաժանման և միջհամայնքային համագործակցությանը 

վերաբերող հիմնահարցերը արծարծված են գլուխ 1-ում: Գլուխ 2-ում ներկայացված են 

իշխանության ապակենտրոնացման, այդ թվում պետական մարմիններից ՏԻՄ-երին 

լիազորությունների փոխանցման, համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուտների 

հետագա զարգացման հետ առնչվող հիմնահարցերը: Գլուխ 3-ում լուսաբանվում են 

ֆինանսական ապակենտրոնացման հարցերը, այդ թվում հարկաբյուջետային 

առանձնահատկություններին և ֆինանսական կառավարմանը վերաբերող հարցերը: 

Վերջին՝ 4-րդ գլուխը նվիրված է տեղական ժողովրդավարության, ՏԻՄ ընտրական 

համակարգի զարգացման, ՏԻՄ համակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ներդրման հարցերին: 

Հավելվածներում զետեղված են ռազմավարական փաստաթղթում օգտագործվող 

հիմնական հասկացությունների սահմանումները (հավելված 1), համայնքային 

բյուջեներին առնչվող մանրամասն թվային տվյալներ, ինչպես նաև օգտագործված 

գրականության ցանկը: 

Ռազմավարության 1-4-րդ գլուխներից յուրաքանչյուրը շարադրված է հետևյալ 

տրամաբանական կառուցվածքով` նախ ներկայացվում են տվյալ ոլորտի 

հիմնախնդիրները և դրանց առաջացման պատճառները, որից հետո տրվում են այդ 

հիմնախնդիրների լուծման ուղիները և ոլորտի զարգացման առանցքային 

ռազմավարական ուղղությունները կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 

հեռանկարի համար:  
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Ռազմավարության համառոտ ամփոփագիրը 

 

Տեղական ինքնակառավարման ներկա իրավիճակը և հիմնախնդիրները 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանում անցած 15 տարիների 

ընթացքում ունի զգալի ձեռքբերումներ և նվաճումներ: Սակայն ժամանակի 

մարտահրավերները ներկայացնում են նոր, ավելի մեծ պահանջներ այդ համակարգի 

հետագա զարգացման, հզորացման, և ժողովրդավարացման նկատմամբ: 

Ըստ Ֆրիդոմ Հաուզ կազմակերպության հրապարակած «Ազգերն անցումային շրջանում» 

տարեկան զեկույցների, ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը 2005-2010թթ. 

շարունակաբար գնահատվել է 5.50 միավոր, իսկ 2011թ. 5.75 միավոր, ինչը նշանակում 

է, որ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը դեռևս ավտորիտարից` 

ժողովրդավարական կառավարման համակարգի անցման փուլում է:3: 

ՀՀ համայնքների մեծ մասը (հատկապես փոքր քաղաքային և գյուղական համայնքները), 

օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տարբեր պատճառներով, չեն կարողանում ամբողջությամբ 

իրականացնել իրենց վերապահված լիազորությունները, որի հետևանքով ՏԻՄ-երի 

պարտադիր և պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների մեծ մասը 

թերակատարվում է կամ չի կատարվում ընդհանրապես: Այսպիսով, տեղական 

ինքնակառավարման օրենսդրորեն սահմանված իրավունքները հաշվի չեն առնում 

համայնքների` այդ իրավունքների կիրառման հնարավորությունները և 

կարողությունները: Թեև ՏԻՄ-երին օրենքով տրված լիազորությունները 2003-2007թթ. 

ընթացքում որոշակիորեն փոփոխվել և լրացվել են, սակայն արմատական 

փոփոխություններ այս առումով չեն կատարվել: 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետագա զարգացումն ուղղակիորեն 

կապված է ապակենտրոնացման և ժողովրդավարացման ընդհանուր գործընթացների 

խորացման հետ: Այդուհանդերձ, տեղական ինքնակառավարման ոլորտում 

բարեփոխումները Հայաստանում կատարվում են համակարգային և համալիր 

մոտեցումների բացակայության պայմաններում, ինչը վտանգում է այս ոլորտում 

իրականացվող պետական քաղաքականության արդյունավետությունը:  

Հրատապ է համայնքների խոշորացման խնդիրը, քանի որ ՀՀ մեծ թվով փոքր 

համայնքներ չունեն համապատասխան տնտեսական, ֆինանսական, մարդկային 

ռեսուրսներ, պայմաններ և կարողություններ` արդյունավետ տեղական 

                                                           
3
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ինքնակառավարում իրականացնելու և բնակչությանը որակյալ համայնքային 

ծառայություններ մատուցելու համար: 

Վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացման հաջորդ խնդիրը միջհամայնքային 

միավորումների ձևավորումն է, որի առաջնահերթ խնդիրներից է` տնտեսական, 

ֆինանսական և մարդկային սակավ ռեսուրսներ և թույլ կարողություններ ունեցող 

համայնքներին պարտադիր և պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների 

իրականացման հարցում աջակցելը` նպաստելով փոքր համայնքների բնակչության 

կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծմանը, համայնքների միջև 

բևեռացվածության աստիճանի նվազեցմանը, միջոցների փոշիացման ու կոռուպցիայի 

կանխարգելմանը: 

Հայաստանում իշխանությունը դեռևս զգալիորեն կենտրոնացած է ազգային 

մակարդակում, ինչը միշտ չէ որ առավել արդյունավետ է և համապատասխանում է 

սուբսիդիարության սկզբունքին: Հասունացել է հանրային ծառայությունների 

կենտրոնացված ու ապակենտրոնացված եղանակների միջև նոր, առավել արդյունավետ 

հարաբերակցության սահմանման խնդիր: Ընդ որում, այս առումով Հայաստանը 

զգալիորեն զիջում է Արևելյան Եվրոպայի և Մերձբալթյան երկրներին: 

ՏԻՄ-երի պարտադիր և պատվիրակված լիազորությունների իրականացման օրենսդրորեն 

սահմանված կարգերի բացակայությունը լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում ինչպես այդ 

լիազորությունների իրականացման համար պահանջվող ֆինանսական միջոցների 

նվազագույն ծավալների սահմանման, այնպես էլ դրանց իրականացման նկատմամբ 

պատշաճ ներքին և արտաքին վերահսկողության սահմանման համար: ՏԻՄ-երը 

հստակորեն և միատեսակ չեն սահմանում պարտադիր լիազորությունների 

իրականացման արժեքները և տարաբնույթ կամայականությունների տեղիք են տալիս: 

Մյուս կողմից, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները` չունենալով պարտադիր 

լիազորությունների իրականացման չափորոշիչները և նորմատիվները սահմանող 

իրավական հիմքը, չեն կարողանում լիարժեքորեն և արդյունավետ իրականացնել 

վերահսկողության, մոնիտորինգի և գնահատման իրենց գործառույթները: Հիմնականում 

նման մեթոդաբանությունների բացակայության պատճառով, կառավարությունը դեռևս չի 

սահմանել ՏԻՄ-երի պարտադիր և պատվիրակված լիազորությունների իրականացման և 

ֆինանսական ապահովման կարգերը: 

Կարևորվում է համայնքի կառավարման ռացիոնալ ու արդյունավետ համակարգի 

կայացումը, ինչը մեծապես պայմանավորված է համայնքի ավագանու և ղեկավարի 

փոխհարաբերություններով և համագործակցությամբ, նրանց միջև հակակշիռների և 

զսպումների լիարժեք ընթացակարգերով և գործունակ կառուցակարգերով: 

Այդուհանդերձ, ներկայում ՀՀ-ում ավագանու ինստիտուտը լիարժեքորեն ձևավորված և 
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կայացած չէ` ավագանու անդամների ընտրության գործող օրենսդրական կարգավորման 

թերությունների պատճառով: Մասնավորապես, գործող օրենսդրությունը չի 

երաշխավորում պատշաճ գիտելիքներով և հմտություններով օժտված ավագանու 

անդամների ընտրությունը: 

Համայնքի ֆինանսների կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության 

առումով կարևորվում է համայնքում արդյունավետ ռազմավարական պլանավորումը: 

Հայաստանի բոլոր համայնքներն ունեն համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիր, 

սակայն դրանք հիմնականում չեն արտացոլում համայնքի իրական վիճակը և չեն 

պարունակում ռազմավարական պլանավորման գոնե հիմնական տարրերը: Ավելին, 

համայնքների զարգացման քառամյա ծրագրերը ներդաշնակեցված չեն թե’ պետական 

ռազմավարական, թե’ մարզի զարգացման ծրագրերի հետ, բացակայում են մարզային 

զարգացման և համայնքային զարգացման ծրագրերի համահունչ կազմման մեթոդական 

ուղեցույցները:  

Համայնքների ֆինանսների կառավարման հաշվետվողականության և ֆինանսական 

կարգապահության առումով, համայնքային ոչ-առևտրային կազմակերպություններում 

(ՀՈԱԿ) ֆինանսների կառավարումն իրականացվում է բյուջետային համակարգից դուրս` 

դրանով իսկ սահմանափակելով դրանց հաշվետվողականությունը և դժվարացնելով 

բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցների ամբողջականացումը: Շատ 

համայնքներում առկա է հողի հարկի և գույքահարկի տեղեկատվական 

ավտոմատացված համակարգի սպասարկման մասնագետների պակաս, իսկ 

մասնագետների շարունակական ուսուցման և վերապատրաստման խնդիրը մնում է 

օրակարգային:  

Ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով պետության կողմից համայնքներին 

տրամադրված դոտացիաները, երբեմն, ծախսվում են` առանց հաշվի առնելու օրենքով 

սահմանված պարտադիր լիազորությունների իրականացման պահանջը: Համայնքներին 

սուբվենցիաների տրամադրման ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգը դեռևս 

ամբողջական չէ. համայնքների կողմից ներկայացված հայտերը կառավարությունը 

քննարկում և որոշում է կայացնում հստակ չափորոշիչների և ընթացակարգերի 

բացակայության պարագայում: Ավելին, որոշումները հաճախ հայեցողական են, դրանց 

ընդունման գործընթացը թափանցիկ և հաշվետվողական չէ: 

Համայնքների բյուջեների ձևավորման հրապարակայնության ապահովման օրենսդրական 

պահանջների կատարումը գործնականում անբավարար է` համայնքների ճնշող 

մեծամասնությունում տեղական լրատվամիջոցների կամ ինտերնետային կայքերի 

բացակայության պայմաններում:  
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Գործնականում ՀՀ համայնքներում, հատկապես գյուղական և փոքր քաղաքային 

համայնքներում, գնումների գործընթացի կազմակերպումը ցածր մակարդակի վրա է` 

հիմնականում մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների պակասի պատճառով: 

Միաժամանակ, ՏԻՄ-երը միշտ չէ, որ օգտվում են Գնումների մասին օրենքով 

սահմանված Գնումների աջակցման կենտրոնի ծառայություններից, որը օրենքով 

սահմանված լիազորություններն իրականացնող իրավաբանական անձ է (ՊՈԱԿ) և 

մասնագիտական խորհրդատվություն է տրամադրում պատվիրատուներին անվճար, իսկ 

մասնակիցներին և այլ անձանց` վճարովի: Օրենսդրորեն կարգավորված չեն 

համայնքային գնումներում մրցույթի կամ առաջարկների գնահատող հանձնաժողովի 

անդամների շահերի բախման հայտարարագրման պահանջները, ինչն ուղղակիորեն 

վտանգում է գնումների մասնակիցների մրցակցային հնարավորությունները և մեծացնում 

կոռուպցիոն ռիսկերը: Համայնքներում իրականացվող մրցույթների արդյունքում հաճախ 

հաղթում են հիմնականում համայնքի ղեկավարի կողմից հովանավորվող 

կազմակերպությունները:  

Համայնքային ֆինանսների կառավարման ապակենտրոնացված վերահսկողական 

համակարգի` ներքին աուդիտի ինստիտուտի գործառույթները համայնքներում պատշաճ 

կերպով չեն իրականացվում, շատ համայնքներում չեն մշակվում աուդիտի պլաններ, չեն 

պատրաստվում բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություններ և չեն 

ներկայացվում համայնքի ավագանու քննարկմանը: Ներքին աուդիտ իրականացնող 

համայնքային ծառայողների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները 

խիստ անբավարար են, նրանք անկախ չեն և գործում են հիմնականում իրենց վերադասի 

անմիջական ցուցումներով, աուդիտի իրականացումը լավագույն դեպքում 

սահմանափակվում է ֆինանսական համապատասխանության աուդիտով:  

Կարևորվում է ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ պետական արդյունավետ 

վերահսկողության կազմակերպումը և իրականացումը: 2005թ.-ի նոյեմբերին փոփոխված 

Սահմանադրությունում ամրագրվել է ՏԻՄ-երի գործունեության օրինականության 

նկատմամբ պետության կողմից իրավական հսկողություն սահմանելու և իրականացնելու 

դրույթը: Այդուհանդերձ, դեռևս օրենսդրորեն կարգավորված չէ պետության կողմից 

համայնքին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նկատմամբ պետական 

վերահսկողության կարգը: 

Օրենսդրորեն կարգավորված չէ նաև մարզպետի կողմից վարչական հսկողության 

իրականացման ընթացքում ձեռնարկվող միջոցները սահմանելու խնդիրը: 

Մարզպետների իրավական և մասնագիտական հսկողության գործառույթները դեռևս 

հստակ տարանջատված չեն, բացակայում են դրանց իրականացման համապատասխան 

կառուցակարգերը:  
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ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ արտաքին աուդիտի բարձրագույն մարմինը` ՀՀ 

Վերահսկիչ պալատը, 2008թ.-ից ակտիվացրել է իր գործունեությունը համայնքներում: 

Ստուգումների արդյունքում մի շարք քաղաքային և գյուղական համայնքներում 

հայտնաբերվել են բազմաբնույթ խախտումներ4, ինչպես զուտ օրենսդրական և 

ընթացակարգային, այնպես էլ ֆինանսատնտեսական բնույթի, տեղի ունեն բավականին 

խոշոր չափի կոռուպցիոն երևույթներ:  

ՀՀ համարյա բոլոր համայնքներում բնակարանային-կոմունալ տնտեսության ոլորտում 

բնակչությանը համայնքային անվճար և վճարովի ծառայությունները մատուցվում են ոչ 

լրիվ ծավալով, անբավարար որակով ու հասանելի չեն ամբողջ բնակչությանը: Փոքր 

համայնքներում թվարկված շատ ծառայություններ ընդհանրապես չեն մատուցվում: 

Ընդհանուր առմամբ, բնակարանային-կոմունալ տնտեսության ծառայությունների 

մատուցումը դեռևս ամբողջովին կարգավորված չէ, չեն գործում միասնական նորմեր և 

չափորոշիչներ, չկան աշխատանքների կատարման հաստատված ցուցանիշներ և 

գնահատման հստակ չափանիշներ:  

ՀՀ-ում գործող շուրջ 761 համատիրությունները (որից 499-ը Երևանում5) ակտիվ չեն կամ 

կայացած չեն: Հստակ չեն համայնք-համատիրություն փոխհարաբերությունները, 

կանոնակարգված չեն համայնքի կողմից համատիրությանը ցուցաբերվող 

օժանդակության կառուցակարգերը և ձևերը: Նման օժանդակություններն ակտիվանում 

են, որպես կանոն, ամեն տեսակի ընտրություններից առաջ` այս կամ այն թեկնածուին 

սատարելու նպատակով: 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (ՔԿԱԳ) ծառայությունները 

հիմնականում գտնվում են քաղաքային համայնքներում և սպասարկում են նաև հարակից 

գյուղական համայնքներին, իսկ գանձվող պետական տուրքերը մուտքագրվում են միայն 

համապատասխան քաղաքային համայնքների բյուջեներ: Թեև ՔԿԱԳ ծառայությունների 

պահպանման ծախսերը, որպես պետության կողմից պատվիրակված լիազորության 

իրականացման ծախսեր, կատարվում են ՀՀ պետական բյուջեից համայնքների 

բյուջեների միջոցով, դրանք իրենց գործունեության վերաբերյալ կատարողական 

հաշվետվություններ չեն ներկայացնում ՏԻՄ-երին, իսկ ՔԿԱԳ ծառայությունների և 

գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերի վերաբերյալ քաղաքացիների 

իրազեկությունը ցածր է: 

                                                           
4
 ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2008-2010թթ. ընթացիկ հաշվետվություններ` ՀՀ Սյունիքի, 

Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի, Լոռու մարզերի համայնքների, Գյումրու քաղաքապետարանի, 
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային 
բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և 
օգտագործման նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ: 
5
 Աղբյուրը` armstat.am 
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ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում զբաղված շուրջ 7000 համայնքային 

ծառայողների արհեստավարժության, բանիմացության և կառավարման ունակություններն 

ու հմտությունները մնում են համայնքների արդյունավետ կառավարման պահանջներին 

անբավարար: Այս կամ այն լիազորության մասնագիտական բնույթով պայմանավորված` 

առկա է համապատասխան մասնագիտական կրթություն, որակավորում, փորձ և 

հմտություն ունեցող մասնագետների պակաս: Քանի որ ՏԻՄ-երն իրականացնում են նաև 

պետության կողմից համայնքներին պատվիրակված լիազորություններ, ապա 

անառարկելի է դրանց կարողությունների զարգացման գործում պետության 

շահագրգռվածությունը: 

Համայնքային ծառայության ներդրման արդյունքում բազմաթիվ համայնքային 

ծառայողներ անմիջականորեն զրկվել են իրենց պաշտոններից` պաշտոնի անձնագրով 

սահմանված չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով, ողջ 

հանրապետությունում սահմանված համայնքային ծառայության 6958 պաշտոններից 

թափուր են մնացել 1064-ը կամ 15,2 տոկոսը6: Այս երևույթը, հատկապես բացասաբար է 

անդրադարձել փոքր գյուղական համայնքների ՏԻՄ-երի աշխատանքների և բնականոն 

գործունեության վրա, որտեղ մշտապես առկա են կադրային ապահովվածության 

խնդիրները:  

Համայնքների մեծամասնության ներկա սուղ ֆինանսական վիճակը և 

հնարավորությունները էականորեն սահմանափակում են համայնքային ծառայողների 

վերապատրաստման հնարավորությունները: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների և տարածքային կառավարման 

մարմինների` մարզպետարանների համագործակցությունը դեռևս ամբողջովին 

կանոնակարգված չէ: Պատճառներից մեկը կայանում է նրանում, որ տարածքային 

կառավարման մարմինների գործունեության իրավական հիմքերը և գործառույթները 

հստակեցված չեն:7 Մարզպետարանները հանդիսանում են կենտրոնական 

կառավարության ներկայացուցիչները մարզերում և կոչված են հիմնականում 

համակարգելու մարզային զարգացման ծրագրերի կազմումը և կատարումը, ընդ որում 

առանց ունենալու անհրաժեշտ ֆինանսական և իրավական լծակներ այդ գործառույթը 

լիարժեքորեն իրագործելու համար: Այսպես, մարզպետարանները չլինելով ընտրովի 

մարմիններ բնականաբար չունեն նաև իրենց բյուջեն, այլ հանդիսանում են ընդամենը 

մարզի տարածքում որոշ ոլորտներում բյուջետային միջոցները ծախսող միջանկյալ 

                                                           
6
 Է.Ղազարյան. ՏԻՄ-երի խնդիրներին վարչական կառուցվածքների և ռեսուրսների 

համապատասխանությունը, Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2004-
2006թթ.), գիրք 2, Դ. Թումանյանի խմբագրությամբ, Երևան, 2008: 
7
 Հայաստանում տարածքային կառավարումը մինչ այժմ իրականացվում է “Հայաստանի 

Հանրապետությունում տարածքային կառավարման մասին” ՀՀ նախագահի 1995թ. հրամանագրով  
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կառավարման օղակ: Օրինակ, եթե հանրակրթական դպրոցների կառավարման և 

ֆինանսավորման հարցերով մարզպետարանն ունի ամբողջական լիազորություն, ապա 

մարզում տեղակայված հիվանդանոցների նկատմամբ մարզպետարանն օժտված է որոշ 

կառավարման իրավասություններով, առանց ֆինանսավորման որևէ գործառույթի: 

Այսպիսով` ստացվում է, որ մարզի տարածքում իրականացվող պետական ծրագրերի 

միայն մի մասն է ֆինանսավորվում և ռեալ վերահսկվում մարզպետարանի կողմից, որը 

հնարավորություն չի տալիս մարզպետարաններին լիարժեք և արդյունավետ 

իրականացնել նույնիսկ իրենց հիմնական գործառույթը` մարզային զարգացման 

ծրագրերի կազմումն ու իրագործումը: Արդյունքում, մի կողմից տարածքային 

կառավարման իրավական և ֆինանսական հիմքերի բացակայության, մյուս կողմից 

տեղական ինքնակառավարման դեռևս ոչ լիարժեք գործողության պարագայում 

մարզպետարանները աստիճանաբար սկսում են ներթափանցել տեղական 

ինքնակառավարման տիրույթ, որը մեծապես ավելացնում է կառավարման 

կենտրոնացվածության աստիճանը, հնարավորություն չտալով կայացնել և զարգացնել 

տեղական ինքնակառավարումը ՀՀ-ում: 

Հետևաբար, այսօր այժմեական է դարձել տարածքային կառավարումը գերազանցապես 

մարզային կամ շրջանային տարածքային ինքնակառավարման ընտրովի մարմինների 

միջոցով իրականացնելը, միաժամանակ վերացնելով մարզպետարանի ինստիտուտը: 

Դա նշանակում է, որը Հայաստանում անհրաժեշտ է կատարել անցում երկմակարդակ 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի, որն ինքնին կառավարման հետագա 

ժողովրդավարացման առանցքային քայլերից է:  

 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման և ապակենտրոնացման 

քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու նպատակները 

ՀՀ կառավարությունը Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման հետագա 

զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման արդյունավետ և համակարգված 

քաղաքականության իրականացումն ապահովում է սույն ռազմավարության և դրա 

իրականացման միջոցառումների ծրագրի միջոցով: 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման և իշխանության 

ապակենտրոնացման քաղաքականության արդյունավետ և համակարգված 

իրականացումն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը 2012-2026թթ. 

շարունակելու է հետևողականորեն. 

 կիրառել տեղական ինքնակառավարման ոլորտում միջազգային գործիքները, այդ 

թվում` ԵԽ Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիան, իշխանության 
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ապակենտրոնացման միջազգային լավագույն փորձը` դրանց վերլուծության, 

տեղայնացման և ներդրման միջոցով: 

 ապահովել տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման և 

իշխանության ապակենտրոնացման քաղաքականության իրականացման համար 

պատասխանատու մարմինների արդյունավետ և համակարգված 

գործունեությունը` այդ մարմինների գործառույթների տարանջատման և դրանց 

միջև արդյունավետ համագործակցության ապահովման միջոցով: 

 համաչափորեն լուծել տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման և 

իշխանության ապակենտրոնացման քաղաքականության գերակա խնդիրները՝ 

վարչական և ֆիսկալ ապակենտրոնացումը, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների հզորացումն ու տեղական ժողովրդավարության զարգացումը՝ 

օրենսդրության կատարելագործման և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ու 

իրավական նորմերի հետևողական կիրարկման միջոցով: 

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման հետագա զարգացման և իշխանության 

ապակենտրոնացման ռազմավարական մոտեցումների (այսուհետ՝ ՏԻՀԶԻԱՌ) 

նպատակները և խնդիրները տարանջատված են ըստ ակնկալվող արդյունքների` 

վերջնական (ազդեցության), միջանկյալ և գործոնային: Ընդ որում, յուրաքանչյուր 

մակարդակում ակնկալվող արդյունքներին ներկայացվող հիմնական պահանջներն են. 

դրանց շոշափելիությունը, իրատեսականությունը,  չափելիությունը և համադրելիությունը: 

ՏԻՀԶԻԱՌ հիմնական նպատակը և ակնկալվող վերջնական արդյունքը Հայաստանի 

Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության և 

բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների որակի և մատչելիության 

բարձրացումն է: 

ՏԻՀԶԻԱՌ իրականացման վերջնական արդյունքները կգնահատվեն ՀՀ համայնքների 

բյուջետային ծախսերի և համախառն ներքին արդյունքի տոկոսային հարաբերությամբ: 

Վերջին երեք տարիներին այս ցուցանիշը անշեղորեն աճել է, ընդ որում 2008թ.-ի 

նկատմամբ 2010 թվականին այս ցուցանիշը աճել է ավելի քան 1.5 անգամ, կազմելով 

շուրջ 2.4%: Այդուհանդերձ, այս ցուցանիշով Հայաստանը զիջում է ԵՄ անդամ 

երկրներին, ինչպես նաև Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրների 

մեծամասնությանը:  

 

ՏԻՀԶԻԱՌ միջանկյալ արդյունքներն են. 

 տեղական ինքնակառավարման համակարգի վարչատարածքային 

ամբողջականացումը (կոնսոլիդացումը). 
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 տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների զգալի ընդլայնումը, 

դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ապահովումը, 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

փոխհարաբերությունների հստակեցումը. 

 համայնքի սեփականության և ֆինանսական միջոցների կառավարման 

արդյունավետության զգալի բարձրացումը, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների գործունեության օրինականության, հաշվետվողականության, 

հրապարակայնության և թափանցիկության բարձրացումը. 

 միջհամայնքային համագործակցության ընդլայնումը և արդյունավետության 

բարձրացումը. 

 տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման համակարգի 

կատարելագործումը, համայնքի կառավարմանը բնակիչների մասնակցության 

ընդլայնումն ու արդյունավետության բարձրացումը. 

ՏԻՀԶԻԱՌ իրականացման միջանկյալ արդյունքները գնահատվում են մի շարք 

ցուցիչներով, որոնք ներկայացված են հավելված 2-ում: 

 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման և ապակենտրոնացման 

քաղաքականության գերակա ուղղություններն ու խնդիրները 

ՏԻՀԶԻԱՌ իրականացման հիմնական խնդիրը տեղական ինքնակառավարման 

արդյունավետության և բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների 

որակի և մատչելիության բարձրացման նպատակով վարչական և ֆիսկալ 

ապակենտրոնացման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հզորացման և 

տեղական ժողովրդավարության զարգացման միջոցների արդյունավետ կիրառումն է: 

Վարչական ապակենտրոնացման ուղղությամբ գերակա են. ՀՀ վարչատարածքային 

բաժանման օպտիմալացումը, միջհամայնքային համագործակցության խթանումը և ՏԻՄ-

երի իրավասությունների ու պարտականությունների հստակեցումը: 

ՀՀ վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացման ուղղությամբ, մասնավորապես 

կարևորվում են. ՀՀ համայնքների խոշորացման հայեցակարգի մշակումը՝ ընտրված 

առանձին մարզերում համայնքների խոշորացման փորձնական ծրագրերի 

իրականացման արդյունքների վերլուծության և գնահատման, ձեռք բերված փորձի 

ամբողջականացման հիման վրա, հասարակության լայն շրջանակների ներգրավմամբ 

ռազմավարության հանրային քննարկումն ու հաստատումը, ՀՀ ամբողջ տարածքում 

կամավորության և պարտադիր սկզբունքների համադրությամբ համայնքների 

խոշորացման աստիճանական փաստացի իրականացումը: 
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Անհրաժեշտ է Հայաստանում անցում կատարել երկմակարդակ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի: Դրա հետ կապված անհրաժեշտաբար 

կհստակեցվեն տարածքային և համայնքային ինքնակառավարման մարմինների 

իրավասություններն ու գործառույթները և նրանց միջև լիազորությունների բաշխումը: 

Միջհամայնքային համագործակցության խթանման ուղղությամբ կարևորվում են. 

միջհամայնքային միավորումների ձևավորումը, միջհամայնքային միավորումների և 

դրանց կազմում ընդգրկված համայնքների լիազորությունների, կառավարման 

մարմինների, նրանց փոխհարաբերությունների, սեփականություն համարվող գույքի, 

բյուջեների եկամուտների աղբյուրների և ծախսային ուղղությունների օրենսդրորեն 

կարգավորումը, պետական բյուջեի միջոցներով այդ կառույցների ձևավորմանը և 

կայացմանն օժանդակությունը: 

ՏԻՄ-երի իրավասությունների ու պարտականությունների սահմանման կարգի 

հստակեցման ուղղությամբ կարևորվում են. ՏԻՄ-երին փոխանցման ենթակա նոր 

լիազորությունների ոլորտների, ժամկետների, փուլերի սահմանումը, լիազորությունների 

իրականացման օրենսդրական կարգավորումը, ծառայությունների մատուցման 

չափորոշիչների և լիազորությունների իրականացման նկատմամբ վերահսկողության 

սահմանումը, ՏԻՄ-երի և պետական կառավարման մարմինների 

փոխհարաբերությունների օրենսդրական կարգավորումը: 

Ֆիսկալ ապակենտրոնացման ուղղությամբ գերակա են. համայնքի ֆինանսական 

անկախության աստիճանի բարձրացումը, համայնքային բյուջեների մուտքերի 

կայունության և բազմազանության ապահովումը, համայնքներում հանրային ֆինանսների 

կառավարման, ինչպես նաև ֆինանսական հսկողության և վերահսկողության 

արդյունավետության, թափանցիկության, հաշվետվողականության և օրինականության, 

բարձրացումը, ՏԻՄ-երի պարտադիր և պետության կողմից պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 

ապահովումը, համայնքների բյուջեներին պետական ֆինանսական օժանդակության 

համակարգի կատարելագործումը և արդյունավետության բարձրացումը, փոխատվական 

կապիտալի շուկայում համայնքների գործունեության զարգացումն ու խթանումը: 

Համայնքի ֆինանսական անկախության աստիճանի բարձրացման և համայնքային 

բյուջեների մուտքերի կայունության և բազմազանության ապահովման տեսանկյունից 

կարևորվում են. համայնքներում համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի 

(շենք, շինություն, հող) գույքագրման, պետական գրանցման աշխատանքների 

կազմակերպումն ու ամբողջական իրականացումը, համայնքային գույքի կառավարման 

միասնական համակարգերի մշակումն ու ներդնումը, համայնքների բյուջեներին 

պետական բյուջե մուտքագրվող հարկերից և պարտադիր վճարներից մասհանումների 
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տոկոսաչափերի օրենսդրորեն ամրագրումը, համայնքներում տեղական հարկերի, 

տուրքերի և վճարների, համայնքային ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարների 

տվյալների բազաների վարման և գանձման միասնական տեղեկատվական 

ավտոմատացված համակարգի մշակումը և ներդրումը, տեղական տուրքերի և 

վճարների մասին օրենսդրության կատարելագործումը, հարկային օրենսդրության մեջ 

տեղական նոր հարկատեսակների ամրագրումը և ՏԻՄ-երին առանձին հարկերի գծով 

դրույքաչափերի սահմանման իրավասության տրամադրումը, օժանդակությունը 

համայնքների տնտեսական զարգացմանը, տնտեսական գործունեության օրենսդրական 

հիմքերի համապատասխանեցումը ՀՀ օրենսդրությանը և կատարելագործումը:  

Համայնքներում հանրային ֆինանսների կառավարման, ինչպես նաև ֆինանսական 

հսկողության և վերահսկողության արդյունավետության, թափանցիկության, 

հաշվետվողականության և օրինականության բարձրացման տեսանկյունից կարևորվում են. 

համայնքի ֆինանսներին վերաբերող օրենսդրության կատարելագործումն ու 

անհամապատասխանությունների ու հակասությունների վերացումը, ռազմավարական 

պլանավորման և կառավարման նոր համակարգի մշակումն ու ներդրումը, ծրագրային և 

բյուջետային փաստաթղթերի մշակման, քննարկման, իրականացման, պարբերական 

վերանայման և վերահսկման մեթոդական ցուցումների և ուղեցույցների մշակումը և 

ներդրումը, պետական/մարզային զարգացման և համայնքների զարգացման ծրագրերի 

ներդաշնակության ապահովումը, համայնքներում ծրագրային և/կամ ըստ արդյունքների 

բազմամյա բյուջետավարման նոր համակարգի և բյուջետային գործընթացը դրա 

շրջանակներում կազմակերպելու ընթացակարգերի ներդրումը, պետական, մասնավոր, 

տեղական և միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ներդրումային, 

տեխնիկական աջակցության և զարգացման ծրագրերում ներգրավվելու ՏԻՄ 

կարողությունների և հմտությունների զարգացումն ու հզորացումը, համայնքային 

գնումների համակարգի կատարելագործումը, շահերի բախման ու հայտարարագրման 

պահանջների, հրապարակային սակարկությունների և այլ ընթացակարգերի 

սահմանումը, գնումների գործընթացում համայնքների ղեկավարների լիազորությունների 

հակակշռումը և անհատական պատասխանատվության սահմանումը, գնումների 

գործընթացում մրցակցության խրախուսումը, ընթացակարգերի կիրառման և 

պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողության սահմանումը, համայնքներում 

հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրումը, համայնքներում ներքին և 

արտաքին աուդիտի համակարգերի ներդրումն ու օրենսդրական հիմքերի ապահովումը, 

մեթոդական աջակցության ապահովումը, պետական վերահսկողության 

կատարելագործումը, քաղաքացիների մասնակցության, մոնիթորինգի և գնահատման 

համակարգերի ներդրումը, համայնքային ծառայողների մասնագիտական 

կարողությունների զարգացումն ու ուսուցումը: 



 

26 

ՏԻՄ-երի պարտադիր և պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների 

իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ապահովման ուղղությամբ 

կարևորվում են. ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ 

իրականացմանը համարժեք ֆինանսական միջոցներով համայնքների ապահովման 

օրենսդրական երաշխիքների ամրագրումը, ՏԻՄ-երի պարտադիր և պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման արժեքների հաշվարկման մեթոդաբանությունների 

մշակումն ու ընդունումը, պահանջվող ֆինանսական միջոցների նվազագույն ծավալների 

սահմանումը, այդ մեթոդաբանությունների հիման վրա ՏԻՄ-երի պարտադիր և 

պատվիրակված լիազորությունների իրականացման և ֆինանսավորման իրավական 

հիմքերի ապահովումը: 

Համայնքների բյուջեներին պետական ֆինանսական օժանդակության համակարգի 

արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ կարևորվում են. համայնքների 

ֆինանսական համահարթեցման նոր սկզբունքների ամրագրումը, առավել նպատակային 

և հասցեական ընթացակարգերի ներդրումը, պետական այլ դոտացիաների ու 

ֆինանսական օժանդակության, նպատակային հատկացումների (սուբվենցիաների) 

տրամադրման օրենսդրական կարգավորումը, նպատակային հատկացումների հայտերի 

և ծրագրերի կազմման չափորոշիչների սահմանումը, դրանց մասին որոշումների 

կայացման հրապարակայնության, թափանցիկության և մասնակցության ապահովումը: 

Փոխատվական կապիտալի շուկայում համայնքների գործունեությունը զարգացնելու և 

խթանելու ուղղությամբ կարևորվում են. համայնքների վարկավորման, արժեթղթերի 

շուկայում լիարժեք և արդյունավետ մասնակցության օրենսդրական կարգավորումը, 

համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծության, վարկունակության գնահատման և 

վարկավորման բնագավառներում համայնքների կարողությունների և ունակությունների 

զարգացումը, համայնքային տնտեսությունում վարկային ծրագրերի ներգրավումը: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների հզորացման ուղղությամբ գերակա են. ՏԻՄ 

ընդհանուր իրավասությունների և լիազորությունների համակարգի կատարելագործումը, 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուտների ու դրանց միջև զսպումների և 

հակակշիռների համակարգի կատարելագործումը, ՏԻՄ-երի կարողությունների 

զարգացումը և համայնքային ծառայության համակարգի ամբողջականացումը, ՏԻՄ-երի 

գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության, համայնքի և 

համատիրության միջև փոխհամագործակցության արդյունավետության բարձրացումը: 

ՏԻՄ ընդհանուր իրավասությունների և լիազորությունների համակարգի 

կատարելագործման տեսանկյունից կարևորվում են. հանրային կառավարման 

մարմինների միջև լիազորությունների բաշխման վերանայումը, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
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փոխհարաբերությունների օրենսդրորեն հստակեցումը, ՏԻՄ-երի գործունեության 

նկատմամբ պետական վերահսկողության կարգավորումը, պետության կողմից 

համայնքին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նկատմամբ պետական 

վերահսկողության կարգի և մարզպետի կողմից վարչական հսկողության իրականացման 

ընթացքում ձեռնարկվող միջոցների օրենսդրորեն սահմանումը, վերահսկողության 

ընթացակարգերի ներդրումը, հանրային կառավարման մարմինների միջև 

պատասխանատվության արդյունավետ բաշխումը, մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի 

գործունեության նկատմամբ վարչական հսկողության գործառույթների 

ամբողջականացումը, մարզպետարանների և նրանց ենթակառույցների 

վերահսկողական կարողությունների բարելավումը, ՏԻՄ-երի ընդհանուր 

իրավասությունների տարանջատումն ու հստակեցումը, լիազորությունների 

իրականացման օրենսդրական հիմքերի ապահովումը, ինչպես նաև համայնքի 

բնակչության, համայնքային հաստատությունների ու քաղաքացիական հասարակության 

կառույցների առավել ներգրավվածության ապահովումը տեղական 

ինքնակառավարման գործընթացներում: 

Համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուտների, դրանց միջև զսպումների և 

հակակշիռների համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ կարևորվում են. ՏԻՄ-երի 

լիազորությունների և գործառույթների հստակեցումը և հակասությունների վերացումը, 

համայնքի ավագանու՝ որպես ներկայացուցչական մարմնի կայացումը, համայնքի 

ավագանու ձևավորման ընտրական օրենսդրության կատարելագործումը, ավագանու 

անդամության թեկնածուներին ներկայացվող պահանջների հստակեցումը, ավագանու 

ներքին կազմակերպական կառուցվածքը և գործունեության կանոնակարգերի ու 

ընթացակարգերի հստակեցումը, դրանց հանրային լայն քննարկումը և ՀՀ 

համայնքներում ներդրումը, ավագանու գործունեության պայմանների բարելավումը: 

ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացման և համայնքային ծառայության համակարգի 

ամբողջականացման ուղղությամբ կարևորվում են. համայնքների աշխատակազմերի 

օպտիմալ կառուցվածքների մոդելների մշակումն ու ներդրումը, ՏԻՄ-երի կառավարման 

գիտելիքների ու հմտությունների զարգացումը, համայնքի ավագանու անդամների և 

համայնքային ծառայողների համար համայնքային ծառայության համակարգի 

վերաբերյալ ուսուցման ծրագրերի կազմակերպումը, համայնքային ծառայության թափուր 

պաշտոնների համալրման մրցույթների թափանցիկությունն ապահովող 

ընթացակարգերի ներդրումը, համայնքների տվյալների տեղեկատվական միասնական 

բանկի ստեղծումը, ՏԻՄ-երում կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների և 

համակարգչային ներքին ցանցերի, համայնքային կառավարման միասնական 

համակարգերի ներդրումը, տարածքային կառավարման միասնական տեղեկատվական 

համակարգերում դրանց ներառումը և ինտեգրումը, համայնքների տեղեկատվական 
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համակարգերն օգտագործող աշխատակիցների ուսուցման և վերապատրաստման 

ծրագրերի իրականացումը, Երևանում և մարզերում հանրային ծառայությունների 

մատուցման «Մեկ պատուհանի սկզբունքով» գործող ընդունարանի և քաղաքացիների 

սպասարկման գրասենյակների զարգացումը: 

ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության բարձրացման 

ուղղությամբ կարևորվում են. նրանց գործունեության թափանցիկությունը և 

հրապարակայնությունն ապահովող ընթացակարգերի ներդրումը, համայնքում ներքին և 

արտաքին վերահսկողության ընթացակարգերի հստակեցումը, համայնքի քառամյա 

զարգացման ծրագրի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 

կազմելու, ավագանու քննարկմանն ու հաստատմանը ներկայացնելու և հրապարակելու 

օրենսդրական պարտադիր պահանջի սահմանումն ու համապատասխան 

ընթացակարգերի ներդրումը, համայնքային ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպություններում աշխատանքների կատարման հստակ ցուցանիշների 

սահմանումը, մոնիթորինգի և գնահատման ընթացակարգերի ներդրումը, գնահատման 

արդյունքները պարբերաբար հրապարակելու պարտադիր պահանջի սահմանումը, ՏԻՄ-

երի գործունեության արտաքին աուդիտի իրականացման գործընթացում ՀՀ Վերահսկիչ 

պալատի և ՏԻՄ-երի միջև արդյունավետ համագործակցությանը և տեղեկատվական 

հոսքերի կարգավորմանն ուղղված ընթացակարգերի ներդրումը, ՀՀ համայնքների 

սեփականություն համարվող գույքի պարտադիր պետական գրանցման պայմանների ու 

ընթացակարգերի հստակեցումը, ավագանու և պետության կողմից համայնքի 

սեփականություն համարվող գույքի պետական գրանցման և արդյունավետ 

կառավարման նկատմամբ վերահսկողության խստացումը: 

Համայնքի և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների (հատկապես 

համատիրությունների) միջև փոխհամագործակցության արդյունավետության բարձրացման 

ուղղությամբ կարևորվում են. համայնքի կողմից կառավարման մարմնին օժանդակության 

ձևերի և դրանց ՏԻՄ-երի առանձին լիազորությունների պատվիրակման կարգի 

օրենսդրորեն սահմանումը և համապատասխան ընթացակարգերի ներդրումը, այս 

գործընթացում համայնքի ղեկավարի կողմից կայացված հայեցողական որոշումների 

վերահսկումը, համայնք-կառավարման մարմին-բնակիչ փոխհարաբերությունների 

հստակ կարգավորումը և դրանց օրինականության պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողության սահմանումը: 

Տեղական ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ գերակա են տեղական 

մակարդակում որոշումների կայացմանը և հանրային կառավարմանը քաղաքացիների 

մասնակցության խթանումը, ՏԻՄ-երի գործունեության հրապարակայնության 

բարձրացումը, ՏԻՄ ընտրական համակարգի կատարելագործումը և ավագանու 

ինստիտուտի հզորացումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը:  
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Տեղական մակարդակում որոշումների կայացմանը և հանրային կառավարմանը 

քաղաքացիների մասնակցության խթանման, ՏԻՄ-երի գործունեության 

հրապարակայնության բարձրացման տեսանկյունից կարևորվում են համայնքի 

անդամների և համայնքային քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների 

իրազեկման, նրանց հետ խորհրդակցությունների և հետադարձ կապի մեխանիզմների 

ներդրումը, ինքնակառավարմանը նրանց ուղղակի և անուղղակի մասնակցության ձևերի 

օրենսդրական ամրագրումը, մասնակցության իրավունքի իրացման համար 

համապատասխան պայմանների ստեղծումը, ընթացակարգերի, միջոցների ու 

գործիքների ամրագրումն ու ներդրումը, մասնակցության խրախուսումը, հանրային 

վերահսկողության ինստիտուտի ներդրումը: 

ՏԻՄ ընտրական համակարգի կատարելագործման և ավագանու ինստիտուտի 

հզորացման տեսանկյունից կարևորվում են համայնքների միավորման 

քաղաքականության և ռազմավարության մշակումն ու իրագործումը, ՏԻՄ 

ընտրություններում քաղաքական ինստիտուտների դերի բարձրացումը, ՏԻ մարմինների 

միջև հակակշիռների և զսպումների համակարգի կատարելագործումը: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տեսանկյունից կարևորվում են ՏԻՄ-երի 

կարողությունների զարգացումը, համայնքներում տեղեկատվական հասարակության 

ձևավորումը և «էլեկտրոնային մասնակցության» խթանումը, համայնքներում ՏՀՏ 

ներդրման գործում պետական, մասնավոր և միջազգային ռեսուրսների ներգրավումը, 

համայնքներում ՏՀՏ ներդրման օրենսդրական, նորմատիվ և մեթոդական 

կարգավորումը, տեխնիկական ենթակառուցվածքների ապահովումը, ՏԻՄ-երում 

կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ներդնումը: ՏԻՀԶԻԱՌ իրականացման 

հիմնական խնդիրների շարքում առանձնանում է նաև դրա իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսների ապահովումը: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, կարելի է ամփոփել Տեղական ինքնակառավարման 

հետագա զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման ռազմավարական 

փաստաթղթի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ խնդիրները՝ ըստ ստորև 

ներկայացված աղյուսակի. 
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   Կարճաժամկետ 
նպատակներ 
(2012-2014) 

Միջնաժամկետ 
նպատակներ 
(2015-2019) 

Երկարաժամկետ 
նպատակներ 
(2020-2026) 

                    1.  Վարչական ապակենտրոնացում 

1.1 Օրենքով սահմանել համայնքների միավորման կամ բաժանման 
սկզբունքները և կարգը:  

   

1.2 Սկսել վարչա-տարածքային վերակազմակերպման գործընթացները:     

1.3 Օրենսդրորեն կարգավորել միջհամայնքային համագործակցության 
ձևերը: 

   

1.4 Սկսել համայնքների խոշորացման գործընթացը՝ հանրության լայն 
մասնակցությամբ: 

   

1.5 Իրականացնել համայնքների խոշորացում:     

1.6 Ավարտել միջհամայնքային միավորումների ձևավորման գործընթացը:    

1.7 Իրականացնել իշխանության ապակենտրոնացում պայմանավորված 
վարչա-տարածքային բարեփոխումներով: Օրենսդրորեն սահմանել նոր 
պարտադիր լիազորություններ ավելի քան 15.000 բնակիչ ունեցող 
համայնքների, ինչպես նաև միջհամայնքային միավորումների համար՝ 
վերջիններիս փոխանցելով պետության կողմից համայնքներին 
պատվիրակած լիազորությունների մի մասը:  

   

1.8 Սահմանադրական փոփոխությունների իրականացմամբ Հայաստանում 
հիմնել երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման համակարգ: 
Երկրորդ մակարդակի տեղական ինքնակառավարաման մարմնի դերը 
կարող են ստանձնել մարզպետարանները կամ կարող են ձևավորվել 
երկրորդ մակարդակի նոր կառույցներ, նախկին շրջանային 
բաժանումները կամ ներկա միջհամայնքային կապերը հաշվի առնելով:  

   

1.9 Վերաբաշխել պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների լիազորությունները՝ ՏԻՄ-երի լիազորությունները 
դարձնելով բացառիկ և հստակ: 

   

1.10 Երևանում իրականացնել երկմակարդակ տեղական 
ինքնակառավարում՝ վարչական շրջաններին տալով առաջին 
մակարդակի տեղական ինքնակառավարման մարմնի իրավական 
կարգավիճակ:  
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   Կարճաժամկետ 
նպատակներ 
(2012-2014) 

Միջնաժամկետ 
նպատակներ 
(2015-2019) 

Երկարաժամկետ 
նպատակներ 
(2020-2026) 

2.Իշխանության ապակենտրոնացում, համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուտների հետագա զարգացումը 

2.1 Համայնքների տարածքում տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 
սահմանումը իրականացնել ավագանու որոշումներով` տարբերակված 
գոտիավորման սկզբունքով: 

   

2.2 Վերանայել քաղաքային և գյուղական համայնքներում քաղաքացիական 
կացության ակտերի գրանցման (ՔԿԱԳ) և նոտարական ծառայության 
մատուցման սկզբունքներն ու պետական և տեղական տուրքերի, 
ծառայության մատուցման վճարների մուտքագրման և տեղական 
բյուջեներ բաշխման սկզբունքները, միաժամանակ բարձրացնելով 
դրանց կատարման հաշվետվողականությունը համայնքների ՏԻՄ-երի 
առջև: 

   

2.3 Ներդնել ավագանու ղեկավար կազմի գաղափարը և օրենսդրորեն 
հնարավորություն տալ նորընտիր ավագանուն իր կազմից ընտրելու 
ավագանու նախագահ և տեղակալ: 

   

2.4 Ավագանու անդամների համար օրենսդրորեն սահմանել վճարովի 
հասարակական աշխատանքի հնարավորություն, ինչպես ընդունված է 
արտասահմանյան մի շարք երկրներում:  

   

2.5 Օրենսդրորեն պարտադիր համարել ավագանու հանձնաժողովների 
ստեղծումը, որը ավելի իրատեսական է դարձել նոր ընտրական 
օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, երբ համայնքների ավագանու 
անդամների թիվը հիմնականում մեծացել է և այժմ այն սահմանվում է 
5,7,9,11,15,21` կախված համայնքի ընտրողների թվից:  

   

2.6 Ավագանու նիստին հարցը քննարկման դնել միայն հանձնաժողովների 
եզրակացության առկայության դեպքում: 

   

2.7 Ավելացնել ավագանու լիազորությունները ֆինանսատնտեսական 
վերահսկողության բնագավառում, պարտադիր համարելով 
եռամսյակային ներքին և տարեկան արտաքին աուդիտի 
իրականացումն ու դրանց արդյունքների քննարկումը ավագանու 
կողմից: 
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              3. Ֆիսկալ ապակենտրոնացում և ֆինանսական կառավարում 

3.1 Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական անկախությունը 
(ինքնուրույնությունը) և ապահովել նրանց բյուջեների մուտքերի 
կայունությունը և բազմազանությունը: 

   

3.2 Օրենսդրորեն կանոնակարգել պետական բյուջեից համայնքների 
բյուջեներին հատկացվող դրամաշնորհների տրամադրումը և ներդնել 
դրանց հատկացման նոր կառուցակարգեր: 

   

3.3 Ստեղծել իրավական հիմքեր` ապահովելու համայնքների մուտքը 
փոխատվական կապիտալի շուկա:  

   

3.4 Օրենսդրորեն սահմանել ՏԻՄ-երի պարտադիր և պետության կողմից 
պատվիրակված լիազորությունների իրականացման կարգը: 

   

3.5 Ձևավորել համայնքներում հաշվապահական հաշվառման նոր 
համակարգի ներդրման իրավական հիմքերը:  

   

3.6 Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական անկախությունը 
(ինքնուրույնությունը) և ապահովել նրանց բյուջեների մուտքերի 
կայունությունը և բազմազանությունը: 

   

3.7 Կիրարկել օրենսդրությամբ նոր ընդունված` պետական բյուջեից 
համայնքների բյուջեներին հատկացվող դրամաշնորհների 
տրամադրման նոր կառուցակարգերը: 

   

3.8 Ընդունել և կիրարկել փոխառու միջոցների մասին ընդունված ՀՀ 
օրենքները, գործնականում ապահովել համայնքների մուտքը 
փոխատվական կապիտալի շուկա: 

   

3.9 Հստակեցնել համայնքների ֆինանսներին վերաբերող օրենսդրությունը` 
վերացնելով այնտեղ առկա անհամապատասխանությունները և 
հակասությունները: 

   

3.10 Ապահովել ՏԻՄ-երի պարտադիր և պետության կողմից 
պատվիրակված լիազորությունների և դրանց իրականացման համար 
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների համապատասխանությունը: 

   

3.11 Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական կառավարման    
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օրինականությունը, արդյունավետությունը, թափանցիկությունը, 
հրապարակայնությունը և հաշվետվողականությունը:  

3.12 Համայնքներում ներդնել հաշվապահական հաշվառման նոր 
համակարգը: 

   

3.13 Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական հսկողության և 
վերահսկողության օրինականությունը, արդյունավետությունը և 
հաշվետվողականությունը: 

   

3.14 Միջհամայնքային միավորումների լիազորությունների իրականացման 
ֆինանսական ապահովում: 

   

3.15 Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական անկախությունը 
(ինքնուրույնությունը) և ապահովել նրանց բյուջեների մուտքերի 
կայունությունը և բազմազանությունը:  

   

3.16 Զարգացնել համայնքների գործունեությունը փոխատվական 
կապիտալի շուկայում: 

   

3.17 Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական կառավարման 
օրինականությունը, արդյունավետությունը, թափանցիկությունը, 
հրապարակայնությունը և հաշվետվողականությունը: 

   

4. Տեղական ժողովրդավարություն, ՏԻՄ ընտրական համակարգի զարգացում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  ներդրում 

4.1 Խարտիայի 207 Արձանագրության պահանջներին համապատասխան 
մասնակցության վերաբերյալ փոփոխությունների ու լրացումների 
կատարում ՀՀ ՏԻ մասին օրենքում և հարակից այլ օրենքներում` 
քաղաքացիների մասնակցությունը որպես պարտադիր օրենսդրական 
պահանջի սահմանմամբ։   

   

4.2 Հանրային վերահսկողության ինստիտուտի սահմանում օրենքում    

4.3 Երիտասարդների, կանանց, խոցելի խմբերի մասնակցության 
խրախուսիչ միջավայրի ստեղծմանն ուղղված օրենսդրական 
փոփոխություններ: 

   

4.4 Շարունակական հասցեական աջակցություն խոշորացված 
համայնքներին`  մասնակցային կառավարման ռազմավարության 
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մշակման, գործնական կիրարկման համար` համայնքների 
առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։ 

4.5 Համայքների խոշորացման արդյունքում համամասնական ընտրական 
համակարգի աստիճանական ներմուծում   

   

4.6 ՀՀ ՏԻ մասին օրենքում ավագանու լիազորությունների ուժեղացում 
(համայնքի ղեկավարին անվստահություն հայտնելու իրավասություն, 
ֆինանսատնտեսական, հանրային ծառայությունների և այլ 
ոլորտներում): 

   

4.7 Ավագանու տարբեր թվաքանակի սահմանում ըստ բնակչության թվի, 
խոշոր համայնքներում ավագանու նախագահի ինստիտուտի 
ներմուծում և հանձնաժողովների ձևավորում:   

   

4.8 Մարդու իրավունքների պաշտպանի  տարածքային գրասենյակների 
հիմնում: 

   

4.9 Մասնակցության բաղադրիչի ներառում ՏԻՄ քառամյա զարգացման 
ծրագրերում: 

   

4.10 ՏԻՄ-երի տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրում 
համապետական հեռահաղորդակցական ցանցին: 

   

4.11 Դիտարկել կանանց, երիտասարդների, հատուկ կարիքներ ունեցող 
անձանց մասնակցության եղանակներ (քվոտաներ): 

   

4.12 ՏԻՄ բյուջեներում միջոցների նախատեսում մասնակցային 
կառավարում իրականացնելու նպատակով: 

   

4.13 Խոշոր համայնքներում, միջհամայնքային միավորումների վարչական 
կենտրոններում  Տվյալների կենտրոնների ստեղծում 
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Գլուխ I. Վարչատարածքային բաժանում և միջհամայնքային 
համագործակցություն 

 

Ցանկացած պետության համար կարևոր նշանակություն ունի այդ պետության 

վարչատարածքային բաժանումը, ինչը հանրային կառավարման և, մասնավորապես 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորման և հետագա զարգացման 

հիմքն է: Վարչատարածքային բաժանումը ուղղակիորեն պայմանավորված է տվյալ 

պետության ավանդույթներով, տնտեսավարման առանձնահատկություններով, պատմա-

աշխարհագրական, սոցիալ-տնտեսական բնութագրերով, բնակլիմայական 

պայմաններով և այլ գործոններով: 

Ըստ ՀՀ Սահմանադրության Հայաստանում վարչատարածքային միավորներ են 

սահմանվել մարզերը և համայնքները: Մարզերում իրականացվում է պետական 

կառավարում, իսկ համայնքներում` տեղական ինքնակառավարում:  

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը արդեն 15 տարեկան է և անցած 

տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ տեղական ինքնակառավարման հետագա 

զարգացման համար անհրաժեշտ է կատարել արմատական բարեփոխումներ: 

Անհրաժեշտ փոփոխությունների շարքում առանցքային նշանակություն ունի 

վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացումը և միջհամայնքային 

համագործակցության զարգացումը, որոնց շնորհիվ հնարավորություն կստեղծվի 

զգալիորեն ընդլայնել համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները` մեծացնելով 

դրանց իրականացման արդյունավետությունն ու հասանելիությունը: 

Վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացումը էականորեն կնպաստի ՏԻՄ-երի` 

համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու ինստիտուտների զարգացմանը, դրանց 

ինքնուրույնության աստիճանի բարձրացմանը, կօժանդակի համայնքների և նրանց 

ձևավորած կառույցների կարողությունների հզորացմանը, ինչը կառավարման 

համակարգի ապակենտրոնացման կարևորագույն նախապայմաններից է:  

 

1.1 ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը 

 1.1.1 Իրավիճակի նկարագրություն 

Հայաստանի գործող վարչատարածքային բաժանման հիմնարար դրույթներն 

ամրագրված են ՀՀ Սահմանադրության մեջ: Վերջինս սահմանում է վարչատարածքային 

միավորները և առանձնացնում այն միավորը, որտեղ իրականացվում է տեղական 

ինքնակառավարում (ներդիր 1):  
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Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման համակարգը կանոնակարգված է 

“Վարչատարածքային բաժանման մասին” ՀՀ օրենքով, համաձայն որի 

Հանրապետության տարածքը բաժանված է տասը մարզի և մայրաքաղաք Երևանին 

տրված է համայնքի կարգավիճակ (Գծապատկեր 1): 

 

 

Գծապատկեր 1. ՀՀ քարտեզը ըստ մարզերի  

Հայաստանի մարզային բաժանումը կատարվել 

է նախկին շրջանների սահմաններով և 

յուրաքանչյուր մարզի մեջ ընդգրկվել են 2-5 

շրջաններ: Ներկայումս շրջանները 

վարչատարածքային միավորներ չեն, սակայն 

որոշ հանրային ծառայություններ դեռևս 

մատուցվում են մարզային կառույցների 

տարածաշրջանային (շրջանային) 

ստորաբաժանումների կողմից: Դրանց թվում 

են` ոստիկանության, կադաստրի, հարկային և 

այլ ծառայությունները:  

ՀՀ 9978 բնակավայրերն ընդգրկված են 915 համայնքներում: Դրանցից 49-ը քաղաքային 

համայնքներ են, իսկ 866-ը` գյուղական: ՀՀ համայնքների վարչական տարածքների 

հանրագումարը (համայնքների վարչական տարածքներից դուրս է միայն Սևանա լճի 

տարածքը) հավասար է Հայաստանի տարածքին, այսինքն` տեղական 

ինքնակառավարումն իրականացվում է ՀՀ ամբողջ տարածքում (բացառությամբ Սևանա 

լճի)9: 

                                                           
8
 www.armstat.am/am/?nid=50, ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2010: 

9
 Սևանա լճի կարգավիճակը սահմանված է “Սևանա լճի մասին” ՀՀ օրենքով: 

Ներդիր1. Հատված ՀՀ Սահմանադրությունից 

Հոդված 11.1.  Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են 

մարզերը և համայնքները: 

Հոդված 11.2.  Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տեղական 

ինքնակառավարումը: 

Հոդված 104.  Տեղական ինքնակառավարումն իրականացվում է համայնքներում: 

Հոդված 104.1. Համայնքը մեկ կամ մի քանի բնակավայրերի բնակչության հանրությունն է: 

http://www.armstat.am/am/?nid=50
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Մարզերն իրենց բնակչությամբ, տարածքով, կազմի մեջ մտնող համայնքների և 

բնակավայրերի թվով զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից (Աղյուսակ 1): Միայն Երևան 

համայնքն է, որ չի մտնում որևէ մարզի կազմի մեջ: 

Յուրաքանչյուր համայնք բաղկացած է մեկ կամ մի քանի բնակավայրերից: Միջին 

հաշվով յուրաքանչյուր համայնքի բաժին է ընկնում 1,09 բնակավայր: Այդ ցուցանիշն 

ամենամեծն է Սյունիքի մարզում` 1,23 և ամենափոքրը` Արարատի և Արմավիրի 

մարզերում` 1,01: Ամենախիտ բնակեցված մարզերն են Արմավիրը, Արարատը և 

Կոտայքը (համապատասխանաբար 284.1, 133.0 և 134.3 մարդ` 1կմ2 վրա), ամենանոսրը` 

Վայոց Ձորը և Սյունիքը (համապատասխանաբար 24.2 և 33.9 մարդ` 1կմ2 վրա):  

 

Աղյուսակ 1 ՀՀ մարզերի տարածքը, բնակչության թիվը, համայնքների և բնակավայրերի 

քանակը10 

Մարզեր 
Տարածքը 
(քառ.կմ) 

Բնակչությունը 
01/01/2010թ. 
(հազ. մարդ) 

Բնակչության 
խտությունը 

(մարդ/քառ.կմ) 

Համայնքների 
թիվը Բնակա-

վայրերի 
քանակը 

Ընդա-
մենը 

որից` 
քաղաք-

ային 

Արագածոտն 2753 141.7 51.5 114 3 120 

Արարատ 2096 278.8 133.0 97 4 98 

Արմավիր 1242 284.1 228,7 97 3 98 

Գեղարքունիք 5348 241.5 45.2 91 5 97 

Լոռի 3789 281.6 74.3 113 8 130 

Կոտայք 2089 280.6 134.3 67 7 69 

Շիրակ 2681 281.5 105.0 119 3 131 

Սյունիք 4506 152.9 33.9 109 7 134 

Վայոց Ձոր 2306 55.8 24.2 44 3 55 

Տավուշ 2704 134.4 49.7 62 5 65 

Ընդամենը 29514 2132.9 72.3 913 48 997 

 

Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ ամենաշատ քաղաքային համայնքները տեղաբաշխված են 

Լոռու, Կոտայքի և Սյունիքի մարզերում (համապատասխանաբար` 8, 7 և 7), իսկ 

ամենաքիչը` Արագածոտնում, Արմավիրում, Շիրակում և Վայոց Ձորում (3-ական): 

Համաձայն Հայաստանի օրենսդրության համայնքները տարբերակվում են ըստ 

բարձունքային նիշերի11 և սահմանամերձության12 (Աղյուսակ 2): Սահմանամերձ 

                                                           
10

 Աղյուսակում ներառված չեն Երևան և Արծվաշեն համայնքները: Երևան համայնքը դիտարկված է 
առանձին, իսկ Արծվաշենը` գրավված է Ադրբեջանի կողմից:  
11

 Կարգավորվում է ըստ ՀՀ Կառավարության 1998 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 756 «ՀՀ բնակավայրերը ըստ 
բարձրունքային նիշերի դասակարգելու մասին» որոշման: Լեռնային են այն բնակավայրերը, որոնք գտնվում 
են ծովի մակերևույթից 1700-2000 մետր բարձրության վրա, իսկ բարձր լեռնային են 2000 մետրից բարձր 
գտնվող բնակավայրերը: 
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համայնքների գերակշիռ մասը գտնվում է Սյունիքի և Տավուշի մարզերում: Բարձր 

լեռնային և լեռնային համայնքները հիմնականում գտնվում են Արագածոտնի, 

Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում: 

Լեռնային և բարձր լեռնային համայնքների թիվը 375 է (համայնքների ընդհանուր թվի 

41%-ը), ընդ որում, բարձր լեռնային համայնքները կազմում են դրա մոտ կեսը (188): 

Սահմանամերձ համայնքների թիվը կազմում է 184, ինչը համայնքների ընդհանուր թվի 

20, 1%-ն է: 

Աղյուսակ 2. Համայնքների դասակարգումը ըստ բարձրադիրության նիշերի13 և 

սահմանամերձության` մարզային կտրվածքով 

 

Ոչ սահմանամերձ Սահմանամերձ 

Ը
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ը
 

Նախալեռ-
նային 

Լեռնա-
յին 
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լեռնային 
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Արագածոտն 51 2 25 0 39 1 2 0 0 0 0 0 120 

Արարատ 82 4 3 0 0 0 6 0 3 0 0 0 98 

Արմավիր 87 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 98 

Գեղարքունիք 7 0 8 0 57 3 0 0 1 1 19 1 97 

Լոռի 90 8 26 0 0 0 2 0 4 0 0 0 130 

Կոտայք 38 5 19 2 5 0 0 0 0 0 0 0 69 

Շիրակ 34 1 43 2 36 0 10 0 2 0 3 0 131 

Սյունիք 37 1 23 1 8 0 47 4 9 0 3 1 134 

Վայոց Ձոր 21 2 10 0 8 1 7 0 3 0 3 0 55 

Տավուշ 15 3 2 0 0 0 43 2 0 0 0 0 65 

Ընդամենը 462 29 159 5 153 5 125 6 22 1 28 2 997 

 

ՀՀ համայնքների 48%-ը (441 համայնք) ունեն 1000-ից պակաս բնակչություն, որի մեջ 

300-ից պակաս բնակչություն ունեցողները 196-ն են, իսկ 100-ից պակաս բնակչություն 

                                                                                                                                                                                     
12

 Կարգավորվում է ըստ ՀՀ Կառավարության 1998 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 713 «ՀՀ սահմանամերձ 
համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» որոշման:  
13

 Այն համայնքը որոնց կազմում կան լեռնային կամ բարձր լեռնային բնակավայրեր պայմանականորեն 
համարվում են համապատասխանաբար լեռնային կամ բարձր լեռնային: 



 

39 

ունեցողները` 29-ը (աղյուսակ 3): Համայնքների 54%-ի (գերակշիռ մասի) բնակչությունը 

տատանվում է 500-ից 3000 բնակչի միջակայքում: Համեմատաբար խոշոր համայնքները 

(5000-ից ավել բնակչություն ունեցող) ընդամենը 77-ն են, որոնցից միայն 22-ն ունեն 

15000 և ավելի բնակչություն: Փոքր բնակչությամբ ամենաշատ համայնքները գտնվում են 

Սյունիքի և Արագածոտնի մարզերում, որտեղ 1000-ից պակաս բնակչություն ունեցող 

համայնքները մարզի ընդհանուր համայնքների թվի մեջ կազմում են 

համապատասխանաբար` 80% և 66%: Խոշոր համայնքների տեսակարար կշռով 

ամենամեծ ցուցանիշն ունեն Կոտայքի (19%) և Գեղարքունիքի (18%) մարզերը: 

Աղյուսակ 3. Համայնքների դասակարգումը ըստ բնակչության թվաքանակի (առ 

01.01.2011թ. դրությամբ)14 

Մարզ 

ՀՀ համայնքները ըստ բնակչության թվաքանակի միջակայքի (մարդ) 

Ը
ն
դ

ա
մ
ե
ն
ը
 

Մինչև 
100 

101-ից 
300 

301-ից 
500 

501-ից 
1000 

1001-ից 
3000 

3001-
ից 5000 

5001-ից 
15000 

15000 և 
ավելի 

ք
ա

ն
ա

կ
 

%
 1

5
 

ք
ա

ն
ա

կ
 

%
 

ք
ա

ն
ա

կ
 

%
 

ք
ա

ն
ա

կ
 

%
 

ք
ա

ն
ա

կ
 

%
 

ք
ա

ն
ա

կ
 

%
 

ք
ա

ն
ա

կ
 

%
 

ք
ա

ն
ա

կ
 

%
 

Արագածոտն 3 3 28 25 9 8 34 30 27 24 8 7 4 4 1 1 114 

Արարատ 0 0 4 4 0 0 14 14 56 58 13 13 7 7 3 3 97 

Արմավիր 0 0 3 3 3 3 7 7 58 60 19 20 5 5 2 2 97 

Գեղարքունիք 1 1 17 19 8 9 18 20 21 23 9 10 15 16 2 2 91 

Լոռի 1 1 29 26 15 13 20 18 36 32 4 4 4 4 4 4 113 

Կոտայք 0 0 3 4 4 6 13 19 28 42 6 9 10 15 3 4 67 

Շիրակ 4 3 29 24 8 7 28 24 42 35 3 3 3 3 2 2 119 

Սյունիք 20 18 36 33 17 16 14 13 16 15 2 2 1 1 3 3 109 

Վայոց Ձոր 0 0 14 32 4 9 6 14 16 36 0 0 4 9 0 0 44 

Տավուշ 0 0 4 6 8 13 15 24 24 39 7 11 2 3 2 3 62 

Ընդամենը 29 3 167 18 76 8 169 19 324 35 71 8 55 6 22 2 913 

 

Մեկ համայնքին ընկնող բնակչության միջին թիվը կազմում է 3565 մարդ, առանց հաշվի 

առնելու Երևան համայնքը` 2336 մարդ: Այս ցուցանիշով Հայաստանը Եվրոպայի 

խորհրդի անդամ երկրների մեջ գրավում է վերջին տեղերից մեկը: Մեծ թվով փոքր 

                                                           
14

 Աղբյուրը` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն 
15

 % -ը համայնքների ընդհանուր թվում 
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համայնքներում զգացվում է ռեսուրսների զգալի պակաս (մարդկային, ֆինանսական, 

տեղեկատվական և այլն): 

Վարչատարածքային բաժանման գործող համակարգի արդյունավետությունը կախված է 

այն բանից, թե ձևավորված տեղական ինքնակառավարման միավորներում ՏԻՄ-երն ինչ 

ծավալի և որակի ծառայություններ են մատուցում իրենց բնակիչներին և կարողանում են 

արդյո՞ք մատուցել օրենքով իրենց վերապահված բոլոր ծառայությունները: 

Համայնքների մատուցած ծառայությունների տեսակները, քանակը, որակը, 

արդյունավետությունը և այլ ցուցանիշներ տարբեր են` հիմնականում կապված համայնքի 

բնակչության (համայնքում այդ ծառայությունները ստացող քաղաքացիների) թվի հետ:  

Համայնքների մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ պատկերացում է տալիս 

համայնքների բյուջեների գործառական ծախսերը16 (աղյուսակ 4):  

ՀՀ համայնքների ընդհանուր թվի 5,3%-ը (47 համայնք), որոնք փոքրաթիվ բնակչություն 

ունեցող համայնքներ են, բացի ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններից17, այլ 

ոլորտներում ծախսեր չեն կատարել: Ընդհանրապես, փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող 

համայնքների ծառայությունների մատուցման շրջանակը շատ սահմանափակ է: Այսպես, 

փոքրաթիվ բնակչությամբ ամենաշատ համայնքներ ունեցող Սյունիքի մարզը ըստ 

ոլորտների ծառայություններ մատուցող համայնքների թվով զգալիորեն հետ է մնում 

մնացած մարզերի համապատասխան ցուցանիշներից (աղյուսակ 5): Եթե նկատի 

ունենանք, որ գործառական դասակարգման 10 ոլորտներից 7-ում համայնքի ղեկավարն 

ունի օրենքով սահմանված պարտադիր լիազորություններ, ապա բոլոր պարտադիր 

լիազորությունների մասով` ըստ ոլորտների, ծախսեր չեն կատարում առնվազն 775 

համայնքներ, կամ համայնքների ընդհանուր թվի 84,7%-ը: 
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 Համայնքների բյուջեների ոլորտային ծախսերը դիտարկելիս որպես այդ ոլորտում կատարված 
ծառայության հիմնավորում դիտարկվել են այն ծախսերը, որոնց հանրագումարը տարեկան կտրվածքով 100 
հազ. դրամից ավելի է (եթե գործառական դասակարգման ինչ որ հոդվածով ծախսերը 100 հազ. դրամից 
պակաս են, ապա պայմանականորեն ընդունվել է, որ այդ ուղղությամբ ծառայություն չի մատուցվել): 
Համայնքների կողմից կատարվող ծախսերը ներկայացվում են գործառական դասակարգման 11 
բաժիններում (ոլորտներում): Ներկայացված տվյալների մեջ ներառված են գործառական դասակարգման 
բոլոր բաժինները` բացառությամբ հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր բաժինը, որը 
նախատեսված է անկանխատեսելի ծախսերի ֆինանսավորման համար: 
17

 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների բաժնում ներկայացվող ծախսերը հիմնականում 
վարչական բնույթի ծախսեր են (օրինակ, կառավարման ապարատի պահպանման ծախսեր, պարտադիր 
սոցիալական ապահովագրության վճարներ և այլն) և շատ դեպքերում կապված են օրենքով համայնքի 
ղեկավարին վերապահված վարչական բնույթի լիազորությունների իրականացման հետ: 
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Աղյուսակ 4. Համայնքների թիվը ըստ գործառական դասակարգման ոլորտների, որոնց 

ուղղությամբ 2010 թվականին համայնքի բյուջեով կատարվել է 100 հազ. դրամից ավել 

ծախսեր  

Մարզեր 

Համայնքների թիվը` ըստ ոլորտների կատարած ծախսերի  

Ը
ն
դ

ա
մ
ե
ն
ը
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Արագածոտն 118 8 14 19 35 17 15 4 1 0 0 114 

Արարատ 0 0 0 5 10 12 24 36 10 0 0 97 

Արմավիր 0 2 2 5 14 26 35 9 4 0 0 97 

Գեղարքունիք 0 5 19 12 12 19 16 5 3 0 0 91 

Լոռի 0 2 11 19 27 21 17 13 1 1 1 113 

Կոտայք 0 1 3 4 11 16 15 13 4 0 0 67 

Շիրակ 0 5 14 20 16 25 21 16 2 0 0 119 

Սյունիք 0 21 30 20 19 11 5 3 0 0 0 109 

Վայոց Ձոր 0 0 6 11 6 7 9 5 0 0 0 44 

Տավուշ 0 3 8 7 7 14 16 6 1 0 0 62 

Ընդամենը 1 47 107 122 157 168 173 110 26 1 1 913 

 

Համայնքի բնակչության թվաքանակի և այդ համայնքի կատարած բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման ոլորտների քանակի միջև առկա է ուղղակի կապ 

(Աղյուսակ 6): Ինչքան փոքր է համայնքի բնակչության թիվը, այնքան քիչ են համայնքի 

բյուջեից ֆինանսավորվող ոլորտների թիվը:  

Ինքնուրույն, համեմատաբար բազմաոլորտ, համայնքային ծառայություններ են 

մատուցում 1000-ից 5000 բնակիչ ունեցող համայնքները, իսկ լիարժեք ցանկով 

ծառայությունների մատուցումը սկսվում է 5000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներում 

(տես` աղյուսակ 6-ում ընդգծված վանդակների թվերի համընկնումը): 
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 2010թ.-ին Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղական համայնքը ընդհանրապես բյուջետային ծախսեր 
չի կատարել: Պատճառը բանկային հաշվի կալանքի տակ լինելն է: 2010թ.-ի համայնքի բյուջեի բոլոր 
եկամուտները ուղղվել են դատական վճռով որոշված պարտքերի մարմանը: 
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Աղյուսակ 5.Համայնքների քանակը ըստ գործառական դասակարգման ոլորտների, որոնց ուղղությամբ 2010 թվականին համայնքի բյուջեով կատարվել է 

է100 հազ. դրամից ավել ծախսեր 
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Արագածոտն 114 113 99.1 0 0.0 0 0.0 80 70.2 21 18.4 60 52.6 3 2.6 61 53.5 36 31.6 70 61.4 

Արարատ 97 97 100.0 1 0.0 0 0.0 71 73.2 87 89.7 69 71.1 26 26.8 80 82.5 83 85.6 95 97.9 

Արմավիր 97 97 100.0 0 0.0 1 0.0 62 63.9 76 78.4 52 53.6 11 11.3 83 85.6 46 47.4 90 92.8 

Գեղարքունիք 91 91 100.0 2 0.0 0 0.0 64 70.3 32 35.2 46 50.5 2 2.2 50 54.9 47 51.6 56 61.5 

Լոռի 113 113 100.0 6 0.1 2 0.0 78 69.0 24 21.2 54 47.8 7 6.2 72 63.7 81 71.7 109 96.5 

Կոտայք 67 67 100.0 0 0.0 0 0.0 31 46.3 42 62.7 42 62.7 16 23.9 57 85.1 43 64.2 62 92.5 

Շիրակ 119 119 100.0 0 0.0 0 0.0 88 73.9 60 50.4 72 60.5 2 1.7 79 66.4 49 41.2 100 84.0 

Սյունիք 109 109 100.0 0 0.0 0 0.0 63 57.8 11 10.1 35 32.1 1 0.9 53 48.6 30 27.5 43 39.4 

Վայոց Ձոր 44 44 100.0 0 0.0 0 0.0 29 65.9 11 25.0 21 47.7 0 0.0 44 100.0 19 43.2 29 65.9 

Տավուշ 62 62 100.0 1 0.0 0 0.0 39 62.9 21 33.9 37 59.7 5 8.1 43 69.4 40 64.5 49 79.0 

Ընդամենը 913 912 99.9 10 0.0 3 0.0 605 66.3 385 42.2 30 3.3 73 8.0 622 68.1 474 51.9 703 77.0 
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Աղյուսակ 6. Բնակչության թվաքանակով տարբերակված համայնքների թիվը ըստ 

գործառական դասակարգման ոլորտների քանակի, որոնց ուղղությամբ 2010 թվականին 

համայնքի բյուջեով կատարվել է 100 հազ. դրամից ավել ծախսեր 

Ոլորտների 

թիվը 

Համայնքների բնակչության թիվը ըստ միջակայքերի 

Մինչև  
100 

101-
ից 
300 

301-ից 
 500 

501-ից 
1000 

1001-
ից  

3000 

3001-ից 
 5000 

5001-ից  
15000 

15000 և 
 ավելի 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1 13 21 5 7 1 0 0 0 

2 14 53 21 17 2 0 0 0 

3 2 50 23 33 14 0 0 0 

4 0 33 19 49 43 10 3 0 

5 0 9 6 43 89 13 7 1 

6 0 0 2 18 103 20 24 6 

7 0 0 0 2 62 22 16 8 

8 0 0 0 0 10 6 5 5 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 

 29 167 76 169 324 71 55 22 

Ծանոթություն Ընդգծված վանդակներում առկա թվերը, դրանք համապատասխան բնակչության թվի 

միջակայքում ամենախոշոր ցուցանիշներն են, որոնցով կարելի է միջինացնել համայնքների կողմից ծախսեր 

կատարած ոլորտների քանակը, օրինակ` 301-ից 500 բնակիչ ունեցող համայնքներից շատերը ծախսեր են 

կատարում հիմնականում 2, 3 կամ 4 ոլորտներում: Կարմիր գույնով նշված են 6-ից 8 ոլորտները, որոնցում 

կատարված ծախսերը, ծածկում են համայնքային ծառայությունների հիմնական տեսակները: 

Փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող համայնքների կողմից քիչ թվով ոլորտներում 

ծառայություններ մատուցելու (ծախսեր կատարելու) պատճառներից ամենագլխավորը` 

սահմանափակ ֆինանսական միջոցներն են: Համայնքների մեծ մասի (652 համայնք կամ 

ընդհանուր համայնքների 71.4%) վարչական բյուջեների տարեկան ծախսերը չեն 

գերազանցում 25 մլն. դրամը, իսկ թվով 102 համայնքների բյուջեները 5 մլն. դրամից էլ 

պակաս են: Դա այն դեպքում, երբ 300-ից պակաս բնակչություն ունեցող համայնքների 

բյուջեներին որպես եկամուտ ամրագրված համահարթեցման դոտացիաների գումարը 

կազմում է 3,5 մլն դրամ (աղյուսակ 7):  

Համայնքների խիստ մասնատվածությունն իր ուղղակի ազդեցությունն է թողում նաև 

շարժական և անշարժ գույքի անհավասարաչափ բաշխման, դրանց հարկային 

բազաների և օգտագործման վրա: 

Հայաստանում գույքահարկը և հողի հարկը համայնքների բյուջեների հիմնական 

եկամուտներից են: Որոշակի կապ կա համայնքի բնակչության թվաքանակի և այդ նույն 

համայնքում մեկ շնչին ընկնող հողի հարկի և գույքահարկի տարեկան բազային 
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մեծությունների միջև: Համայնքների բնակչության թվաքանակի աճին զուգընթաց 

զգալիորեն նվազում են (շատ փոքր շեղումներով) այդ համայնքներում մեկ շնչին ընկնող 

հողի հարկի և գույքահարկի տարեկան հաշվարկային մեծությունները: Այսպես, եթե մինչև 

100 բնակիչ ունեցող համայնքներում այդ ցուցանիշը 4,9 հազ. դրամ է, ապա 15000-ից 

ավելի բնակչություն ունեցող համայնքներում այն կազմում է 2,7 հազ. դրամ (աղյուսակ 8): 

Աղյուսակ 7. Համայնքների թիվը և այդ համայնքների միջին բնակչությունը ըստ 2010թ. 

վարչական19 բյուջեի ծախսային մասի մեծության 

2010թ. համայնքների վարչական 
բյուջեների փաստացի ծախսերը` ըստ 

միջակայքերի 

Համայնքների 
թիվը 

Այդ համայնքների միջին 
բնակչությունը 

(հազ. մարդ) 

Մինչև 3 մլն դրամ 3 0.1 

3-ից 5 մլն դրամ 99 0.2 

5-ից 10 մլն դրամ 227 0.4 

10-ից 25 մլն դրամ 323 1.2 

25-ից 100 մլն դրամ 221 3.4 

100-ից 500 մլն դրամ 33 14.1 

500-ից 1000 մլն դրամ 5 47.3 

1000 մլն դրամից ավելի 2 125.6 

 

Եթե փոքր բնակչություն ունեցող համայնքներում մեկ բնակչին ընկնող հարկային 

եկամուտների հիմնական մասը կազմում է հողի հարկը, ապա ավելի խոշոր 

համայնքներում հողի հարկի համապատասխան ցուցանիշները զգալիորեն նվազում են` 

փոխարենը գույքահարկի մասով նկատվում է նույն ցուցանիշի զգալի աճ (0,8 հազ. 

դրամից մինչև 2,2 հազ. դրամ):  

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 8. Մեկ շնչին ընկնող հողի հարկի և գույքահարկի արժեքային (հազար դրամ) 

ցուցանիշները` ըստ համայնքների բնակչության թվի (2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ) 

 
Մինչև 
100 

101-ից 
300 

301-ից 
500 

501-ից 
1000 

1001-ից 
3000 

3001-ից 
5000 

5001-ից 
15000 

15000 և 
ավելի 
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 Համայնքային բյուջեների չափի հետ կապված ուսումնասիրությունների դեպքում նպատակահարմար է 
օգտագործել վարչական բյուջեների տվյալները, քանի որ ընդհանուր բյուջեի (վարչական + ֆոնդային) 
տվյալները հաճախ արhեստականորեն փոքրանում են ֆոնդային բյուջեի հնարավոր բացասական արժեքի 
պատճառով:  
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Հողի հարկ 4.1 5.2 3.7 3 2.5 2 1.3 0.5 

Գույքահարկ 0.8 0.9 0.7 0.9 1.1 1.2 1.7 2.2 

Ընդամենը 4.9 6.1 4.4 3.9 3.6 3.2 3 2.7 

 

Փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող համայնքներում բավականին մեծ է մեկ տնային 

տնտեսությանն ընկնող գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների քանակը` 

ինչպես քաղաքացիների, այնպես էլ համայնքային սեփականության կտրվածքով: 

Այսպես, փոքրաթիվ բնակչությամբ ամենաշատ համայնքներ ունեցող Սյունիք մարզը այդ 

ցուցանիշներով առաջին տեղում է (աղյուսակ 9): Այդ համայնքների հողատարածքների 

մի զգալի մաս չի մշակվում աշխատուժի պակասի պատճառով: Համայնքապատկան 

հողատարածքների մի զգալի մաս նաև չի վաճառվում կամ վարձակալության չի տրվում 

տեղեկատվության անհասանելիության, համայնքի` շուկայից կտրվածության, 

անհեռանկար համայնքի տարածքում գտնվելու, համայնքի մեկուսացվածության և այլ 

պատճառներով: 

Բոլոր գյուղական համայնքների հաշվարկով, մեկ տնային տնտեսությանը բաժին 

ընկնող20 գյուղատնտեսական նշանակության հողերի քանակով ամենաբարձր ցուցանիշն 

ունեն Սյունիքը (13.52 հա) և Վայոց Ձորը (12.19 հա), ինչը ամենացածր ցուցանիշից` 

Արարատ (1.47 հա) և Արմավիր (1.15 հա) մարզերից մեծ է 8.3–ից 11.7 անգամ: 

Նույնպիսի պատկեր է դիտարկվում նաև մեկ տնային տնտեսությանը բաժին ընկնող 

համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 

մասով (աղյուսակ 9):  

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 9.Գյուղական համայնքներում մեկ տնային տնտեսությանը բաժին ընկնող 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերն (հա)` ըստ մարզերի 

Մ ա ր զ ե ր
 

Տ ն ա յ ի ն  տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  ք ա ն ա կ ը
 

Գ յ ո ւ ղ ա տ ն տ ե ս ա - կ ա ն  ն շ ա ն ա կ ո ւ թ յ ա ն  հ ո ղ ե ր  ( հ ա ) որից Մ ե կ  տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն ը  ը ն կ ն ո ղ  գ յ ո ւ ղ .  ն շ ա ն ա կ ո ւ թ յ ա ն  հ ո ղ ե ր  ( հ ա ) որից 

                                                           
20

 Համայնքում առկա, անկախ սեփականության տեսակից, ամբողջ գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերը բաժանած համայնքի տնային տնտեսությունների քանակի վրա: 
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Արագածոտն 32,539 173,764 54,581 119,183 5.34 1.68 3.66 

Արարատ 55,340 81,517 27,434 54,083 1.47 0.50 0.98 

Արմավիր 70,056 80,329 51,934 28,395 1.15 0.74 0.41 

Գեղարքունիք 53,809 181,185 57,611 123,574 3.37 1.07 2.30 

Լոռի 33,560 151,190 43,672 107,518 4.51 1.30 3.20 

Կոտայք 41,964 113,418 44,136 69,282 2.70 1.05 1.65 

Շիրակ 29,689 169,644 58,625 111,019 5.71 1.97 3.74 

Սյունիք 13,356 180,569 34,196 146,373 13.52 2.56 10.96 

Վայոց Ձոր 11,443 139,530 13,218 126,312 12.19 1.16 11.04 

Տավուշ 25,139 55,392 18,723 36,669 2.20 0.74 1.46 

Ընդամենը 366,895 1,326,538 404,130 922,408 3.62 1.10 2.51 

 

Այսպիսով, Հայաստանում փաստացի ձևավորվել և գործում է միամակարդակ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգ: Բոլոր համայնքները` բացառությամբ միայն Երևան 

համայնքի, գործում են միևնույն օրենսդրական դաշտում: ՏԻՄ-երն ունեն նույն 

լիազորությունները` անկախ իրենց համայնքների բնակչության թվից, վարչական 

տարածքից, ֆինանսական ներուժից, ծառայություններ մատուցելու կարողություններից և 

ենթակառուցվածքների առկայությունից: Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ խոշոր 

համայնքների ՏԻՄ-երը նոր լիազորությունների և գործառույթների խիստ կարիք ունեն, 

իսկ փոքրերը` նույնիսկ եղած լիազորությունների զգալի մասը չեն կարողանում 

իրականացնել (մեծ թվով համայնքներ ընդհանրապես հանրային ծառայություններ չեն 

մատուցում և նրանց բյուջետային միջոցները բավարարում են միայն աշխատակազմի 

պահպանման և մեկ-երկու փոքր ծախսեր իրականացնելուն): Փոքրաթիվ բնակչություն 

ունեցող համայնքներում գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների մի 

զգալի մաս չի մշակվում: Համայնքների մեծ թիվը և շատ համայնքների փոքր լինելն 

ընդգծում է համայնքների խիստ մասնատվածությունը, իսկ տեղական 

ինքնակառավարման երկրորդ մակարդակի և/կամ միջհամայնքային միավորումների 

բացակայությունը խանգարում է տեղական ինքնակառավարման լիարժեք 

իրականացմանը և ապակենտրոնացման հետագա խորացմանը: Դեռևս չի կատարվել ՀՀ 
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Սահմանադրության պահանջը` օրենքով չեն սահմանվել համայնքների միավորման կամ 

բաժանման սկզբունքները և կարգը21: 

Ստեղծված իրավիճակի շտկման և առաջացած հիմնահարցերի լուծման նպատակով ՀՀ 

կառավարությունը 2011թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 44 արձանագրային որոշմամբ 

հավանություն է տվել համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների 

ձևավորման հայեցակարգին: ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է 

միջգերատեսչական հանձնաժողով, վերջինս էլ ձևավորել է համայնքների խոշորացման, 

միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և հանրային տեղեկացման հարցերով 3 

աշխատանքային խմբեր: Հայեցակարգում ներկայացված է Արագածոտնի մարզի 

համայնքների խոշորացման սխեման ըստ խոշորացման չափորոշիչների: Բացի 

Արագածոտնի մարզից, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունը22 

համայնքների խոշորացման գործնական մոդելների մշակման համար խորացված 

ուսումնասիրություններ է կատարել նաև Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում: Այսինքն, 

կարելի է նշել, որ արդեն պատրաստ են նշված երեք մարզերի համայնքների 

խոշորացման սխեմաների նախագծերը: 

 

1.2 Երևան համայնքը 

1995թ. ընդունված Սահմանադրությամբ տեղական ինքնակառավարումը Երևան 

քաղաքում իրականացվում էր թաղային համայնքներում: Նույն թվականին ընդունված 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքով 

Երևան քաղաքում կազմավորվեցին 12 թաղային համայնքներ. Աջափնյակ, Ավան, 

Արաբկիր, Դավթաշեն, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Նորք-

Մարաշ, Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Քանաքեռ–Զեյթուն: Երևանի թաղային համայնքներում 

տեղական ինքնակառավարումն իրականացվում էր նույն օրենսդրությամբ, ինչպես 

Հայաստանի Հանրապետության մյուս բոլոր համայնքներում: Թաղային համայնքներում 

ընտրվում էին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ` համայնքի ղեկավար 

(թաղապետ) և համայնքի ավագանի: Համայնքներն ունեին առանձին բյուջե, առանձին 

սեփականություն և ինքնուրույն էին իրականացնում իրենց գործունեությունը: Երևանի 

քաղաքապետը (քաղաքապետարանը) տարածքային կառավարման մարմին էր: Երևանը 

չուներ մնացած համայնքների նման ձևավորվող ընդհանուր բյուջե, քաղաքապետի 

միջոցով իրականացվող ծրագրերը հիմնականում ֆինանսավորվում էին Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:  

                                                           
21

 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 110: 
22

 Միջազգային և տեղական փորձագետների ընդգրկմամբ: 
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Փաստացի ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ տեղական ինքնակառավարում 

իրականացվում էր Երևանի առանձին հատվածներում (թաղային համայնքներում), իսկ 

ամբողջ քաղաքի մասշտաբով իրականացվում էր միայն պետական կառավարում: 

2005թ. սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում Երևանին տրվեց համայնքի 

կարգավիճակ (ՀՀ Սահմանադրության 108 հոդված), իսկ թաղային համայնքները 

լուծարվեցին: 

Երևան համայնքում տեղական ինքնակառավարումը կարգավորվում է «Երևան 

քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» և «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին» ՀՀ օրենքներով: Երևանում ՏԻՄ-երը ձևավորվեցին 2009թ. մայիսին կայացած 

ընտրությունների արդյունքում, որոնք տարվա վերջին ընդունեցին համայնքի հաջորդ 

տարվա բյուջեն և, այդպիսով, Երևանը փաստացի համայնք դարձավ: 

Ներկայումս Երևան համայնքը բաժանված է 12 վարչական շրջանների, որոնք 

կազմավորվել են նախկին թաղային համայնքների սահմաններում և կրում են նույն 

անվանումները: Վարչական շրջաններում տեղական ինքնակառավարում չի 

իրականացվում: Այն քաղաքային համայնքի ներսում տեղական իշխանության 

ապահամակենտրոնացման արդյունքում ձևավորված տեղական մարմինների 

համակարգ է, որը գործում է Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

անմիջական ենթակայությամբ:  

Ավելի քան մեկ միլիոն բնակիչ ունեցող Երևանում միամակարդակ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումը նվազեցրեց բնակչության 

հասանելիությունը ՏԻՄ-երին և բնակիչներին հեռացրեց նրանցից:  

 

1.3 Միջհամայնքային համագործակցություն 

Հայաստանում միջհամայնքային համագործակցությունը զարգացած չէ, որը 

պայմանավորված է ինչպես անկատար օրենսդրությամբ, այնպես էլ համայնքների թույլ 

կարողություններով:  

ՀՀ օրենսդրությամբ միջհամայնքային համագործակցությունը կարող է իրականացվել 

հետևյալ ձևերով` միջհամայնքային միավորումների և համայնքների միությունների 

ձևավորում, իրավական պայմանագրերով համագործակցություն:  

Միջհամայնքային միավորումների վերաբերյալ որոշ դրույթներ են ամրագրված 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում: Սակայն օրենքով սահմանված է, 

որ միջհամայնքային միավորումների խնդիրները, իրավասությունները սահմանվում են 
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օրենքով23, իսկ դրանք դեռևս սահմանված չեն և, հետևապես, Հայաստանում չկան 

գրանցված միջհամայնքային միավորումներ: 

Ըստ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի պաշտոնական տվյալների, 

Հայաստանում կան 25 գրանցված համայնքների միություններ: Չնայած գրանցված 

համայնքների միությունների մեծ թվին, դրանց մի մասը գրեթե չի գործում, իսկ 

գործողներն էլ այնքան էլ ակտիվ չեն իրենց հիմնական խնդրի` համայնքների շահերի 

պաշտպանության հարցում: 

Ներկայում Հայաստանում միջհամայնքային համագործակցությունը` ՏԻՄ-երի 

լիազորությունների իրականացման առումով, հիմնականում կատարվում է միայն 

ուղղակի կնքվող պայմանագրերով ձևավորվող կառույցների միջոցով, որոնց 

գործունեությունը սահմանափակվում է հողի հարկի և գույքահարկի բազաների վարման 

գործառույթներով: ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 

տվյալների համաձայն 2010թ. վերջին հարկային վարչարարություն իրականացնող այդ 

կառույցների թիվը Հայաստանում կազմել է 76: 

Այսպիսով, Հայաստանում անբավարար մակարդակի վրա է գտնվում միջհամայնքային 

համագործակցությունը, որը կանոնակարգելու և կազմակերպելու դեպքում մեծ չափով 

կընդլայնվի մատուցվող ծառայությունների ցանկն ու ծավալները և զգալիորեն 

կբարձրանա դրանց իրականացման արդյունավետությունը: 

 

1.4 ՀՀ վարչատարածքային բարեփոխումների և միջհամայնքային 

համագործակցության զարգացման գերակայությունները 

 

1.4.1 Կարճաժամկետ հատվածի բարեփոխումներ 

1. Օրենքով սահմանել համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքները և 

կարգը: 

Ի կատարումն ՀՀ Սահմանադրության հոդված 110-ի մշակել օրենքի դրույթներ 

համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքների ու կարգի վերաբերյալ և 

դրանք ամրագրել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում:  

2. Սկսել համայնքների խոշորացման գործընթացը:  

Համայնքների խոշորացման գործընթացը սկսել խոշորացվող համայնքների ցանկը 

կազմելով` համաձայն «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային 
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միավորումների ձևավորման» հայեցակարգում ամրագրված չափորոշիչների: 

Դրանից հետո ՀՀ կառավարությունը համապատասխան համայնքներում նշանակում 

է տեղական հանրաքվեներ24: 

3. Օրենքով հստակեցնել և կանոնակարգել միջհամայնքային համագործակցության 

ձևերը: 

Լրամշակել «Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի Միջհամայնքային 

միավորումները գլուխը և այն դարձնել ամբողջական` մասնավորապես, սահմանել 

միջհամայնքային միավորումների խնդիրները, իրավասությունները, կամավոր 

հիմունքներով միավորումներ կազմելու ժամկետները և այլն: Այդ օրենքով 

համայնքները (բացառությամբ Երևանի) տարբերակել երկու խմբերի` ա) 

միջհամայնքային միավորումների կազմի մեջ ընդգրկված համայնքներ, որոնց ՏԻՄ-

երն իրականացնում են սահմանափակ թվով լիազորություններ, և բ) 15000-ից ավելի 

բնակիչ ունեցող համայնքներ, որոնք ընդգրկված չեն միջհամայնքային 

միավորումներում և իրականացնում են օրենքով ՏԻՄ-երին ամրագրված բոլոր 

լիազորությունները: Միջհամայնքային միավորման կառավարման մարմինն 

իրականացնում է այն բոլոր լիազորություններն, որոնք չեն իրականացնում իր կազմի 

մեջ մտնող համայնքների ՏԻՄ-երը: 

Գործուն միջոցներ ձեռնարկել միջհամայնքային համագործակցության զարգացման 

և ընդլայնման համար` մասնավորապես աջակցել կամավոր հիմունքներով 

միջհամայնքային միավորումներ ձևավորող համայնքներին, օրենքով կանոնակարգել 

միջհամայնքային համագործակցության այլ ձևերի ստեղծմանը և գործունեությանը 

վերաբերող հարցերը: 

4. Երևան քաղաքում ակտիվացնել վարչական շրջանների մակարդակում կառավարման 

գործընթացին բնակչության մասնակցությանը: 

 Միջոցներ ձեռնարկել Երևան քաղաքի վարչական շրջանի ղեկավարին կից 

հասարակական կարգով գործող խորհրդատվական խորհուրդների ձևավորման, 

կայացման և զարգացման ուղղությամբ: 

 

1.4.2 Միջնաժամկետ հատվածի բարեփոխումներ 

1. Իրականացնել համայնքների խոշորացում:  

Վարչատարածքային բաժանման մասին ՀՀ օրենքում ամրագրել խոշորացված 

համայնքների անունները: 
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2. Ավարտել միջհամայնքային միավորումների ձևավորման գործընթացը: 

Կամավորության սկզբունքով միջհամայնքային միավորումների ձևավորման 

ժամկետի ավարտից հետո ձևավորել միջհամայնքային միավորումներ այն 

տարածաշրջաններում, որտեղ դրանք չեն ձևավորվել` դրանց կազմում ընդգրկելով 

բոլոր համայնքները` բացառությամբ 15000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների: 

3.  Իրականացնել վարչատարածքային բարեփոխումներին համարժեք 

ապակենտրոնացում: 15000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքներին և 

միջհամայնքային միավորումներին օրենքով ամրագրել նոր պարտադիր 

լիազորություններ` ի հաշիվ նաև պատվիրակված լիազորությունների: 

 

1.4.3 Երկարաժամկետ հատվածի բարեփոխումներ 

1. Հայաստանում և Երևանում հիմնել երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման 

համակարգ: 

Սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով Հայաստանում ձևավորել շրջաններ` 

դրանց տալով վարչատարածքային և տեղական ինքնակառավարման միավորի 

կարգավիճակ: Համայնքների և շրջանների ինքնակառավարման մարմինների միջև 

լիազորությունների բաշխումը կատարել հաշվի առնելով միջհամայնքային 

միավորումների գործունեության փորձը: 

Սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով Երևանում վերականգնել նախկին 

թաղային համայնքները և ձևավորել երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման 

համակարգ: 
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Գլուխ II. Իշխանության ապակենտրոնացում, համայնքի ղեկավարի և 
ավագանու ինստիտուտների հետագա զարգացումը 

2.1 Համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուտների ընթացիկ վիճակի 

նկարագրություն  

ՀՀ համայնքների համար շրջադարձային հանդիսացավ ՀՀ Սահմանադրության 

ընդունումը, որով անհրաժեշտ սահմանադրա-իրավական հիմքեր ստեղծվեցին 

տեղական նշանակության խնդիրները տեղերում ինքնուրույն լուծելու համար: 2005թ. 

կատարված Սահմանադրական փոփոխություններից և 2009թ. կայացած Երևանի 

ավագանու ընտրություններից հետո, Հայաստանում իշխանության ապակենտրոնացման 

քաղաքականությունում սկսվել է բարեփոխումների նոր փուլ: 

Ապակենտրոնացման նոր բարեփոխումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 

վերլուծել և գնահատել ՀՀ ՏԻՄ-երին գործող օրենքով վերապահված լիազորությունների 

իրականացման ընթացիկ վիճակը, ինչպես նաև ներկայացնել առաջարկություններ` 

հանրային կառավարման մարմինների միջև լիազորությունների բաշխման 

քաղաքականության և դրա արդյունքում, ՏԻՄ-երի լիազորությունների վերանայման ու 

հստակեցման մոտեցումների վերաբերյալ: 

Ընդհանուր առմամբ, կենտրոնացված և ապակենտրոն կառավարման մարմինների միջև 

լիազորությունների բաշխման տրամաբանությունը Հայաստանում կառուցվել է 

հիմնականում ելնելով` 

ա) հանրային ծառայությունների մատուցման արդյունավետության խնդիրներից, 

այսինքն` հնարավորինս նվազագույն ծախսերով հանրությանը մատչելի և որակյալ 

ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից, 

բ) տարածքային առումով հասարակության շահերի համահարթեցման խնդիրներից, 

այսինքն` արդյո՞ք տվյալ լիազորության իրականացումը տարածքային առումով 

առաջացնում է շահերի բախում հասարակության տարբեր խմբերի միջև: 

Այն հանրային ծառայությունները, որոնց գծով ամբողջ հանրության շահերը միասնական 

են, վերապահվել են կենտրոնական կառավարությանը: Իսկ այն հանրային 

ծառայությունները, որոնց գծով կարող է շահերի բախում առաջանալ տարածքային 

առումով, վերապահվել են ապակենտրոնացված ՏԻՄ-երին: 

Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ ՏԻՄ-երն ունեն բավականաչափ կառավարչական 

ինքնուրույնություն: Պետական և տարածքային կառավարման մարմինների հետ ՏԻՄ-

երի փոխհարաբերությունները, կառավարչական առումով, հիմնականում կրում են 

խորհրդատվական և ուղղորդող բնույթ` կապված ոլորտային քաղաքականությունների 

մշակման, համայնքային բյուջեների կազմման և կատարման և այլ հարցերի հետ: Եթե ՀՀ 
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ՏԻՄ-երի կառավարչական լիազորությունները և ինքնուրույնությունը բավականին լայն 

են, ապա նույնը չի կարելի ասել ՏԻՄ-երի հարկաբյուջետային լիազորությունների մասին:  

Ըստ էության, Հայաստանում անհամաչափ է հանրային ծառայությունների մատուցման 

պատասխանատվության բաշխումը պետական կառավարման, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև: Լիազորությունների 

զգալի մասը կատարվում է բաշխված, ոչ բացառիկ կերպով, որն առաջացնում է 

հիմնախնդիրներ հասարակության առջև նրանց պատասխանատվության առումով:  

ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակը կոչված է ապահովելու համայնքի բնակչությանը 

մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացումը: Այդ 

տեսանկյունից, ՏԻՄ-երի` օրենքով սահմանված լիազորությունները բաժանվում են երեք 

խմբի` պարտադիր, կամավոր (երկուսը միասին` սեփական) և պետության կողմից 

պատվիրակված:  

ՀՀ օրենսդրությամբ ամրագրվել է, որ ՏԻՄ-երի պարտադիր լիազորություններն ունեն 

գերակայություն կամավոր լիազորությունների նկատմամբ: Չնայած դրանց երկուսի 

իրականացման ֆինանսավորումն էլ կատարվում է համայնքի բյուջեից, կամավոր 

լիազորությունների իրականացումը պայմանավորված է համայնքի բյուջեի 

հնարավորություններով և հրատապության գործոնով:  

ՀՀ գործող օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված են բավականին ծախսատար պարտադիր 

լիազորություններ (օրինակ, նախադպրոցական կրթության, մշակույթի, բնակարանային-

կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառներում), որոնց 

ամբողջ ծավալով և լիարժեք իրականացման հարցն այսօր ՀՀ համայնքների մեծ մասին 

ֆինանսական լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցնում: Այս հարցն անմիջական կապի մեջ 

է ՏԻՄ-երի` լիազորությունների իրականացման կարգերի օրենքով ընդունման 

սահմանադրական պահանջի հետ: Այդպիսի օրենքներ Հայաստանում դեռևս չեն 

ընդունվել` չնայած այն հանգամանքին, որ ՏԻՄ-երի լիազորությունների և ֆինանսական 

միջոցների համապատասխանության հարցն ուղղակիորեն բխում է ՀՀ 

Սահմանադրության (հոդված 107), Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական 

խարտիայի (հոդված 9, կետ 2) և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 

(հոդված 9, կետ 3) համապատասխան դրույթների պահանջներից: ՏԻՄ-երի 

լիազորությունների իրականացման օրենսդրորեն սահմանված կարգերի 

բացակայությունը գործնականում լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցնում ինչպես ՏԻՄ-

երին` դրանց իրականացման համար պահանջվող ֆինանսական ռեսուրսների 

նվազագույն ծավալները որոշելու առումով, այնպես էլ պետական լիազորված 

մարմիններին` այդ լիազորությունների իրականացման նկատմամբ պատշաճ 

վերահսկողություն կազմակերպելու առումով: 



 

 54 

Ընդհանրապես, ՏԻՄ-երի լիազորությունների և դրանց իրականացման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական, մարդկային, գույքային ռեսուրսների 

համապատասխանության հարցը տեղական ինքնակառավարման ամենահիմնարար և, 

միաժամանակ, ամենաբարդ հարցերից մեկն է: Տրամաբանական է, որ 

լիազորությունները չեն կարող արդյունավետ իրականացվել, եթե դրանք ապահովված 

չեն համապատասխան ռեսուրսներով: Այս բնագավառում ՀՀ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգը տարիներ շարունակ ունեցել է մեթոդաբանական 

լուրջ մոտեցումների և օրենսդրական բարեփոխումների կարիք:  

Անհրաժեշտ է սահմանել համայնքային ծառայության մատուցման մակարդակի` ծավալի, 

որակի և արդյունավետության չափանիշներ, նորմեր և նորմատիվներ: Իսկ դրա համար, 

առաջին հերթին, անհրաժեշտ է օրենքի տեսքով ընդունել ՏԻՄ–երի պարտադիր և 

պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ընդհանուր կարգեր: Ներկայումս 

Հայաստանում շրջանառության մեջ է դրված այդպիսի օրենքի մի նախագիծ պարտադիր 

լիազորությունների համար, որի ընդունումից հետո նոր հնարավոր կլինի մտածել ՏԻՄ-

երի բոլոր պարտադիր լիազորությունների իրականացման կոնկրետ կարգերը մշակելու և 

օրենքի տեսքով դրանք ընդունելու մասին: 

ՏԻՄ-երի լիազորությունների և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական, մարդկային, գույքային և այլ ռեսուրսների համապատասխանության 

հարցն անմիջական կապի մեջ է նաև ՀՀ համայնքներում համայնքային ծառայության և 

տեղեկատվական համակարգերի ներդրման և կայացման զարգացումների հետ, որոնց 

կարիքների գնահատման ուղղությամբ անհրաժեշտություն է զգացվում իրականացնել 

առանձին ուսումնասիրություն` այն դիտարկելով ՏԻՄ-երի լիազորությունների 

հստակեցման և վերանայման ամբողջական հետազոտության բաղկացուցիչ մասը: 

Մյուս կարևոր հարցը պետության կողմից համայնքներին պատվիրակված 

լիազորությունների և դրանց իրականացման վերլուծության, գնահատման և 

հստակեցման անհրաժեշտությունն է: Այս հարցն անհրաժեշտ է դիտարկել երեք 

տեսանկյունից` 

 պատվիրակված լիազորությունների իրավական կարգավիճակը ՀՀ 

օրենսդրությունում, 

 օրենքով սահմանված որոշակի լիազորություններ որպես պատվիրակված որակելու 

նպատակահարմարության վերլուծությունը և գնահատումը, 

 պատվիրակված լիազորությունների ֆինանսավորման (փոխհատուցման) հարցերը: 

Հայաստանում ՏԻՄ-երի պատվիրակված լիազորությունների սահմանման և 

իրականացման համար որպես իրավական հիմք հանդիսանում են ՀՀ Սահմանադրության 
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(հոդվածներ 105, 106, 107, 108.1), Տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական 

խարտիայի (հոդված 4, կետեր 1, 3, 5, 6, հոդված 8, կետ 2, հոդված 9), Տեղական 

ինքնակառավարման մասին (հոդվածներ 9, 10, 32-45, 57, գլուխ 71) և Երևան 

քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին (հոդվածներ 52, 55, 57-59, 61-64, 68, 

73, գլուխ 7) ՀՀ օրենքների համապատասխան դրույթները: Սակայն, ՀՀ 

օրենսդրությունում գոյություն չունի պատվիրակված լիազորությունների իրավական 

կարգավիճակի վերաբերյալ հատուկ իրավական ռեժիմ (առանձին իրավական ակտի` 

օրենքի կամ հայեցակարգի, տեսքով), և դա, կարծես, առաջ է բերում իրավական որոշ 

անհստակություն և շփոթության ռիսկ: Տեղական ինքնակառավարման մասին և 

Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքներում թվարկված 

են ՏԻՄ-երի պատվիրակված 19-ական լիազորություններ, և դրանցից քչերի 

իրականացման վերաբերյալ կան ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներ 

կամ հայեցակարգեր, ավելին` դրանցից ոչ մեկի իրականացման վերաբերյալ ընդունված 

չէ համապատասխան ՀՀ օրենք (ինչպես պահանջում է ՀՀ փոփոխված 

Սահմանադրության 107-րդ հոդվածը): Այդ պատճառով, պատվիրակված 

լիազորությունների իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ անհրաժեշտություն է 

զգացվում կատարել ուսումնասիրություն` մեկնաբանելով և հստակեցնելով 

յուրաքանչյուր պատվիրակված լիազորության իրավական հիմքն առանձին:  

 Հայաստանի գործող օրենսդրությունը չի պարունակում նաև պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման ծախսերի փոխհատուցման ձևերի և կարգի մասին 

հատուկ դրույթներ: Ավելին, օրենքով սահմանված պատվիրակված լիազորություններից 

ոչ բոլորի իրականացման համար են ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսվում և 

կատարվում համապատասխան ծախսեր: Արդյունքում, ՀՀ ՏԻՄ-երը` չունենալով 

համապատասխան կարգեր և ֆինանսական ռեսուրսներ, իրականում չեն իրականացնում 

պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունները: 

Պատվիրակված լիազորությունների իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ հաջորդ 

կարևոր հարցը վերաբերում է դրանց վարչական հսկողությանը: Օրենսդրական 

բարեփոխումներ նախապատրաստելիս, ամենայն հավանականությամբ, կարիք կլինի 

վերանայել և ավելի հստակեցնել նաև վերոհիշյալ ՀՀ օրենքների` վարչական 

հսկողությանը նվիրված գլուխներում տեղ գտած իրավական դրույթները: 

Հայաստանի օրենսդրությունում ՏԻՄ-երի պատվիրակված լիազորությունների 

իրավական կարգավիճակի անհստակությունից բացի,  նկատելի է, որ դրանց ցանկը, այլ 

երկրների հետ համեմատությամբ, երկար է և նպատակահարմար է այն կրճատել: 

Վերլուծության արդյունքում, գործող օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված պատվիրակված 

լիազորությունները կարելի է բաժանել երեք դասերի. 
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 Լիազորության պատվիրակումը հիմնավորված է համապատասխան իրավական 

ակտով և այն թողնվում է որպես պատվիրակված, 

 Լիազորության պատվիրակումը հստակ հիմնավորված չէ որևէ իրավական ակտով, 

սակայն կան հիմնավոր այլ պատճառներ` տվյալ լիազորությունը որակելու որպես 

պատվիրակված, և պետք է մտածել հետագայում դրա հստակ իրավական 

հիմնավորումը տալու մասին, 

 Որոշ պատվիրակված լիազորություններ կամ պետք է ընդհանրապես չորակել որպես 

այդպիսին և հանել օրենքից, կամ պետք է առաջարկել` որակելու դրանք որպես 

պարտադիր կամ կամավոր լիազորություններ: 

Հայաստանի օրենսդրությունում սահմանված է, որ ՏԻՄ-երին պետության կողմից 

պատվիրակված լիազորությունները ևս, ինչպես պարտադիր լիազորությունները, 

ենթակա են առաջնահերթ կատարման, ՀՀ օրենքներով սահմանված կարգով: Դրանք 

պարտադիր պետք է ֆինանսավորվեն ՀՀ պետական բյուջեից այդ նպատակով 

հատկացումների հաշվին, սակայն  օրենքով սահմանված պատվիրակված 

լիազորություններից ոչ բոլորի իրականացման համար են ՀՀ պետական բյուջեում 

նախատեսվում համապատասխան միջոցներ: Ըստ էության, չնայած այն փաստին, որ 

ՏԻՄ-երի որոշ լիազորություններ օրենքում թվարկված են որպես “պատվիրակված”, 

այդուհանդերձ, պետությունն առայժմ դրանք գործնականում չի պատվիրակել ՏԻՄ-

երին։ 

Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների ավելի մանրամասն 

վերլուծությունը և գնահատումը տես հավելված 10-ում: 

Հայաստանում ՏԻՄ-երի կամավոր լիազորությունների սահմանման և իրականացման 

համար, որպես իրավական հիմք, հանդիսանում են ՀՀ Սահմանադրության (հոդվածներ 

105, 107), Տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական խարտիայի (հոդված 4, կետեր 1, 

2, 4, հոդված 8, հոդված 9), Տեղական ինքնակառավարման մասին (հոդվածներ 10, 36-

39, 41-44, 57, գլուխ 71) և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին 

(հոդվածներ 69, 73, գլուխ 7) ՀՀ օրենքների համապատասխան դրույթները: Տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ ՏԻՄ-երի կամավոր 

լիազորություններն իրականացվում են համայնքի բյուջեով նախատեսված 

հատկացումներին համապատասխան և ավագանու սահմանած կարգով, որը հակասում է 

ՀՀ Սահմանադրության 107-րդ հոդվածում ամրագրված այն դրույթին, որ համայնքի 

ղեկավարի լիազորությունները (այդ թվում` կամավոր) և դրանց իրականացման կարգը 

սահմանվում են օրենքով: 

Չնայած Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում սահմանված են ՏԻՄ-երի 

23, իսկ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում 11 
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կամավոր լիազորություններ, սակայն դրանց ցանկը սպառիչ չէ, քանի որ Տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածում նաև սահմանվում է, որ ՀՀ այլ 

օրենքներով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունները կարող են իրականացվել 

միայն որպես կամավոր լիազորություններ, ինչպես նաև ՏԻՄ-երը կարող են 

իրականացնել համայնքային շահերին վերաբերող, օրենքին չհակասող ցանկացած 

գործունեություն: Մինչդեռ, այս դրույթը գործնականում, շատ դեպքերում, չի գործում, երբ 

պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինները գործում են հակառակ 

սկզբունքով՝ առաջնահերթ համարելով ՀՀ ոլորտային օրենքները, օրինակ, 

ընտրությունների կազմակերպման, քաղաքացիական պաշտպանության, 

նախադպրոցական կրթության և այլ ոլորտներում: 

ՏԻՄ-երի լիազորությունների վերանայման և հստակեցման խնդիրը տրամաբանական 

անմիջական կապի մեջ է նաև Հայաստանում ընթացող` համայնքների խոշորացման և 

միջհամայնքային միավորումների (ՄՀՄ-երի) ձևավորման գործընթացների, իսկ 

երկարաժամկետ հեռանկարում բազմամակարդակ ինքնակառավարման համակարգի 

ձևավորման, դրանց կառավարման մարմինների լիազորությունների օրենքով 

սահմանման և կիրարկման խնդիրների հետ:  

Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում, տեղական նշանակության 

խնդիրների լուծման համար, առանձնացված են ՏԻՄ-երի` համայնքի ավագանու և 

ղեկավարի ընդհանուր իրավասությունները։ Համայնքի ավագանուն հիմնականում 

վերապահված են համայնքային քաղաքականություններ ընդունելու և տեղական 

խնդիրների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու լիազորություններ, իսկ համայնքի 

ղեկավարն այդ խնդիրները լուծում է օրենքի և ավագանու քաղաքական որոշումներին 

համապատասխան` իրականացնելով գործադիր բնույթի լիազորություններ: Բացի 

ընդհանուր իրավասություններից, օրենքով սահմանվել են նաև համայնքի ղեկավարի, 

որպես համայնքի կառավարման գործադիր մարմնի, սեփական և պետության կողմից 

պատվիրակված լիազորությունները հանրային կառավարման առանձին 

բնագավառներում: 

Ցածր են ավագանու ինստիտուտի կայացման և զարգացման տեմպերը: Այսպես, 

ուսումնասիրությունները փաստում են, որ ՀՀ համայնքների ավագանու անդամները 

հիմնականում գտնվում են պասիվ դիրքում` չնայած ՀՀ օրենսդրությամբ նրանց 

վերապահված բավականին լայն լիազորություններին: Արդյունքում, համայնքներում 

ավագանու որոշումները հիմնականում ընդունվում են միաձայն, առանց լուրջ 

քննարկումների, առաջարկությունների և առարկությունների: Ավելին, համայնքների 

գերակշիռ մասում համայնքների ղեկավարները հարցերի զգալի մասին լուծումներ 

տալիս շրջանցում են համայնքի ավագանուն և ավագանուն չեն դիտարկում որպես 
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իրենց հավասարազոր, լուրջ հակակշիռ` այդպիսով իրարից ավելի հեռացնելով 

տեղական իշխանությունների երկու թևերը: 

Համայնքի ավագանու դերակատարումը հիմնականում սահմանափակվում է միայն 

համայնքի բյուջեի ընդունմամբ և բյուջեի մեջ կատարվող փոփոխությունների 

հաստատմամբ` հեռու մնալով համայնքի կարևորագույն հարցերի լուծումից: Անգամ 

նշված գործառույթը նույնպես կատարվում է ոչ լիարժեքորեն` մեխանիկորեն 

հաստատելով այն ամենը, ինչը ներկայացվում է: Ավելին, որպես կանոն համայնքներում 

ընդունվող բոլոր որոշումների նախագծերի հեղինակ են հանդիսանում համայնքի 

ղեկավարները, իսկ ավագանուն հիմնականում չեն տրամադրվում նորմալ պայմաններ 

իրենց լիազորությունների իրականացման համար:  

Ստեղծված իրավիճակի ուղղակի հետևանք է համայնքի ավագանու նկատմամբ ոչ 

կոմպետենտության, թույլ և համայնքի կյանքում էական դերակատարում չունեցող 

ինստիտուտի կարծիքի ձևավորումը: 

Արդյունքում, եթե հաշվի առնենք, որ տեղական ինքնակառավարման զարգացվածության 

աստիճանը հասարակության սոցիալ-տնտեսական կյանքի ժողովրդականության 

հիմնական ցուցանիշն է, ապա հետևությունը մեկն է. եթե չկա տեղական 

ինքնակառավարման կայացած ինստիտուտ, ապա չկա նաև իրական 

ժողովրդավարություն, այսինքն պայմաններ` քաղաքացիական հասարակարգի 

ձևավորման, տարածքների զարգացման, համայնքների բազմաթիվ արդիական 

խնդիրների լուծման համար: Իսկ տեղական ինքնակառավարման կայացման առաջին 

նախադրյալներից է տեղական իշխանությունների` համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

ինստիտուտների կայացումն ու զարգացումը: 

Այսպիսով, խիստ արդիական է առկա տեղական ինքնակառավարման համակարգի 

զարգացումը ապահովող առանձին ինստիտուտների հետևողական և աստիճանական 

վերափոխման գործընթացների իրականացումը: 

 Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքով սահմանված` համայնքի 

ավագանու հետևյալ իրավասությունները, մեկնաբանության, վերանայման և 

հստակեցման կարիք ունեն` 

 Համայնքի ավագանին, որպես համայնքի կառավարման ներկայացուցչական մարմին, 

պետք է մշակի և ընդունի իր կանոնակարգը, որը կարգավորում է ավագանու 

գործունեությունը, նիստերի նախապատրաստումը և անցկացումը: Ավագանու 

կանոնակարգը ոչ թե պետք է համապատասխանի օրենքի պահանջներին, այլ այն 

պետք է չհակասի օրենքի պահանջներին, լրացնի օրենքին և սահմանի ավագանու 

գործունեության այն կարգերը, որոնք սահմանված չեն օրենքով: 



 

 59 

 Համայնքի ավագանին հաստատում է համայնքի զարգացման ծրագիրը, բյուջեն, 

բյուջեի` համայնքի ղեկավարի առաջարկած փոփոխությունները և բյուջեի 

կատարման տարեկան հաշվետվությունը: Ելնելով այն հանգամանքից, որ համայնքի 

զարգացման ծրագիրը և բյուջեն համայնքի գլխավոր քաղաքական և ֆինանսական 

փաստաթղթերն են, դրանց վերաբերյալ բոլոր որոշումների կայացման և վերահսկման 

հիմնական իրավասությունները պետք է վերապահել ավագանուն։ 

 Համայնքի ավագանին որոշում է ՏԻՄ-երի կամավոր լիազորությունների 

իրականացման կարգերը և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները`համայնքի 

ղեկավարի ներկայացմամբ:  

Ավագանու այս իրավասությունը հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 107-րդ 

հոդվածում ամրագրված դրույթին առ այն, որ համայնքի ղեկավարի բոլոր 

լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը սահմանվում են օրենքով:  

ՏԻՄ-երի կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգերը սահմանում են հենց 

ՏԻՄ-երը, բայց նախընտրելի է, որ ավագանին ևս օժտված լիներ այդպիսի 

նախաձեռնության իրավունքով: 

 Ավագանուն վերապահված է համայնքում տեղական հանրաքվեի նշանակման 

նախաձեռնություն, սակայն Հայաստանում առայժմ նման պրակտիկա չկա` չնայած 

Տեղական հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքի առկայությանը: 

 Ավագանին վերահսկողություն է իրականացնում համայնքի ղեկավարի կողմից իր 

լիազորությունների իրականացման նկատմամբ: Վերջինիս` օրենքին և իրավական այլ 

ակտերին հակասող որոշումները ավագանին կարող է վիճարկել դատական կարգով: 

Ընդհանուր առմամբ, ներկայումս Հայաստանում ավագանու ինստիտուտը` օրենքով 

իրեն վերապահված այս և այլ լիազորություններն ամբողջությամբ իրականացնելու 

համար, հեռու է կայացած համարվելուց: Անհրաժեշտ է հետևողականորեն, 

ուսուցման և վերապատրաստման տարբեր ծրագրերի մշակմամբ և իրականացմամբ, 

հարստացնել և ուժեղացնել ՀՀ ավագանիների անդամների գիտելիքները և 

կարողությունները` իրենց վերահսկողական և այլ լիազորությունները ամբողջովին 

իրականացնելու համար:  

 Ավագանին որոշում է կայացնում առաջարկություն ներկայացնել մարզպետին, 

համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկ անելու վերաբերյալ: Ավագանու այս 

լիազորությունը ևս Հայաստանում լիարժեք չի օգտագործվում` ավագանու թույլ 

ինստիտուտի պատճառով: 
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 Ավագանին որոշում է կայացնում ՄՀՄ-եր ձևավորելու մասին, ինչպես նաև 

առաջարկություն է ներկայացնում պետական լիազոր մարմին` այլ համայնքների հետ 

միավորվելով նոր համայնք ստեղծելու վերաբերյալ: 

Միաժամանակ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 78-րդ 

հոդվածում ամրագրված է, որ ՄՀՄ-երի խնդիրները, իրավասությունները 

սահմանվում են օրենքով:  

 Ավագանին օրենքով սահմանված կարգով որոշում է կայացնում համայնքային 

բյուջետային հիմնարկների, համայնքի մասնակցությամբ առևտրային և ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների ստեղծման, վերակազմակերպման կամ 

լուծարման մասին: 

Այս իրավասությունը հստակեցման կարիք ունի` այդ բնագավառում գործող ՀՀ 

օրենսդրության (մասնավորապես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի) հետ լիակատար 

համապատասխանություն ապահովելու նպատակով: 

 Ավագանին սահմանում է համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց 

գանձվող վճարների դրույքաչափերը: 

Վճարների դրույքաչափերը ճշգրիտ հաշվարկելու համար համայնքի ղեկավարն 

ավագանուն պետք է ներկայացնի համայնքային յուրաքանչյուր ծառայության 

մատուցման կարգն ու արժեքը` հիմնվելով հիմնականում ծառայության մատուցման 

չափանիշների և ինքնածախսածածկման նորմերի ու նորմատիվների վրա: 

Ներկայումս որոշ ծառայությունների գծով օրենքով սահմանված` նման 

չափանիշների և նորմատիվների բացակայությունը կամ հնացած լինելը խոչընդոտում 

են մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի` 

իրականությանը համարժեք սահմանմանը: 

 Ավագանին որոշում է կայացնում վարկերի և օրենքով սահմանված կարգով այլ 

միջոցների ներգրավման վերաբերյալ: Հայաստանում ներկայումս, եթե ՀՀ պետական 

բյուջեից նման միջոցների ներգրավումը որոշակիորեն կանոնակարգված է ՀՀ 

կառավարության համապատասխան որոշումներով, ապա այդ հարցը հստակ 

կանոնակարգված չէ առևտրային բանկերից և այլ ֆինանսական 

հաստատություններից միջոցների ներգրավման դեպքում: Կարիք կա նաև 

հստակեցնելու Տեղական ինքնակառավարման մասին և Հայաստանի 

հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքների որոշ դրույթներ` 

կապված պետական լիազոր մարմնի կողմից համաձայնության տրամադրման, 

վարկերի երաշխիքային ապահովման և սպասարկման (մարման) կառուցակարգերի 

հետ: Օրենսդրական որոշ խոչընդոտների ու անհստակությունների պատճառով, 
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Հայաստանում գործնականում բացակայում է համայնքների կողմից օրենքով 

սահմանված` առևտրային բանկերից փոխառու միջոցների ներգրավման որևէ փորձ: 

Համայնքի ավագանու ինստիտուտի կայացման և համայնքի ղեկավարին իրականում 

արդյունավետ զսպող և հակակշռող ներկայացուցչական մարմնի ձևավորման հարցը 

ներկայումս հանդիսանում է ՀՀ տեղական ինքնակառավարման կարևորագույն 

խնդիրներից մեկը: Համայնքի ավագանու և ղեկավարի իրավասությունների ու 

լիազորությունների բովանդակային և իրավական ձևակերպումների վերլուծությունը ցույց 

է տալիս, որ գոյություն ունեն բազմաթիվ անհամապատասխանություններ և 

անճշտություններ, ինչպես Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի տարբեր 

դրույթների միջև, այնպես էլ այդ օրենքի և ՀՀ Սահմանադրության ու այլ օրենքների 

դրույթների միջև, որոնք, անշուշտ, հստակեցման ու վերաձևակերպման կարիք են զգում: 

Երևան քաղաքի ՏԻՄ-երի ընդհանուր իրավասությունների բնույթն, ընդհանուր առմամբ, 

համընկնում է ՀՀ այլ համայնքների ՏԻՄ-երի ընդհանուր իրավասությունների բնույթին, 

սակայն նրանց միջև կան նաև մի շարք էական տարբերություններ և 

առանձնահատկություններ, որոնք սահմանվել են Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ նոր օրենքում: Վերլուծելով և համեմատելով Երևան 

քաղաքի և ՀՀ այլ համայնքների ՏԻՄ-երին` գործունեության առանձին բնագավառներում 

օրենքով տրված լիազորությունների ձևակերպումները, ծավալները և բնույթը, պետք է 

նկատել, որ դրանք բավականին նկատելիորեն տարբերվում են` շատ դեպքերում 

պարզապես չհամապատասխանելով միմյանց: 

Դիտարկելով ՀՀ ՏԻՄ-երի` օրենքով վերապահված լիազորությունների իրականացման 

ֆինանսական ապահովման հարցը, կատարված վերլուծության արդյունքում, կարելի է 

եզրակացնել, որ ՀՀ համայնքների գերակշռող մասը (հատկապես գյուղական և փոքր 

քաղաքային համայնքները)` իրենց բյուջեների ֆինանսական միջոցների սղության 

պատճառով (այլ գործոնների թվում), չեն կարողանում լիարժեքորեն իրականացնել 

գործունեության տարբեր բնագավառներում օրենսդրությամբ իրենց տրված 

լիազորությունները: 

2.2 Համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուտների զարգացման հիմնական 

ուղղությունները  

Փաստորեն, տեղական իշխանության` համայնքի ղեկավարի ինստիտուտի և ավագանու 

ինստիտուտի զարգացման մակարդակները ուղղակիորեն պայմանավորված են երեք 

հիմնական բաղադրիչների` օրենսդրական բարենպաստ դաշտի, տեղական 

ինքնակառավարման ժողովրդավար համակարգի ձևավորման և ռեսուրսային 

խնդիրների հաղթահարման գործում դրական տեղաշարժերի բարձր տեմպերի 

ապահովման հետ: 



 

 62 

Կից պատկերում տրված է համայնքների զարգացման մեխանիզմը` ցուցադրելով 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուտների, ինչպես նաև հասարակության 

տեղը այդ բարդ համակարգում: 

 

Գծապատկեր 2. ՏԻՄ ինստիտուտների զարգացման սխեմատիկ պատկեր 

 

 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի առաքելությունը համարելով 

բարձրորակ և մատչելի հանրային ծառայության մատուցումը, առաջիկա տարիներին 

նրա զարգացման մի շարք գործոններ պայմանավորված են որոշակի ինստիտուցիոնալ 

բարեփոխումներով, որը ենթադրում է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների` 

համայնքի ղեկավարի և ավագանու ինստիտուտների հետագա զարգացում և տեսանելի 

է իր ներքոթվարկյալ հիմնական ուղղություններով: 

ՏԻՄ-երի նոր գործառույթների, լիազորությունների տրամադրում և 

պարտականությունների սահմանում ու ՏԻՄ-երի և տարածքային կառավարման 

մարմինների փոխհարաբերությունների իրավական հիմքերի հստակեցում 

/ապակենտրոնացման գործոն/, տեղական ինքնակառավարման համակարգի 

կառուցվածքային փոփոխություններ, մասնավորապես Երևանում տեղական 
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ինքնակառավարման համակարգում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

կարողությունների զարգացում:  

ՏԻՄ ինստիտուտների զարգացման ապակենտրոնացման գործոնի հետ կապված պետք 

է ապահովել և նոր լիազորությունների տրամադրում և գործող օրենքների սահմաններում 

գործառույթների իրականացման հստակ մեխանիզմների գոյություն: Մասնավորապես, 

պետք է օրենսդրորեն ապահովել համայնքների լիազորությունների իրականացման 

ֆինանսական աղբյուրները, պետք է բացառել ոչ ճշգրիտ լիազորությունների 

տրամադրումը (կարճաժամկետ խնդիր):  

Պետք է հստակեցնել այն իրավական ակտերը, որոնք կապահովեն համայնքների 

պարտադիր լիազորությունների իրականացման կարգերը, չափորոշիչները, 

նորմատիվները, ապա և այն նվազագույն ֆինանսական միջոցների հաշվարկները,որոնք 

հանդիսանում են համապատասխան լիազորությունների ու դրանց կատարման, 

վերահսկողության իրականացման հիմքը: Նման միջոցների առկայությունը կարևոր է ոչ 

միայն ավագանու և ազգաբնակչության կողմից տվյալ համայնքում տեղական 

ինքնակառավարման գործառույթների իրագործման որակը որոշելու, փաստացի 

կատարված աշխատանքները գնահատելու համար, այլ նաև պետական մարմինների 

կողմից տրվող գնահատականների համար: 

ՏԻՄ-երի և տարածքային կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների 

հստակեցման հարցում էական է համայնքներին պետական կառավարման մարմինների 

կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման կարգի ու ֆինանսների 

տրամադրման մեխանիզմների իրավական դաշտի կատարելագործումը: Հավատարիմ 

լինելով ապակենտրոնացման քաղաքականությանը, որպես միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ խնդիրներ, պետք է ՏԻՄ-ին լիազորել այնպիսի կարևորագույն, նոր 

գործառույթների իրականացումը ինչպիսիք են. 

 մասնակցություն միջնակարգ և միջին մասնագիտական կրթության կառավարմանը 

(փուլային), 

 սոցիալական հատուկ ծառայությունների տրամադրումը,  

 առաջնային և կլինիկական առողջապահության ապահովումը, 

 տեղական ոստիկանության գործառույթը,  

 տեղական հարկերի, տուրքերի սահմանում գոտիավորման սկզբունքով:  

ՏԻՄ զարգացման սխեմատիկ պատկերը բերված է ստորև ներկայացված 

գծապատկերում: 
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Գծապատկեր 3. ՏԻՄ զարգացման սխեմատիկ պատկերը 

ՏԻՄ զարգացում 

 

 

 

 

 

 

Սոցիալական հատուկ ծառայությունների տեսակներն ու տրամադրման կարգերը 

կսահմանվեն ելնելով առաջիկա տարիներին հանրապետության տարբեր 

ուղղությունների զարգացման տեմպերից, օրինակ՝  

 հաշվի առնելով առաջիկա տարիներին ազգաբնակչության թվի նվազեցումն ու 

ծերերի տոկոսի բարձրացումը, ելնելով ժողովրդագրական կազմի 

փոփոխություններից պետք է սահմանել ՏԻՄ-երի նոր լիազորություններ կապված 

ծերերի ու հաշմանդամների խնամքի և սգո արարողությունների մատուցման 

ծառայության հետ,  

Ապակենտրոնացում 

 
Հավասարազոր 

ՏԻՄ 
 ՏԻ Երևանում  

Կարողությունների 
զարգացում 

 լիազորությունների 
և ֆինանսների 
համապատասխա-
նեցում 

 ՏԻՄ նոր լիազո-
րությունների. 
տրամադրում 

 եղած 
գործառույթների 
ընդլայնում 

 ՏԻՄ և ՏԿՄ 
փոխհարաբերու-
թյունների. 
սահմանում 

 Լիազորությունների 
նոր սկզբունքի 
սահմանում 

  ավագանու 
ինստիտուտի 
հզորացում 

 ՏԻՄ 
լիազորութ-
յունների 
վաղաժամ-
կետ 
դադարեցում 

  ՀՀ ՏԻ 
համակարգի 
կառուցվածքայ
ին 
փոփոխությունն
եր 

 շարունակել 
ուսումնասիրութ
յունները մինչև 
Երևանի 
առաջին 
ավագանու 
գործունեության 
ժամկետի 
ավարտը, ապա 
տալ 
առաջարկու-
թյուններ 

  փորձի 
փոխանակում 

 կադրերի 
վերապատրաստ
ում 

 հատուկ 
ուսուցողական 
մոդուլների 
ստեղծում 

 առաջին անգամ 
ընտրված 
ավագանու 
անդամի 
ձեռնարկի 
կազմում 
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 առաջարկվում է վերականգնել ՏԻՄ-ի լիազորությունները նպաստների 

տրամադրման որոշումների կայացման հարցում և այլն:  

Նպատակահարմար է համայնքների տարածքում տեղական հարկերի, տուրքերի և 

վճարների սահմանումը իրականացնել ավագանու որոշումներով` տարբերակված 

գոտիավորման սկզբունքով (կարճաժամկետ խնդիր): Ընդ որում, կարիք կա նաև նոր 

տուրքերի ավելացման, օրինակ` սեղմված գազի վաճառքի համար:  

Պետք է ավելացնել և հստակեցնել ՏԻՄ-երի իրավունքները տեղական նշանակության 

հետևյալ մի շարք գործառույթներում. 

 աղբահանության, սանմաքրման և շրջակա միջավայրի պահպանության, 

 կոմունալ տնտեսության համակարգի,  

 քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման, նոտարական ծառայության, 

պաշտպանության կազմակերպման բնագավառներում, 

 քաղաքաշինության,  

 գույքի կառավարման, 

 ոչ համայնքային կազմակերպությունների կողմից համայնքի տարածքում մատուցվող 

ծառայությունների վերահսկման: 

Պետք է օրենսդրորեն վերանայել քաղաքային և գյուղական համայնքներում 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (ՔԿԱԳ) և նոտարական ծառայության 

մատուցման սկզբունքներն ու պետական և տեղական տուրքերի, ծառայության 

մատուցման վճարների մուտքագրման և տեղական բյուջեներ բաշխման սկզբունքները, 

միաժամանակ բարձրացնելով դրանց կատարման հաշվետվողականությունը 

համայնքների ՏԻՄ-երի առջև, առավել ևս, որ անգամ պատվիրակված 

լիազորությունների դեպքում ևս ծառայության մատուցման որոշ ֆինանսական 

ծախսումներ միշտ էլ մնում են տեղական բյուջեների վրա:  

Քաղաքաշինության բնագավառում ավագանուն կտրվի նոր լիազորություն համայնքի 

տարածքում գտնվող հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման համար` առանց 

նախապայմանների: 

Գույքի կառավարման բնագավառում ավագանուն կտրվի հնարավորություն տնօրինելու 

նախկին ոչ սեփական, ներկայում սեփականաշնորհված այն շենքերը և շինությունները, 

որոնք երկար տարիներ նպատակային չեն օգտագործվել: 

Խիստ անհրաժեշտ է մշակել և ունենալ հստակ մեխանիզմներ, որով համայնքի 

ղեկավարն ու ավագանին հնարավորություն կունենան վերահսկելու համայնքի 

տարածքում գործող ոչ համայնքային հիմնարկ-ձեռնարկությունների կողմից մատուցվող 
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ծառայությունների (էլեկտրաէներգիայի, ջրի, գազի մատակարարում, հարկային 

ծառայությունների մատուցում, անշարժ գույքի կադաստրի վարում և այլն), 

իրականացման գործընթացները (կարճաժամկետ խնդիր) և անհրաժեշտության 

դեպքերում միջամտելու դրանց գործունեությանը, այդ թվում նաև տեղական որակյալ 

մասնագետներով համալրման գործում: 

Համայնքի ղեկավարի ու ավագանու ինստիտուտների գործունեության բարելավման 

համար կարևոր գործոն է պետական ենթակայությամբ, համայնքների և 

ազգաբնակչության որոշ տվյալների վերաբերյալ ընդհանուր տվյալների շտեմարանի 

գոյությունը, որից իրենց գործունեության ընթացքում, ազատորեն կարող են օգտվել և 

պետական, և տեղական ինքնակառավարման մարմինները (կարճաժամկետ խնդիր): ՀՀ 

տեղական ինքնակառավարման շուրջ 15 տարվա փորձը ապացուցում է, որ տեղական 

ինքնակառավարման գործառույթների իրականացման հարցերում, շատ բան է կախված 

կոնկրետ անձերից, ընտրված համայնքի ղեկավարից ու ավագանու անդամներից: 

Ակնհայտ է, որ տեղական ինքնակառավարման օրենսդրական դաշտի իդեալական 

պայմանների առկայության պարագայում էլ որոշիչ է կադրերի խելամիտ և ճիշտ 

ընտրության հարցը, որում կարևորագույն դեր ունի համայնքի ազգաբնակչությունը:  

Այս առումով, ՏԻՄ կարողությունների մասին պետք է հոգալ անգամ մինչ 

ընտրությունները և պահանջել, որ ՏԻՄ-ում ընտրվել ցանկացողները ունենան որոշակի 

որակավորում և գիտելիքների որոշ պաշար տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի վերաբերյալ (միջնաժամկետ խնդիր): Այս որակավորումը կարող են ձեռք 

բերել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կամ մարզպետարանների կողմից անցկացվող 

թեսթավորման միջոցով:Որպես այլընտրանք, ավագանու համապատասխան 

կարողություններ ունեցող անդամներ ունենալու համար, առաջիկա տարիներին կարելի է 

դիտարկել այն տարբերակը (կարճաժամկետ խնդիր), ըստ որի. 

 ավագանու ընտրություններից հետո, 2 ամսվա ընթացքում, պետական մարմինների 

ֆինանսավորմամբ, կազմակերպվում են հատուկ 5-օրյա դասընթացներ` ավագանու 

նորընտիր անդամներին ծանոթացնելու տեղական ինքնակառավարման համակարգի 

օրենսդրական դաշտի, ֆինանսական կառավարման, ավագանու և ավագանու 

անդամի լիազորությունների, իրավասությունների ու պարտականությունների հետ, 

 ելնելով տեղական ինքնակառավարման համակարգի իրավական դաշտի 

փոփոխություններից, առնվազն 2 տարին մեկ անգամ, պետական մարմինները 

կազմակերպում են ավագանու անդամների վերապատրաստման դասընթացներ: 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման 15 տարվա գոյությունը ապացույց է այդ համակարգի 

կայացման, բայց համայնքների մի զգալի մասում փաստացի այն կայացել է ոչ որպես 
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հավասարազոր, իրար հակակշիռ, իրարից անկախ տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններով համակարգ, մինչդեռ ժողովրդավարության հաստատման հրամայականն է 

ունենալ հավասարազոր, հակակշիռ, միմյանցից հնարավորինս անկախ երկու ուժեղ 

թևերով տեղական ինքնակառավարման համակարգ:  

Այս նպատակին հասնելու համար, նախ և առաջ պետք է օրենսդրական դաշտից 

վերացնել այնպիսի օրենքների ու օրենսդրական ակտերի գոյությունը, որոնք 

բացասական ազդեցություն են ունենում ավագանու դերի բարձրացման համար, որոնք 

ավագանու որոշումները դարձնում եմ ոչ պարտադիր կատարման ակտ, ինչպես օրինակ 

Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի հոդված 16/15,17,32/9,55 և աjլն 

(կարճաժամկետ խնդիր): Ընդհանրապես, ավագանու ինստիտուտի ուժեղացման համար 

կկատարվեն ինստիտուցիոնալ մի քանի հետևյալ սկզբունքային փոփոխությունները 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի օրենսդրական դաշտում: 

1. Կներդրվի ավագանու ղեկավար կազմի գաղափարը և օրենսդրորեն հնարավորություն 

կտրվի նորընտիր ավագանուն իր կազմից ընտրելու ավագանու նախագահ, տեղակալ 

(միջնաժամկետ խնդիր): 

Ընդ որում, ավագանու նախագահը պետք է ունենա միջին մասնագիտական կամ 

բարձրագույն կրթություն, ինչպես համայնքի ղեկավարը: Կրթական ցենզի սահմանումը 

կարևոր է այն պատճառով, որ ավագանու ղեկավարը լուրջ դերակատարում պետք է 

ունենա ավագանու ողջ աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման, ավագանու 

հանձնաժողովների/մշտական և ժամանակավոր/աշխատանքների համակարգման, 

համայնքային ծառայողների մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների 

որոշումների կայացման գործում: Նա պետք է մասնակցի ավագանու որոշումների 

նախագծերի մշակման գործընթացին, ավագանու հետ միասին կվերահսկի ընդունված 

որոշումների կատարման գործընթացը, հրավիրի և վարի ավագանու խորհրդի նիստերը: 

Ավագանու նախագահը պետք է ընտրվի ռոտացիոն սկզբունքով: Ավագանու նախագահի 

պաշտոնը համարվում է հիմնական աշխատանք, վճարվում է համայնքի բյուջեից, 

ամսական դրույքաչափը սահմանվում է ավագանու որոշմամբ ոչ պակաս, քան համայնքի 

ղեկավարի տեղակալի/աշխատակազմի քարտուղարի ամսական դրույքաչափը: 

Ավագանու ղեկավարի լիազորությունները, իրավունքներն ու պարտականությունները 

կսահմանվեն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի և ՀՀ այլ օրենքների 

համապատասխան փոփոխություններով: 

2. Ավագանու անդամների համար կտրվի վճարովի հասարակական աշխատանքի 

հնարավորություն (երկարաժամկետ խնդիր), ինչպես օրինակ կատարվում է 

Բուլղարիայում: Վճարովի հասարակական աշխատանքի գաղափարը իրականացնելու 

համար նախ պետք է օրենսդրորեն պարտադիր համարել ավագանու հանձնաժողովների 
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ստեղծումը, որը ավելի իրատեսական է դառել նոր ընտրական օրենսգրքի ուժի մեջ 

մտնելուց հետո, երբ համայնքների ավագանու անդամների թիվը հիմնականում մեծացել 

է և այժմ այն սահմանվում է 5,7,9,11,15,21` կախված համայնքի ընտրողների թվից:  

Ընդ որում, առաջիկա տարիներին սպասվող համայնքների խոշորացումը կնպաստի 

համայնքներում ավագանու անդամների մեծաթիվ լինելուն, որն ավելի իրատեսական է 

դարձնում հանձնաժողովներով ավագանու աշխատանքները: Պետք է օրենքով և 

ավագանու կանոնակարգով պահանջել, որ ավագանու նիստում քննարկվեն միայն ու 

միայն այն հարցերը, որոնք նախապես քննարկվել են հանձնաժողովներից որևէ մեկում և 

ստացել ավագանու նիստին ներկայացվելու եզրակացություն (միջնաժամկետ խնդիր): 

Հետագա քայլերով (օրենքներ, ավագանու որոշումներ, ավագանու կանոնակարգ) 

հնարավորություն ստեղծել ավագանու անդամներին վճարելու իր կատարած 

հասարակական աշխատանքի դիմաց մտցնելով տարբերակված վճարման 

դրույքաչափեր հետևյալ գործողությունների համար. 

 մասնակցություն հանձնաժողովի աշխատանքներին` քննարկումներ, 

քվեարկություններ, 

 համայնքային որևէ հարցի ուսումնասիրություն և ներկայացում հանձնաժողովի 

նիստում, 

 մասնակցություն ավագանու նիստին` քննարկումներ, քվեարկություններ, 

 հանձնաժողովի որոշմամբ ներկայացված հարցի որոշման նախագծի պատրաստում 

և ներկայացում ավագանու նիստում: 

Վճարման ամենամյա դրույքաչափերը որոշում է համայնքի ավագանին, համայնքի 

բյուջեի նախագծի քննարկումից առաջ` նոր ՀՀ համապատասխան օրենքով սահմանված 

թույլատրելի դրույքաչափերի սահմաններում, ինչպես սահմանում է տեղական տուրքեր և 

վճարներ, իսկ ավագանու նախագահի տեղակալը հասարակական աշխատանքի դիմաց 

վաստակած գումարից բացի ստանում են նաև հավելավճար` ավագանու որոշած 

տոկոսադրույքի չափով (երկարաժամկետ խնդիր): 

3. Կավելացվեն ավագանու լիազորությունները ֆինանսատնտեսական 

վերահսկողության բնագավառում, պարտադիր համարելով եռամսյակային ներքին և 

տարեկան արտաքին աուդիտի իրականացումն ու դրանց արդյունքների քննարկումը 

ավագանու կողմից` օրենսդրորեն ապահովելով դրա իրականացման կարգը համայնքի 

բյուջեից և ընտրողների թվից կախված լինելու պայմանները (երկարաժամկետ խնդիր):  

Պետք է օրենսդրորեն սահմանել կամ ունենալ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 

կարգ, որտեղ կշարադրվեն ավագանու իրավունքներն ու պարտականությունները 
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համայնքներին պատվիրակված լիազորությունների կատարման և վերահսկման 

գործընթացում:  

Հատուկ ուշադրության է արժանի Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման 

համակարգն ու նրա ՏԻՄ-երի ընտրության կարգը: Ելնելով Երևանի թաղային 

համայնքների տեղական ինքնակառավարման համակարգի գոյության 13-ամյա և Երևան 

քաղաքային համայնքի տեղական ինքնակառավարման համակարգի գոյության 2-ամյա 

փորձից, փաստելով, որ իրոք կան դրական փոփոխություններ համայնքային որոշ 

ծառայությունների բարելավման գործում, օրինակ` աղբահանության, 

ասֆալտապատման, Էլեկտրոնային քաղաք համակարգի ստեղծման և այլն, 

միաժամանակ խիստ նկատելի է ժողովրդավարության անկման, ազգաբնակչության ՏԻ 

համակարգից հեռացման գործընթացը:  

Դրա հետ կապված նպատակահարմար է Երևանում հիմնել երկմակարդակ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգ` ստորին մակարդակում մեծամասնական 

ընտրակարգով ընտրված ՏԻՄ իրենց լիազորություններով, վերին մակարդակում` 

համամասնական ընտրակարգով ընտրված ՏԻՄ իրենց համապատասխան 

լիազորություններով:  

Անհրաժեշտ է խոշորացված համայնքներում, ավագանու ընտրությունների անցկացման 

ժամանակ, ավագանու անդամների առաջադրումը իրականացնել մեծամասնական, 

բազմամանդատ, բազմատեղամաս սկզբունքով, որը կապահովի յուրաքանչյուր 

բնակավայրից, թաղամասից առնվազն մեկ ավագանու անդամ ունենալը ավագանու 

կազմում` դրանով իսկ ապահովելով խնդիրների լուծման ավելի հասցեական լինելը: 

Համայնքային ծառայությունների մատուցման որակի հետագա բարելավումը 

հրամայականորեն ենթադրում է համայնքի ղեկավարի, նրա աշխատակազմի և 

ավագանու անդամների կարողությունների, կառավարման ունակությունների ու 

հմտությունների համակարգված ձևով պարբերաբար ավելացում, հզորացում` փորձի 

փոխանակման, վերապատրաստման, սեմինար-ուսուցումների և այլ հնարավոր 

միջոցներով, պահպանելով «լավ» կառավարման գործոնները` լինել տեղեկացված և 

ակտիվ: Առաջարկվում է նաև պատրաստել հատուկ ուղեցույց ավագանու նոր, առաջին 

անգամ ընտրված անդամների համար: Այս գործընթացներում էական դեր կարող են 

խաղալ նաև համակարգի զարգացման համար շահագրգիռ մասնագիտական 

հասարակական կազմակերպությունները` իրենց անդամների երկարամյա փորձով ու 

կարողություններով: 

Համայնքի ղեկավարի ինստիտուտի զարգացման համար պետք է օրենսդրորեն 

հնարավորություն տալ համայնքի ղեկավարին, ավագանու որոշմամբ, համայնքի 

ընտրողների թվից կախված, ունենալ մի քանի տեղակալներ (կարճաժամկետ խնդիր): 
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Գլուխ III. Ֆիսկալ ապակենտրոնացում և ֆինանսական կառավարում 

3.1 Ներածություն 

Ֆիսկալ ապակենտրոնացումը պետական իշխանության ապակենտրոնացման 

գործընթացի անբաժան և կարևորագույն մասերից մեկն է: Այն պայմանավորում է երկրում 

քաղաքական և վարչական ապակենտրոնացման փաստացի իրականացումը, տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումը և հետագա զարգացման ընթացքը: Այս 

առումով, անչափ կարևորվում է ֆիսկալ ապակենտրոնացման իրավական դաշտի 

ստեղծումը և հետևողական զարգացումը: 

Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի, ներառյալ դրա 

ենթահամակարգի` համայնքի ֆինանսական կառավարման, իրավական հիմքերը 

ձևավորող հիմնարար փաստաթղթերն են ՀՀ Սահմանադրությունը և Տեղական 

ինքնակառավարման եվրոպական խարտիան: Համակարգի իրավական դաշտի 

ձևավորումը Հայաստանում ամբողջականացվեց ՀՀ մի շարք օրենքների ընդունմամբ, 

որոնցից յուրաքանչյուրն, իր ենթաօրենսդրական ակտերի հետ միասին, կարգավորում է 

իրավահարաբերությունները ՀՀ ֆինանսաբյուջետային համակարգի առանձին ոլորտում:  

2005-ին Հայաստանում իրականացված սահմանադրական բարեփոխումների 

արդյունքում ամրագրվեցին նաև տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական ոլորտի 

զարգացման հիմնական ուղղությունները` 

 համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական պահուստային հողերի 

փոխանցումը համայնքներին որպես սեփականություն25,  

 ՏԻՄ-երի լիազորությունների և ֆինանսական միջոցների համարժեքությունը26, 

 տեղական հարկեր և տուրքեր սահմանելու համայնքների իրավունքը` օրենքով 

նախատեսված սահմաններում27, 

 համայնքի ղեկավարի լիազորությունների և դրանց իրականացման կարգի 

սահմանումը օրենքով28: 

 

                                                           
25

 Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության հոդված 105.1-ի 
26

 Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության հոդված 106-ի 
27

 Նույնը 
28

 Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության հոդված 107-ի 
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3.2 Իրավիճակի վերլուծություն և հիմնախնդիրների բացահայտում 

3.2.1. Համայնքների ֆինանսական անկախությունը (ինքնուրույնությունը) 

Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի սկզբունքներին 

համապատասխան տեղական ինքնակառավարման համակարգ ձևավորելու և այն 

զարգացնելու համար մեծ նշանակություն ունի համայնքների ինքնուրույնության և 

ֆինանսական անկախության մակարդակի բարձրացումը: Դրա համար համայնքները 

պետք է ապահովված լինեն բավարար սեփականության գույքով և բյուջետային 

միջոցներով, որոնց տիրապետմամբ, օգտագործմամբ և տնօրինմամբ էլ ՏԻՄ-երը կարող 

են բնակչությանը մատուցել մատչելի ու որակյալ ծառայություններ հանրային 

կառավարման` օրենքով սահմանված բնագավառներում: 

3.2.2. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարումը 

ՀՀ համայնքների սեփականություն համարվող գույքի (անշարժ գույք, հող) ձևավորման 

հիմնական աղբյուրը պետական գույքի տարանջատման և համայնքներին հանձնման 

գործընթացն էր29, որի ժամանակ գույքի հանձնումը համայնքներին կատարվեց միայն 

հաշվապահական առումով (հիմնական ֆոնդերի փոխանցում հաշվեկշռից հաշվեկշիռ): 

Սակայն, դա հետագայում համայնքների համար լիարժեք իրավական հիմք 

չհանդիսացավ` հանդես գալու այդ գույքի լիիրավ սեփականատեր: Համայնքներին 

հանձնված գույքի պետական գրանցման աշխատանքները պետք է իրականացնեին 

ՏԻՄ-երը: Սակայն, համայնքների մի մասը (գույքի գրանցման կարևորությունը 

չգիտակցելու, ֆինանսական միջոցների սղության և այլ պատճառներով) մինչև օրս իրենց 

սեփականություն համարվող գույքի պետական գրանցումն ամբողջությամբ չեն 

իրականացրել, ինչի հետևանքով աճել է այդ գույքի ապօրինի շահագործման և կորստի 

ռիսկը: Ավելին, այս իրավիճակը կոռուպցիոն որոշակի ռիսկեր է պարունակում` առկա է 

գույքի պետական գրանցման ծախսերը ՏԻՄ-երի կողմից գույքի պոտենցիալ գնորդի վրա 

բարդելու իրական վտանգ: 

Համայնքներին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցված հողերի 

նկատմամբ գույքային իրավունքների պետական գրանցումն իրականացվում է անվճար` 

իրավունքների առաջին պետական գրանցման ծրագրի շրջանակներում30: Սա իր զգալի 

դրական ազդեցությունը թողեց համայնքների կապիտալ ծախսերի և սեփականություն 

համարվող գույքի հաշվեկշռային արժեքների աճի վրա` ի հաշիվ նրանց սեփականություն 

համարվող հողերի օտարման գործընթացների: 2010թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ, 

                                                           
29

 Համաձայն ՀՀ կառավարության 1997թ. մարտի 13-ի հ.42, մարտի 14-ի հ.51 և մայիսի 2-ի հ.116 
որոշումների 
30

 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2005թ. մարտի 17-ի հ. 439-Ն որոշման 
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հանրապետության 2974.3 հազար հեկտար տարածքից 1049.8 հազար հեկտարը կամ 

35.3%-ը համայնքային սեփականություն է31: 

2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, Հայաստանում առկա էին համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող 1584 կազմակերպություններ (2009թ.` 1417), որից` 100% 

համայնքային սեփականությամբ բաժնետոմսերով առևտրային կազմակերպություններ` 

436 (2009թ.` 461), առևտրային կազմակերպություններ, որոնց հիմնադիրների կազմում է 

համայնքը` 222 (2009թ.` 236), և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ` 

926 (2009թ.` 720)32: Համայնքային առևտրային կազմակերպությունների հետ կապված ՀՀ 

օրենսդրությունում առկա է հակասություն: Այսպես, համաձայն ՀՀ քաղաքացիական 

օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն 

իրավունք չունեն հանդես գալու որպես տնտեսական ընկերակցությունների և 

ընկերությունների մասնակիցներ, իսկ Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ 

օրենքի հոդված 52-ի համաձայն համայնքային կազմակերպությունները կարող են լինել 

առևտրային: 

Համայնքային սեփականության գույքի գերակշիռ մասը տասնամյակների պատմություն 

ունի և տարիների ընթացքում ենթարկվել է մեծ մաշվածության: Այդ գույքի ֆիզիկական 

վիճակը կարելի է որակել որպես շահագործվող, մասամբ շահագործվող, վթարային կամ 

անհեռանկարային: Չշահագործվող և մասամբ շահագործվող շենքերի և շինությունների 

ֆիզիկական վիճակը գնալով վատթարանում է: Համայնքային գույքի մեծ մասի 

վերանորոգման կամ վերակառուցման խիստ անհրաժեշտություն կա, սակայն դրա 

համար համայնքների ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնում: Ընդհանուր 

առմամբ, ներկայումս համայնքային գույքի շահագործման աստիճանը բավականին ցածր 

է, ինչը մասամբ նաև համայնքներում տիրող անկատար տնտեսական միջավայրի 

արդյունք է (բացառությամբ` թերևս, միայն Երևան համայնքի):  

ՀՀ շատ համայնքներում անհրաժեշտ մակարդակի վրա չէ նաև նրանց սեփականություն 

համարվող գույքի կառավարման, մասնավորապես` հաշվառման, դասակարգման, 

գնահատման, օգտագործման, վարձակալության տրամադրման և օտարման 

գործընթացների կազմակերպման վիճակը33: ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջները 

լիարժեք չապահովելու դեպքում, համայնքի գույքի կառավարման գործընթացը ՏԻՄ-երի 

կողմից հաճախ իրականացվում է կամայականորեն` տեղիք տալով հնարավոր 

չարաշահումների և ստեղծելով կոռուպցիոն ռիսկեր: 2008-2010թթ. ընթացքում ՀՀ 

վերահսկիչ պալատի կողմից ՀՀ Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի, Լոռու, 

                                                           
31

 Համաձայն ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության 2010թ. 
հաշվետվության` հաստատված ՀՀ կառավարության 2010թ. հոկտեմբերի 14-ի հ. 1358-Ն որոշմամբ 
32

 Աղբյուրը` ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին, ԱՎԾ, www.armstat.am 
33

 Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի հոդված 46-51-ի և ՀՀ հողային օրենսգրքի 

http://www.armstat.am/
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Վայոց Ձորի, Տավուշի մարզերի համայնքներում, ինչպես նաև Գյումրի քաղաքում և 

Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում իրականացված ուսումնասիրությունները 

հայտնաբերել են մի շարք խախտումներ ու թերություններ համայնքային գույքի 

կառավարման բնագավառում, որոնց պատճառով համայնքների բյուջեները կրել են 

էական վնասներ34: Գոյություն ունի որոշակի անհամապատասխանություն համայնքի 

սեփականություն համարվող գույքի և ՏԻՄ-երի լիազորությունների միջև, որի վերացումը 

մեծապես կախված է ոչ միայն պետության վարած ապակենտրոնացման 

քաղաքականությունից, այլև ՏԻՄ-երի կողմից համայնքային գույքի արդյունավետ 

կառավարումից: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ համայնքներում 

սեփականության գույքի արդյունավետ կառավարմանը խոչընդոտում են հետևյալ 

հիմնախնդիրները35` 

 Որոշ համայնքներում հնարավոր չէ հաստատել համայնքի սեփականության 

իրավունքը գույքի նկատմամբ, քանի որ այն չունի պետական գրանցում: 

 Համայնքային գույքը առևտրային կազմակերպությանը, որպես հիմնական միջոց 

տրամադրելու դեպքում, ՏԻՄ-երը զրկվում են այդ գույքի կառավարումն 

անմիջականորեն իրականացնելու իրավունքից: Ավելին, այդ կազմակերպությունը 

սնանկ ճանաչվելու դեպքում, տվյալ գույքը հանվում է վաճառքի: 

 Համայնքային գույքի շահագործման աստիճանը շատ ցածր է, ՏԻՄ-երը չեն 

կարողանում դրանից եկամուտ ստանալ` համայնքում տնտեսական միջավայրի 

անկատարության, մասնավոր հատվածի թույլ զարգացածության և այլ 

պատճառներով: 

 Համայնքների մեծ մասում բացակայում են սեփականության գույքի կառավարման 

միասնական տեղեկատվական բազաներ և համակարգեր: 

 Համայնքների ճնշող մեծամասնությունը չունի գույքի կառավարման պլան, 

բացակայում են դրա մշակման և ընդունման հստակ իրավական հիմքերը, 

մեթոդաբանությունները և կարգերը: 
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 ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2008-2010թթ. ընթացիկ հաշվետվություններ` ՀՀ Սյունիքի, 
Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի, Լոռու մարզերի համայնքների, Գյումրու քաղաքապետարանի, 
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման, համայնքային 
բյուջեի մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև համայնքային սեփականության կառավարման և 
օգտագործման նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ: 
35

 Համայնքի ֆինանսական կառավարում, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, տգթ. Վ. Շահբազյանի 
խմբագրությամբ, Երևան, 2009, էջ 284-286 
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3.2.3. Համայնքի բյուջեի մուտքերը 

Արդյունավետ գործող տեղական ինքնակառավարման համակարգ ունենալու համար 

պահանջվում է ՏԻՄ-երին օրենքով տրված լիազորությունների իրականացմանը 

համարժեք ֆինանսական միջոցների կայուն և ճկուն բազայի ապահովում, ինչպես նաև 

ՏԻՄ-երի ֆինանսական ինքնուրույնության ապահովում` սեփական ֆինանսական 

միջոցների ձևավորման և ինքնուրույն ֆինանսական քաղաքականության իրականացման 

հնարավորությունների ընձեռում: Համայնքների բյուջեների մուտքերի ձևավորման 

խնդիրներն առնչվում են` 

 ՏԻՄ-երին օրենքով տրված պարտադիր և պատվիրակված լիազորությունների 

լիարժեք իրականացման ֆինանսական ապահովմանը, 

 ՏԻՄ-երի կամավոր լիազորությունների իրականացման համար համայնքների 

ֆինանսական հիմքերի ամրապնդմանը և լրացուցիչ մուտքերի ապահովմանը, 

 համայնքների ներդաշնակ զարգացման համար նրանց բևեռացման մեղմմանը և 

ֆինանսական հնարավորությունների առկա տարբերությունների նվազեցմանը, 

  պետական բյուջեից համայնքներին նպատակային և փոխառու միջոցների 

տրամադրման կառուցակարգերի ապահովմանը, 

  բյուջետային եկամուտների բազմազանության ապահովմանը: 

 

3.2.3.1 Սեփական մուտքեր 

Համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտները երկու տեսակի են` տեղական հարկեր36 և 

օրենքով պետական բյուջեին ամրագրվող հարկատեսակներից և պարտադիր 

վճարներից կատարվող մասհանումներ:  

Ներկայումս ՀՀ օրենսդրությամբ տեղական հարկեր են համարվում37` 

 հողի հարկը` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողերի համար, 

 գույքահարկը` համայնքի վարչական տարածքում գտնվող գույքի համար, 

 հյուրանոցային հարկը: 

Տեղական հարկերից հողի հարկի և գույքահարկի կիրառումը յուրաքանչյուր համայնքում 

պարտադիր է, իսկ հյուրանոցային հարկի կիրառումը, համայնքի ղեկավարի 
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 Տեղական հարկեր հասկացությունը Հայաստանում առաջին անգամ ներմուծվել է 2005թ. 
Սահմանադրական փոփոխություններով` համաձայն Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական 
խարտիայի համապատասխան դրույթի: 
37

 Հարկերի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենք` 
ընդունված 2010թ. ապրիլի 27-ին, ՀՕ-51-Ն: 
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ներկայացմամբ, սահմանելու է համայնքի ավագանին: Տեղական հարկերից ներկայումս 

գործում են միայն հողի հարկը և գույքահարկը:  

Տեղական հարկերի կարևոր բնութագրիչներից է դրանց դրույքաչափերի սահմանումը 

ՏԻՄ-երի կողմից` օրենքով նախատեսված սահմաններում38: Սակայն հողի հարկի և 

գույքահարկի դրույքաչափերը սահմանված են համապատասխանաբար Հողի հարկի 

մասին և Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենքներով, դրանց սահմանման իրավունքն 

օրենքով տրված չէ ՏԻՄ-երին:  

2010թ. ապրիլին իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում, ՏԻՄ-

երի կողմից վերահսկվող բյուջետային մուտքերի հաշվառումը, գանձումը և վճարման 

նկատմամբ հսկողությունն ու վերահսկողությունը, ինչպես նաև հարկային 

վարչարարությունը ՏԻՄ-երի պարտադիր լիազորություններն են39: Դա ընդլայնում է 

ՏԻՄ-երի իրավունքների ու պատասխանատվության շրջանակը` բարելավելու սեփական 

բյուջետային միջոցների գանձումը, ավելացնելու սեփական մուտքերի ծավալները և 

բարձրացնելու համայնքների ֆինանսական անկախության աստիճանը: 

2006-2010թթ. ընթացքում ՀՀ բոլոր համայնքների հանրագումարային բյուջեում 

զգալիորեն աճել են հողի հարկի և գույքահարկի գծով փաստացի եկամուտները 

(հավելված 3): Վերջին 7-8 տարիներին հողի հարկի և գույքահարկի գծով եկամուտների 

կատարման մակարդակի աստիճանական բարձրացումը պայմանավորված է 2003-ից 

սկսված օրենսդրական բարեփոխումներով և հիմնականում արդեն կյանքի կոչված 

տեղական այդ հարկերի տվյալների բազաները և հարկային վարչարարությունը 

հարկային պետական մարմիններից համայնքներին աստիճանաբար փոխանցելու 

գործընթացներով: Դրանց արդյունքում, համայնքները հնարավորություն ստացան 

ինքնուրույն ճշտելու հողի հարկի և գույքահարկի բազաներում տարիներ շարունակ 

առկա տարաբնույթ անճշտությունները և թերությունները: Այս առումով, ներկայումս 

գույքահարկի տվյալների բազաներն ավելի բարվոք վիճակում են, քան հողի հարկի 

տվյալների բազաները: Սակայն, միևնույն է, հարկերի տվյալների բազաների ճշտումը և 

թարմացումն անընդհատ գործընթաց է և համայնքները պետք է առաջիկայում ևս 

մշտապես զբաղվեն այդ աշխատանքներով: 

Բացի այդ, 2009-ից սկսած, համայնքի վարչական տարածքում գտնվող 

գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների նկատմամբ 2008թ. դեկտեմբերի 

31-ի դրությամբ հողի հարկի պարտավորություններ ունեցող ֆիզիկական անձանց 

հնարավորություն տրվեց ազատվել գոյացած տույժ-տուգանքների գումարների 
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 Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի հոդված 9-ի կետ 3-ի: 
39

 Համաձայն Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի հոդված 34-ի: Մինչև 2010թ. մայիսն այդ 
լիազորությունները համարվում էին ՏԻՄ-երի` պետության կողմից պատվիրակված լիազորություններ:  
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վճարումից` հողի հարկի տարեկան հաշվարկային գումարները մարելու պայմանով40: 

Սակայն, դեռևս մեծ չափերի են հասնում հողի հարկի գծով համայնքների բյուջեներ 

չվճարված ապառքները41, որոնց վերջնական մարումն առայժմ մեծ հիմնախնդիր է մնում 

համայնքների մեծ մասի համար: 

Հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման մակարդակի բարձրացման վրա էական 

ազդեցություն է թողել նաև դա որպես մարզպետների աշխատանքի գնահատման 

ցուցանիշ սահմանելը: Վերջին տարիներին մարզպետները շատ լուրջ ուշադրություն են 

դարձնում համայնքների կողմից տեղական հարկերի հավաքագրմանը: 

2010-ից աշխատանքներ են տարվում հողի հարկի և գույքահարկի միասնական 

տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու և շահագործելու ուղղությամբ42, որոնց 

վերջնական ավարտից հետո զգալիորեն կբարելավվեն համայնքների բյուջեներում այդ 

հարկերի պլանավորման, գանձման, վերահսկման և հաշվետվությունների կազմման 

աշխատանքները: 

Ներկայում, հողի հարկի և գույքահարկի տվյալների բազաների վարման և դրանց 

գանձման ու վերահսկման լիազորությունն իրականացվում է առանձին համայնքների 

կամ միջհամայնքային պայմանագրերով ստեղծված կառույցների կողմից: 

Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ առանձին համայնքներն, այդ լիազորությունն 

ինքնուրույն իրականացնելու դեպքում, ծախսում են 2.8-ից մինչև 6.5 անգամ ավել 

ֆինանսական միջոցներ, քան եթե այդ լիազորությունը փոխանցեն միջհամայնքային 

կառույցին43: 

Օրենքով պետական բյուջեին ամրագրված հարկատեսակներից և պարտադիր 

վճարներից համայնքի բյուջեին կատարվող մասհանումները նախատեսված է 

Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքով` մասհանումներ եկամտահարկից, 

շահութահարկից և բնապահպանական վճարներից44: Սակայն, օրենքում ամրագրված 

չեն նշված հարկերի մասհանումների տոկոսաչափերը, դրանք սահմանվում են 

յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով: 2002-ին Տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի ընդունումից ի վեր, եկամտահարկից և 

շահութահարկից համայնքներին մասհանումներ ընդհանրապես չեն կատարվել: Ինչ 

                                                           
40

 Համաձայն Հողի հարկի արտոնությունների տրամադրման մասին ՀՀ օրենքի` ընդունված 2009թ. 
ապրիլի 7-ին, ՀՕ-79-Ն 
41

 www.mta.gov.am , ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության տվյալներով, ՀՀ 915 համայնքներից 
819-ն ունեն գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ և, 01.07.2011թ. դրությամբ, հողի հարկի 
գծով մոտ 11.9 մլրդ չվճարված ապառքներ, որոնցից 7.1 մլրդը կազմում են օրենքով սահմանված կարգով 
հաշվարկված տույժերը և տուգանքները: 
42

 www.mta.gov.am , ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 2010թ. գործունեության 
հաշվետվություն 
43

 Նույնը 
44

 Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 57 

http://www.mta.gov.am/
http://www.mta.gov.am/
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վերաբերում է բնապահպանական վճարներից մասհանումներին, ապա դրանց 

իրականացումը կանոնակարգվում է ՀՀ օրենքով և համապատասխան 

ենթաօրենսդրական ակտով45: ՀՀ պետական բյուջե վճարվող բնապահպանական 

վճարներից մասհանումներ կատարվում են այն համայնքների բյուջեներին, որոնց 

տարածքում օրենքում նշված ընկերությունների գործունեությունը թողնում է վնասակար 

ազդեցություն: Համայնքների ցանկն ու բնապահպանական վճարներից նրանց 

բյուջեներին մասհանվող գումարների չափերը հաստատվում են տվյալ տարվա 

պետական բյուջեի մասին օրենքով: Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին 

մասհանումները տվյալ բյուջետային տարվա ընթացքում կատարվում են սուբվենցիայի 

տեսքով, որոնք համայնքների կողմից օգտագործվում են բացառապես 

բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար46:  

Համայնքի բյուջե մուտքագրվում են քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

(ՔԿԱԳ) բաժինների և նոտարական գրասենյակների կողմից ծառայություններ 

մատուցելու համար գանձվող պետական տուրքերը, որոնց գումարները գանձվում են այն 

համայնքի բյուջե, որի տարածքում գտնվում է ՔԿԱԳ բաժինը կամ նոտարական 

գրասենյակը: Եթե նկատի ունենանք, որ Հայաստանում դրանք տեղաբաշխված են 

հիմնականում քաղաքներում և տարածաշրջանային կենտրոններում, ապա գյուղական 

համայնքներն, ըստ էության, զրկված են այդ եկամուտներից: Պետական տուրքերի 

դրույքաչափերը, արտոնությունների տրամադրման ու վճարված գումարների 

վերադարձման կարգը սահմանվում է Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքով47:  

2006-2010թթ. ընթացքում ՀՀ բոլոր համայնքների ամփոփ բյուջեում պետական տուրքերի 

գծով փաստացի եկամուտները մնացել են մոտավորապես նույն մակարդակի վրա 

(հավելված 4), իսկ դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի մեջ անընդհատ 

նվազել է (մոտ կրկնակի անգամ): 

Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքը սահմանում է տեղական տուրքերի 

և վճարների տեսակները և գանձվող գումարների դրույքաչափերի տիրույթները48: 
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 Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման 
մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 2001թ. մայիսի 15-ին,  
ՀՀ կառավարության 2002թ. սեպտեմբերի 26-ի հ. 1544-Ն որոշում` ՏԻՄ-երի կողմից առաջարկվող 
բնապահպանական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունները և 
դրանց ֆինանսավորման համամասնությունները ու Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական 
վճարների նպատակային օգտագործման մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն հաստատված և 
առաջիկա տարվա պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրում համայնքի ավագանու կողմից 
առաջարկվող փոփոխությունները ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ առողջապահության 
նախարարության հետ համաձայնեցնելու կարգերը հաստատելու մասին  
46

 Վերջին երեք տարիներին բնապահպանական վճարներից մասհանումներ են տրամադրվել 
համապատասխանաբար 2008-ին` 5 (ընդամենը` 114.3 մլն. դրամի չափով), 2009-ին` 7 (ընդամենը` 205.6 մլն. 
դրամի չափով) և 2010-ին` 11 (ընդամենը` 213.5 մլն. դրամի չափով) համայնքների բյուջեներին: 
47

 Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 1997թ. դեկտեմբերի 27-ին, ՀՕ-186: 
48

 Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 1997թ. դեկտեմբերի 26-ին, ՀՕ-185, 
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Օրենքում առկա են թերություններ և բացեր` կապված տեղական տուրքերի և վճարների 

տեսակների սահմանման հստակության, դրանց սահմանափակությամբ:  

Չնայած 2006-2010թթ. ընթացքում ՀՀ բոլոր համայնքների ամփոփ բյուջեում (հավելված 

4) տեղական տուրքերի և վճարների գծով փաստացի մուտքերն անշեղորեն աճել են, 

զգալիորեն բարելավվել է պլանավորված մուտքերի հավաքագրման մակարդակը և 

ՏԻՄ-երին օրենքով տրված բավականին լայն հարկային վարչարարության 

իրավասություններին, տեղական տուրքերը և վճարները դեռևս չեն դարձել համայնքների 

բյուջեների մուտքերի էական տարր (համայնքների ամփոփ բյուջեի մինչև 3%-ը): 

 

3.2.3.2  Պաշտոնական դրամաշնորհներ 

Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաներ. Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրամադրվող 

ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների ընդհանուր գումարի նվազագույն չափը 

սահմանվում է օրենքով, համաձայն որի այն չպետք է պակաս լինի տվյալ տարվան 

նախորդող երկրորդ բյուջետային տարում ՀՀ համախմբված բյուջեի փաստացի 

եկամուտների հանրագումարի 4%-ից49: Սակայն այդ ընդհանուր գումարի մեջ ներառված 

են նաև պետության կողմից համայնքներին տվյալ տարում տրվող փոխհատուցման 

գումարները50, որոնք կապ չունեն համահարթեցման դոտացիաների հետ: 

Ֆինանսական համահարթեցման ներկայիս գործող մեխանիզմը51 Հայաստանում 

կիրառվում է 1999-ից ի վեր և տարիներ շարունակ կարգավորել է տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի կարևորագույն հարցերից մեկը: Այդ մեխանիզմով 

դոտացիաների ընդհանուր գումարի բաշխման հիմնական առավելությունը կայանում է 

բաշխման որոշակիությունը և թափանցիկությունը: Սակայն, ինչ-որ ձևով հաշվի առնելով 

համայնքների ֆինանսական կարողությունները` այս մեխանիզմով հաշվի չեն առնվում 

նրանց ծախսային յուրահատկություններն ու կարիքները, հանրային ծառայությունների 

մատուցման համատեքստում: ՀՀ բոլոր համայնքները, անկախ ծախսային 

կարիքավորության աստիճանից, ստանում են ֆինանսական համահարթեցման 

դոտացիա (օրինակ, Երևան համայնքը 2010թ. ստացել է դոտացիաների ընդհանուր 

գումարի 28.0 %-ը), իսկ որպես հիմնական չափորոշիչ օգտագործվում է համայնքների 

բնակչության թիվը: Գործող համահարթեցման մեխանիզմի թերությունն ընդգծում է նաև 

                                                                                                                                                                                     
Հարկերի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված` տրանսպորտային միջոցների կայանատեղի հարկը 
փոխարինվել է ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքով, որի մասին 
ընդունվել է առանձին ՀՀ օրենք: 
49

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 20, 
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 58: 
50

 Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի հոդված 67 
51

 Համաձայն Ֆինանսական համահարթեցման մասին ՀՀ օրենքի: 
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հետևյալ փաստը: 300-ից պակաս բնակչություն ունեցող համայնքները ստանում են 

հավասար չափով դոտացիա (1999-2005թթ.` 1.5 մլն. դրամ, 2006-2009 թթ.` 2.0 մլն. դրամ, 

իսկ 2010-ից` 3.5 մլն. դրամ): Մինչդեռ, եթե համայնքն ունի նույնիսկ մեկ բնակիչ ավել, 

քան 300-ը, ապա գործող մեխանիզմով հաշվարկված դոտացիայի գումարը շատ 

դեպքերում կազմում է հաստատագրված դոտացիայի գումարից ավելի քիչ: Այսպես, 

2008-2010թթ. 300-ից ավել բնակիչ ունեցող համապատասխանաբար 48, 18 և 45 

համայնքներ ստացել են հաստատագրված դոտացիայից ավելի քիչ գումարներ: 

Այս ամենը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով 

դոտացիայի գումարի պլանավորման, բաշխման և տրամադրման գործող կարգը 

բարեփոխման և կատարելագործման կարիք ունի: 

Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաները գերակշիռ մասնաբաժին ունեն համայնքների բյուջեների ընդհանուր 

մուտքերի կազմում: 2006-2010թթ. պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներ 

փաստացի փոխանցված ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարը 

ավելացել է ավելի քան երկու անգամ (հավելված 4): Եթե 2006թ. այն կազմել է բոլոր 

համայնքների ամփոփ բյուջեի մուտքերի 35.9%-ը, ապա 2010-ին` 38.2%-ը: Փոքր 

համայնքներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաների տեսակարար կշիռները շատ ավելի բարձր են այդ համայնքների 

բյուջեների ընդհանուր մուտքերում, քան միջին և մեծ համայնքներինը: Օրինակ, 2008թ. 

տվյալներով, թվով 281 համայնքներում այն կազմել է 60% և ավելի, իսկ 26 

համայնքներում` 90% և ավելի, որոշ դեպքերում էլ նույնիսկ մոտեցել է 100%-ին: 

Հաշվի առնելով ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներկա փուլի 

առանձնահատկությունները և միջազգային փորձը` ՀՀ կառավարությունը 2010թ. մշակել 

և Ազգային Ժողովի քննարկմանն է ներկայացրել Ֆինանսական համահարթեցման 

մասին նոր օրենքի նախագիծը, որտեղ գործող համակարգում առկա վերոնշյալ 

խնդիրներին հիմնականում տրվել են որոշակի լուծումներ: Օրենքի այդ նախագիծը ՀՀ 

Ազգային ժողովի կողմից արդեն քննարկվել և ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ: 

Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ. Պետական բյուջեից համայնքների 

բյուջեներին հատկացվող այլ դոտացիաների52 տրամադրումը չի կարգավորվում որևէ 

իրավական ակտով: 2006-2010թթ. ընթացքում դրանք մեծ գումարներ չեն կազմել 

(հավելված 4):  

                                                           
52

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 20 
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 57 
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Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ. ՀՀ 

օրենսդրությունը որևէ դրույթ չի պարունակում համայնքներին տրամադրվող 

սուբվենցիաների53 ընդհանուր գումարի չափի մասին: Յուրաքանչյուր տարի այն 

սահմանվում է տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքով: Սուբվենցիաների 

տրամադրումը համայնքների բյուջեներին կատարվում է ՀՀ կառավարության կողմից 

սահմանված` սուբվենցիաների հայտերի կազմման, ներկայացման, քննարկման և 

հատկացման ընթացակարգով54: Համաձայն դրա, ՀՀ կառավարությունը քննարկում է 

համայնքների կողմից ներկայացված և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 

դրական փորձագիտական եզրակացության առկայությամբ բոլոր հայտերը և որոշում 

կայացնում` այդ համայնքներին սուբվենցիա տրամադրելու կամ չտրամադրելու 

վերաբերյալ: Իսկ թե ինչից ելնելով են ընդունվում այդ որոշումները, գործող կարգը չի 

հստակեցնում, որի պատճառով դրանք հաճախ ունենում են սուբյեկտիվ պատճառներ: 

Փաստորեն, չկան օրենսդրությամբ սահմանված հստակ մեխանիզմներ կամ 

չափորոշիչներ, առավել ևս` որևէ բանաձև, համաձայն որոնց կընդունվեն ՀՀ 

կառավարության որոշումները համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման 

վերաբերյալ: Ընդունվող այդ որոշումները նաև թափանցիկ չեն, քանի որ հայտատու 

ՏԻՄ-երը չեն մասնակցում որոշումների կայացման նիստերին:  

2006-2010թթ. պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին փաստացի փոխանցված 

ընթացիկ և կապիտալ սուբվենցիաների գումարները չեն դրսևորել որևէ 

օրինաչափություն և տատանվել են ըստ տարիների: Փաստորեն, համայնքներին և 

ընթացիկ, և կապիտալ սուբվենցիաների տրամադրումն ըստ տարիների եղել է խիստ 

անհամաչափ և ոչ կանոնակարգված:  

Այլ աղբյուրներից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ. Համայնքները 

պաշտոնական դրամաշնորհներ կարող են ստանալ նաև այլ աղբյուրներից` 

հանրապետության այլ համայնքներից, միջազգային կազմակերպություններից, 

օտարերկրյա պետությունների ՏԻՄ-երից` ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ կապիտալ 

ծախսերի (ծրագրերի) ֆինանսավորման նպատակով: Այս միջոցների չափն ուղղակիորեն 

կախված է ՏԻՄ-երի կարողություններից, ճկունությունից և ակտիվությունից` 

գործընկերային հարաբերություններ հաստատելու տեղական և միջազգային 

կազմակերպությունների, ՀՀ և օտարերկրյա պետությունների ՏԻՄ-երի հետ: ՀՀ 

համայնքներն առայժմ չեն կարողանում լայն համագործակցություն ծավալել այլ 

պետությունների ՏԻՄ-երի և կազմակերպությունների հետ` շոշափելի ներդրումներ 
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 Նույնը 
54

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 21,  
ՀՀ կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 16-ի ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների 
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին հ. 1708-Ն որոշում 
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ապահովելու իրենց տնտեսություններում: 2006-2010թթ. ընթացքում դրանք ևս մեծ 

գումարներ չեն կազմել (տես հավելված 4):  

 

3.2.3.3 Փոխառու միջոցներ 

Համայնքի բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրներից են` 

 պետական բյուջեից և (կամ) այլ համայնքների բյուջեներից տրամադրվող բյուջետային 

փոխատվությունները. Համայնքի բյուջեին տրամադրվող բյուջետային 

փոխատվությունների երկու տեսակներն էլ կանոնակարգված են ՀՀ կառավարության 

համապատասխան որոշումներով55: Սակայն, 2006-2010թթ. ընթացքում համայնքները 

պետական բյուջեից փոխատվություններ չեն ստացել, իսկ այլ համայնքների 

բյուջեներից գրանցվել է փոխատվության ստացման ընդամենը մեկ դեպք56: Դա 

նշանակում է, որ վերջին տարիներին համայնքների բյուջեներ փոխատվությունների 

ստացման հնարավորությունները լավ չեն օգտագործվում:  

 պետական բյուջեից և օրենքով թույլատրված այլ աղբյուրներից ստացված վարկերը. 

Համայնքի բյուջեին պետական բյուջեից վարկի տրամադրումը կանոնակարգված է 

ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումով57, սակայն դա դեռևս լայն 

կիրառություն չի գտել` ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների սղության և այդ հարցում 

համայնքների իներտ դիրքորոշման պատճառով: Համայնքի բյուջեին օրենքով 

թույլատրված այլ աղբյուրներից (առևտրային բանկերից, ֆինանսական 

հաստատություններից և այլն) վարկի տրամադրումը նախատեսված է ՀՀ 

օրենսդրությամբ58, սակայն գործընթացն ամբողջովին կանոնակարգված չէ: 

Գոյություն ունեն մի շարք օրենսդրական բացեր և ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրներ 

ու գործնական խոչընդոտներ, որոնք արգելակում են համայնքների բյուջեներում 

վարկերի ստացումը այդ աղբյուրներից:  

2006-2010թթ. ընթացքում համայնքները պետական բյուջեից վարկեր չեն ստացել: 

Միայն 2009-ին Ալավերդի համայնքը մարել է դեռևս 2003-ին պետական բյուջեից 
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 ՀՀ կառավարության 1998թ. մարտի 9-ի ՀՀ պետական բյուջեից ՏԻՄ-երին փոխատվությունների 
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին հ. 164 որոշում, ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 1-ի 
Համայնքի բյուջեից այլ համայնքների բյուջեին, Երևան քաղաքի բյուջեին, պարտադիր սոցիալական 
ապահովագրության բյուջեին առանձին ծրագրերի կամ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով 
փոխատվությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին հ. 2096-Ն որոշում 
56

 Աղբյուրը` ՀՀ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայք` www.minfin.am , 
2007-ին Չարենցավան համայնքը փոխատվություն է ստացել Աբովյան համայնքի բյուջեից 8.2 մլն. դրամ 
գումարի չափով, որը վերադարձրել է 2008-ին` 5.0 մլն դրամ և 2009-ին` 3.2 մլն դրամ: 
57

 ՀՀ կառավարության 1998թ. մարտի 9-ի ՀՀ պետական բյուջեից վարկերի տրամադրման կարգը 
հաստատելու մասին հ. 168 որոշում 
58

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 30 
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 59 

http://www.minfin.am/
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ստացած վարկի առաջին տարեկան գումարը59: Այդ ժամանակահատվածում 

համայնքները վարկեր չեն ստացել նաև առևտրային բանկերից: 2008-2010թթ. ԱՄՆ 

ՄԶԳ Տեղական ինքնակառավարման ծրագիր, 3-րդ փուլը վերլուծել է համայնքների 

վարկավորման իրավիճակը Հայաստանում, որոնց արդյունքների հիման վրա 

պատրաստել է երկու փաստաթուղթ և ներկայացրել ՀՀ տարածքային կառավարման 

նախարարության քննարկմանը60: 

 ՏԻՄ-երի թողարկած պարտատոմսերի տեղաբաշխումից ստացված միջոցները. ՏԻՄ-

երի կողմից պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման կարգը սահմանում է ՀՀ 

կառավարությունը61, սակայն այդ գործընթացը կարգավորող կառավարության 

որոշում, առավել ևս` ՀՀ օրենք, առայժմ չի ընդունվել: Դա է պատճառը, որ 

Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգի ստեղծումից ի վեր, ՀՀ 

համայնքների կողմից արժեթղթեր չեն թողարկվել և տեղաբաշխվել:  

 Ընդհանուր առմամբ փոխատվական կապիտալի շուկայում համայնքների 

գործունեությունը զարգացնելու և խթանելու ուղղությամբ առաջնահերթ է օրենսդրորեն 

հարթել համայնքների մուտքը կապիտալի շուկա, ապահովելով համայնքների կողմից 

զանազան ֆինանսական գործիքների, այդ թվում համայնքային պարտատոմսերի 

թողարկման ու տեղաբաշխման, առևտրային բանկերից ու պետական բյուջեից 

վարկերի ու փոխատվությունների ստացման, արժեթղթերի շուկայում լիարժեք և 

արդյունավետ մասնակցության օրենսդրական հստակ կարգավորումը, նպաստել 

համայնքի ֆինանսական վիճակի վերլուծության, վարկունակության գնահատման և 

վարկավորման բնագավառներում համայնքների կարողությունների և 

ունակությունների զարգացմանը, ինչպես նաև ֆինանսական շուկաներում 

համապատասխան մասնավոր ընկերությունների (ներդրումային ընկերություններ, 

վարկային բյուրոներ, խորհրդատվական ընկերություններ) հետաքրքրության ու 

համայնքային արժեթղթերի հետ աշխատելու իրավասու անձանց ունակությունների 

զարգացմանը, համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացման ու 

վերակառուցման գործում փոխառու միջոցների ակտիվ ներգրավման խթանմանը՝ 

որպես պետական քաղաքականության կարևոր մաս: 
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 www.cfoa.am Login Library: A Financial Analysis of Local Community Budgets of 38 Armenian cities for years 
2003-2009, p. 38, USAID/LGP 3, RTI International, 2010: 
2003-ին ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է վարկ Ալավերդի համայնքին` բազմաբնակարան շենքի 
ամրացման նպատակով: Վարկի գումարը կազմել է 70.0 մլն. դրամ, տարեկան 0.26% տոկոսադրույքով, 25 
տարի մարման ժամկետով, առաջին 5 տարին առանց վճարումների կատարման: Տարեկան վճարման 
ենթակա գումարը կազմում է` 3.5 մլն. դրամ` վարկի գումար և 184.2 հազ. դրամ տոկոսավճար: 
60

 Հայեցակարգ. Համայնքային վարկավորման քաղաքականության նկատառումների և ֆինանսական 
կանոնակարգերի վերաբերյալ, ԱՄՆ ՄԶԳ ՏԻԾ 3, 2009 
Քննարկման ենթակա փաստաթուղթ Հայաստանում համայնքների վարկավորման վերաբերյալ, ԱՄՆ ՄԶԳ 
ՏԻԾ 3, 2010 
61

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 28
2
,  

Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 57 
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3.2.4. Համայնքների ֆինանսական անկախության աստիճանը 

Համայնքների իրական ֆինանսական անկախության աստիճանը որոշող կարևորագույն 

ցուցանիշներից է համայնքների բյուջեների ընդհանուր մուտքերի մեջ սեփական 

մուտքերի տեսակարար կշիռները: Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է եվրոպական մի 

շարք երկրների համայնքների ֆինանսական անկախության աստիճանների 

համեմատական պատկերը (2008թ. տվյալներով), որոնց շարքում Հայաստանի 

համայնքները գրավել են, թվում է, համեմատաբար բարձր տեղ: 2006-2010թթ. ՀՀ 

համայնքների սեփական մուտքերը (ներառյալ` պետության կողմից ՏԻՄ-երին 

պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար 

պետական բյուջեից ստացվող միջոցները) բյուջետային ընդհանուր մուտքերի մեջ 

կազմել են համապատասխանաբար 2006թ.` 57.8%, 2007թ.` 52.9%, 2008թ.` 50.4%, 

2009թ.` 43.2% և 2010թ.` 53.4%, իսկ 2011-ին դրանք նախատեսվել են 58.1%: Նշենք, որ 

2010-ին, 2009-ի հետ համեմատությամբ, զգալիորեն ավելացել են ՀՀ բոլոր համայնքների 

բյուջետային ընդհանուր մուտքերն ի հաշիվ` նախ, Երևանի 2010թ. միասնական բյուջեի 

մուտքային տվյալների ներառման (որտեղ հատկապես մեծ մասնաբաժին ունեն Երևանի 

ՏԻՄ-երի պատվիրակված լիազորությունների իրականացման համար պետական 

բյուջեից ստացվող միջոցները), և, երկրորդ, պետական բյուջեից տրամադրված 

պաշտոնական դրամաշնորհների զգալի ավելացման` մոտ 9.66 մլրդ դրամով:  

Գծապատկեր 4. Եվրոպական մի քանի երկրների ֆինանսական անկախության 

աստիճանը տեղական մակարդակում. սեփական մուտքերի մասնաբաժինը բյուջետային 

ընդհանուր մուտքերի մեջ (2008թ. տվյալներով)62 

 

Գծապատկեր 4-ից երևում է, որ եվրոպական շատ երկրների տեղական 

ինքնակառավարման միավորները, բացի դրամաշնորհներից, բյուջետային մուտքերի 
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բավականին շոշափելի մասնաբաժիններ են ունեցել նաև պետական բյուջե 

մուտքագրվող հարկերից մասհանումների գծով: Այդ բաղադրիչը հաշվի առնելու 

դեպքում, երկրների համեմատական պատկերը կտրուկ փոխվում է և Հայաստանն, իր 

համայնքների ֆինանսական անկախության աստիճանով, արդեն գրավում է վերջին 

տեղերից մեկը եվրոպական երկրների շարքում: Հետևաբար, կարող ենք եզրակացնել, որ 

վերջին 6 տարիներին ՀՀ համայնքների ֆինանսական անկախության աստիճանը, 

եվրոպական երկրների համայնքների հետ համեմատությամբ, նկատելիորեն ցածր է եղել: 

 

3.2.5. ՏԻՄ-երի լիազորությունների և ֆինանսական միջոցների համապատասխանությունը 

ՏԻՄ-երն իրենց լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման համար 

պետք է ապահովված լինեն համապատասխան մարդկային, գույքային, ֆինանսական և 

այլ անհրաժեշտ ռեսուրսներով: Անչափ կարևորվում է ՏԻՄ-երին օրենքով տրված 

լիազորությունների և դրանց իրականացման համար օրենքով սահմանված ֆինանսական 

միջոցների աղբյուրների և ծավալների համապատասխանության հարցը: 

ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման օրենսդրորեն սահմանված կարգերի 

բացակայությունը լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում դրանց իրականացման համար 

պահանջվող ֆինանսական ռեսուրսների նվազագույն ծավալների որոշման, 

համայնքների առկա հնարավորությունների և լրացուցիչ պահանջվող ֆինանսական 

միջոցների ծավալների գնահատման համար: Իսկ այդպիսի կարգերի առկայությունը 

մեծապես կնպաստի ՏԻՄ-երի լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ 

իրականացմանը, ինչպես նաև համայնքային բյուջեների մուտքային բազայի ընդլայնման 

վերաբերյալ բարեփոխումների պլանավորմանը և իրականացմանը: Մյուս կողմից, ՏԻՄ-

երի լիազորությունների իրականացման արժեքների հաշվարկումը բավականին բարդ և 

ծախսատար գործ է, կախված է բազմաթիվ գործոններից (համայնքի բնակչության թիվ, 

աշխարհագրական դիրք, բնակլիմայական պայմաններ, վարչական տարածքի չափ և 

այլն) և պահանջում է համապատասխան մեթոդաբանության մշակում, ընդունում և 

կիրառում: Սա տեղական ինքնակառավարման համակարգի կարևորագույն 

հիմնախնդիրներից մեկն է և պահանջում է հրատապ մոտեցումներ և լուծումներ: 

Քանի որ Հայաստանում առայժմ ընդունված չէ շրջանակային օրենքը ՏԻՄ-երի 

լիազորությունների իրականացման կարգի վերաբերյալ, ՏԻՄ-երի լիազորությունների և 

ֆինանսական միջոցների համապատասխանությանը կարելի է գնահատականներ տալ 

որոշակի չափելի ֆինանսական ցուցանիշների միջոցով` գնահատելով դրանք և 
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համեմատելով այլ երկրների համապատասխան ցուցանիշների հետ63: Այդ 

ցուցանիշներից առանձնահատուկ կարևորություն ունեն տեղական բյուջեների ծախսերի 

տեսակարար կշիռները տվյալ երկրի հանրային ծախսերում և ՀՆԱ-ում, որոնք 

որոշակիորեն բնութագրում են տվյալ երկրում ապակենտրոնացման աստիճանը: Նշված 

ցուցանիշներով Հայաստանը կարելի է համեմատել Եվրամիության միայն երեք երկրների 

(Հունաստան, Կիպրոս, Մալթա) հետ, որոնք նույն ցուցանիշներով ընդգծված ետ են մնում 

մնացած բոլոր երկրներից (հավելված 5): Եվրամիության երկրներում 2007թ. տեղական 

բյուջեների (որտեղ ներառված են տեղական ինքնակառավարման բոլոր մակարդակների 

բյուջեները) ծախսերի տեսակարար կշիռների միջինը հանրային ծախսերում կազմել է 

33.9%, իսկ ՀՆԱ-ում` 15.5%: Հայաստանում համայնքների 2010թ. բյուջեների 

հանրագումարի տեսակարար կշիռը ՀՀ համախմբված բյուջեում եկամուտների գծով 

կազմել է 10.6%, իսկ ծախսերի գծով` 8.5%64: Հայաստանի համեմատությունը 

Եվրամիության երկրների հետ ավելի մտահոգիչ է, երբ դիտարկում ենք համայնքների 

բյուջեների ծախսերի տեսակարար կշիռն երկրի ՀՆԱ-ում: 2004-2009 թվականներին 

Հայաստանում այն տատանվել է 1.3-1.7%-ի սահմաններում, իսկ 2010-ին այն կազմել է 

2.4%, որը կրկին անհամեմատելի է Եվրամիության երկրների նույն ցուցանիշների հետ: 

Չնայած 2010-ին, նախորդ տարիների համեմատ, այս ցուցանիշները զգալիորեն աճել են` 

պայմանավորված ՀՀ համայնքների բյուջեների հանրագումարի կազմում Երևան 

համայնքի միասնական բյուջեի ներառմամբ65, միևնույն է, Հայաստանն այդ 

ցուցանիշներով դեռևս էականորեն ետ է մնում Եվրամիության երկրներից, այսինքն` 

Հայաստանում ֆիսկալ ապակենտրոնացման աստիճանը շարունակում է ցածր մնալ: 

Համայնքների ֆինանսական ապահովվածության կարևոր հարաբերական 

ցուցանիշներից են բնակչության մեկ շնչին ընկնող համայնքների բյուջեների եկամուտը և 

ծախսը: ՀՀ համայնքների բյուջեների փաստացի եկամուտը մեկ շնչի հաշվով բացարձակ 

արժեքով տարեցտարի զգալիորեն աճել է` 2004թ. 8,442.0 դրամից (մոտ 16 ԱՄՆ 

դոլարից) 2010-ին հասնելով 26,138.0 դրամի (մոտ 70 դոլարի) (հավելված 6): 

Համապատասխանաբար, ՀՀ համայնքների բյուջեների փաստացի ծախսը մեկ շնչի 

հաշվով 2004թ. 8,111.0 դրամից (մոտ 15 դոլարից) 2010-ին հասել է 25,427.0 դրամի (մոտ 
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 Կարող են օգտագործվել ինչպես բացարձակ, այնպես էլ հարաբերական ցուցանիշներ: Լիազորությունների 
իրականացմանը հատկացվող ֆինանսական միջոցները բացարձակ մեծությամբ խստորեն տարբերվում են 
ըստ երկրների: Այդ պատճառով, համամասնությունների պահպանման և համեմատության տեսանկյունից, 
առավել նպատակահարմար է օգտագործել հարաբերական ցուցանիշները:  
64

 Եկամուտների և ծախսերի գծով վերջին երկու ցուցանիշների բավականին զգալի տարբեր արժեքները 
բացատրվում են ՀՀ 2010թ. պետական բյուջեի պակասուրդի մեծ չափով (173.9 մլրդ դրամ): 
65

 Երևան համայնքի բյուջեում բավականին մեծ է այնտեղ գործող կրթության ոլորտի կազմակերպությունների 
(հանրակրթական դպրոցների, նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և այլն) 
գործունեության համար, որպես պետության կողմից պատվիրակված լիազորության իրականացում, ՀՀ 
պետական բյուջեից տրամադրվող միջոցները: 
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68 դոլարի)66: Սակայն, եթե հաշվի առնենք նաև Հայաստանում տարեցտարի տեղի 

ունեցող գնաճը և, ըստ այդմ, ՀՀ դրամի գնողունակության անկումը, ապա կարելի է 

եզրակացնել, որ Հայաստանում բնակչության մեկ շնչին մատուցվող համայնքային 

ծառայությունների ընդհանուր ծախսերի չափը տարիների ընթացքում զգալի աճ չի 

արձանագրել և էական դրական ազդեցություն չի ունեցել բնակչության ընդհանուր 

կենսամակարդակի վրա: 

Ցուցանիշների առանձին խումբ է կազմում ՏԻՄ-երին օրենքով տրված 

լիազորությունների ֆինանսական ապահովումն ըստ բնագավառների կամ համայնքների 

բյուջեների ծախսերն ըստ գործառական դասակարգման (հավելվածներ 7 և 8): Ըստ 

բնագավառների կատարված ծախսերի տեսակարար կշիռների փոփոխություններն ըստ 

տարիների արտացոլում են համայնքների կողմից տրված առաջնահերթությունները 

բնագավառների միջև67: Մասնավորապես, նկատելիորեն աճել են կրթության, 

տնտեսական հարաբերությունների, տրանսպորտի, բնակարանային շինարարություն և 

կոմունալ ծառայությունների բնագավառներում կատարված ծախսերի տեսակարար 

կշիռներն ընդհանուր ծախսերում: Դրան զուգահեռ, նվազել են ընդհանուր բնույթի 

հանրային ծառայությունների, շրջակա միջավայրի պաշտպանության (հատկապես` 

աղբահանության ծառայության), հանգիստ, մշակույթ և կրոնի, սոցիալական 

պաշտպանության բնագավառներում կատարված ծախսերի տեսակարար կշիռները: 

ՏԻՄ-երի լիազորությունների և ֆինանսական միջոցների համապատասխանության 

կարևոր ցուցանիշներից է նաև չֆինանսավորվող կամ մասնակի ֆինանսավորվող 

լիազորությունների առկայությունը: Հատկապես գյուղական և փոքր քաղաքային 

համայնքները` իրենց բյուջեների ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով (այլ 

գործոնների թվում), չեն կարողանում լիարժեքորեն իրականացնել օրենսդրությամբ 

տարբեր բնագավառներում իրենց վերապահված լիազորությունները: Նույնիսկ կան 

լիազորություններ, որոնք շատ համայնքներում ընդհանրապես չեն իրականացվում 

(օրինակ, աղբահանության, կանաչապատման, կեղտաջրերի հեռացման և այլ հանրային 

ծառայությունների գծով): 

ՀՀ բոլոր համայնքների բյուջեների ծախսերի տեսակների (ընթացիկ և կապիտալ/ոչ 

ֆինանսական ակտիվների գծով) հարաբերակցության մասին կարելի է պատկերացում 

կազմել` դիտարկելով բյուջետային ծախսերն ըստ տնտեսագիտական դասակարգման 

(Գծապատկեր 5): Եթե 2004-2007թթ. ընթացքում կապիտալ ծախսերի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր ծախսերում 17.6%-ից աճել է մինչև 33.8% (մոտ կրկնակի անգամ), ապա 
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2010-ի նման կտրուկ թռիչքը ևս հիմնականում պայմանավորված է Երևան քաղաքի բյուջետային 
տվյալների ներառմամբ ՀՀ բոլոր համայնքների համապատասխան տվյալների կազմում: 
67

 2010-ին այս ֆինանսական ցուցանիշների վրա զգալի ազդեցություն է թողել նորից Երևանի 2010թ. 

բյուջետային տվյալների ներառումը ՀՀ բոլոր համայնքների բյուջեների հանրագումարի մեջ: 
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2007-2009թթ. ընթացքում այն նորից նվազել է` հասնելով 19.2%-ի, իսկ 2010-ին նորից 

դրսևորել է աճի միտում` կազմելով 24.3%68:  

 

Գծապատկեր 5. ՀՀ համայնքների 2004-2010թթ. բյուջեների հանրագումարում ընթացիկ և 

կապիտալ ծախսերը, % 
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Կապիտալ ծախսեր 17.6 20.9 23.3 33.8 28.5 19.2 24.3

Ընթացիկ ծախսեր 82.4 79.1 76.7 66.2 71.5 80.8 75.7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

3.2.6. Համայնքի ռազմավարական պլանավորումը և զարգացման ծրագրերը  

Տեղական ինքնակառավարման կարևորագույն հարցերից մեկը համայնքի 

ռազմավարական պլանավորման հենքի վրա զարգացման ծրագրերի մշակումն ու 

իրականացումն է: Մինչ այժմ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում 

ռազմավարական պլանավորման մոտեցումները լայնորեն չեն կիրառվել: Դա 

պայմանավորված է եղել մի քանի պատճառներով` ՀՀ տեղական ինքնակառավարման 

համակարգում տիրող ընդհանուր անբարենպաստ իրավիճակը, ՏԻՄ-երի 

անտեղյակությունը ռազմավարական պլանավորման օգուտներից ու ընձեռած 

հնարավորություններից, համայնքների բյուջեների ֆինանսական միջոցների սղությունը և 

կապիտալ պլանավորման ու բյուջետավարման փոքր հնարավորությունները, ՏԻՄ-երում 
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 2010-ին ՀՀ բոլոր համայնքների բյուջեների կապիտալ ծախսերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
ծախսերում կազմել է 8.7%, սակայն, եթե հաշվի առնենք նաև ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից 
մուտքերի հաշվին կատարված կապիտալ ծախսերը (17,014.5 մլն դրամ), ապա կապիտալ ծախսերի 
տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերում (99,638.3 մլն դրամ 82,623.8 մլն դրամի փոխարեն) կկազմի 
արդեն 24.3%: Ընդ որում, 2010թ. կապիտալ ծախսերի աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել Երևանի 
սեփականություն համարվող գույքի և հողերի օտարումների գծով մուտքերի հաշվին կատարված կապիտալ 
ծախսերի ներառմամբ ՀՀ բոլոր համայնքների բյուջեների ընդհանուր ծախսերում: 
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այդ բնագավառում որակյալ մասնագետների պակասը, Հայաստանում ռազմավարական 

պլանավորման գծով ուսուցման ծրագրերի եզակի, ոչ շարունակական բնույթը և այլն69: 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումից ի վեր, ՀՀ գրեթե բոլոր 

ՏԻՄ-երի կողմից կազմվել և հաստատվել են համայնքի զարգացման միջնաժամկետ` 

քառամյա (մինչև 30.09.2008-ին օրենքում փոփոխություն կատարելը` եռամյա) ծրագրեր, 

քանի որ դա օրենքի պահանջ է70: Սակայն ՀՀ շատ քիչ համայնքներում է, որ դրանք 

համայնքի իրական վիճակն արտացոլող և նրա զարգացմանը միտված լավ մշակված 

փաստաթղթեր են: Հիմնականում, հատկապես փոքր համայնքներում, զարգացման 

քառամյա ծրագրերի մշակմանը, առավել ևս դրանով առաջնորդմանը և դրա 

իրականացմանը, պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել: Այդ վիճակը, բացի սուբյեկտիվ 

պատճառներից, ունի նաև մի շարք օբյեկտիվ պատճառներ: Դրանցից մեկն այս հարցում 

ՀՀ օրենսդրության թերի լինելն է: Օրենքով նախատեսված չէ ո´չ ՏԻՄ-երի 

հաշվետվություն հանրության առջև զարգացման քառամյա ծրագրի իրականացման 

վերաբերյալ, ո´չ այդ ծրագրի պարբերական (օրինակ, յուրաքանչյուր տարի) 

վերանայման ու հաստատման մեխանիզմ: Համապատասխանեցված չեն համայնքի 

զարգացման քառամյա ծրագրի և բյուջեի կազմման, քննարկման ու հաստատման 

գործընթացների ընթացակարգերը, պաշտոնական լիազոր մարմնի կողմից ընդունված 

չեն համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման, քննարկման, իրականացման և 

վերահսկման գործընթացների վերաբերյալ մեթոդական ցուցումներ կամ ուղեցույցներ: 

Մյուս հիմնական պատճառներից կարելի է առանձնացնել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի 

քաղաքացիների, քաղաքացիական հասարակության, մասնավոր հատվածի 

ներկայացուցիչների իրազեկման պակասը, առավել ևս նրանց հետ պասիվ 

աշխատանքը, համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի մշակման, քննարկման և 

վերահսկման գործընթացներում: ՀՀ համայնքներում ներդրված չեն տեղական 

ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության, մոնիտորինգի և գնահատման 

համակարգեր և մեխանիզմներ, որոնք կիրառելի են նաև համայնքի ռազմավարական 

պլանավորման և զարգացման ծրագրերի կառավարման գործընթացներում: 

Պատճառներից մեկն էլ համայնքներում, ըստ տեղական ինքնակառավարման առանձին 

բնագավառների, միասնական տեղեկատվական բազաների ու համակարգչային 
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 Թերևս, դրանցից արժե հիշատակել 2006-2007թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ ՏԻԾ 3 աջակցությամբ և Համայնքների 
ֆինանսիստների միավորում ՀԿ-ի իրականացմամբ Համայնքի ֆինանսական կառավարման 
համակարգեր. գործառական և կապիտալ պլանավորում և բյուջետավարում ուսուցման ծրագիրը 
Հայաստանի 38 քաղաքային համայնքների համար, որի շրջանակներում պատրաստված դասընթացի 
նյութերը ներառել են նաև որոշ նյութեր համայնքի ռազմավարական պլանավորման, կապիտալ զարգացման 
ծրագրերի կազմման և բյուջետավարման հարցերի շուրջ: Այդ նյութերի հիման վրա հրատարակվել են երկու 
ձեռնարկներ` 1. Դ. Թումանյան. Ռազմավարական պլանավորում և համայնքի կապիտալ զարգացման 
ծրագրի կազմում, ուսումնական նյութեր ՀՀ համայնքների համար, Երևան, 2010; 2. Համայնքի 
բյուջետավարման ուղեցույց, Վ. Շահբազյանի լրամշակմամբ, ԱՄՆ ՄԶԳ, ՏԻԾ 3, Երևան, 2010 
70

 Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 53 
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համակարգերի բացակայությունն է: Տարիներ շարունակ ՏԻՄ-երի մեծ մասը 

բավարարվել է ամենաանհրաժեշտ մի քանի տվյալներով և ջանք չի թափել` հավաքելու, 

թարմացնելու ու օգտագործելու համապարփակ տեղեկատվություն համայնքի ընթացիկ 

իրավիճակի մասին: 

ՏԻՄ-երն առանձնապես ակտիվ չեն նաև` ներգրավվելու պետության, տեղական և 

միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանում իրականացվող կոնկրետ 

ներդրումային ու տեխնիկական աջակցության ծրագրերում: Դրա հիմնական պատճառը 

ծրագրային հայտ-առաջարկների կազմման հարցում ՏԻՄ-երի կարողությունների ու 

հմտությունների պակասն է: Դրա վառ ապացույցն է պետության նախաձեռնությամբ 

համայնքներում վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման 

ծրագրերի կազմման ուղղությամբ ՏԻՄ-երի դրսևորած պասիվ ու իներտ դիրքորոշումը71: 

 

3.2.7. Համայնքի բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը 

ՀՀ բյուջետային օրենսդրությունը սահմանում է համայնքի բյուջետային գործընթացի 

կազմակերպման մասնակիցների կազմը, իրավասություններն ու 

փոխհարաբերությունները և դրա իրականացման եղանակներն ու ժամկետները72:  

Համայնքի բյուջեն կազմելու և ներկայացնելու կարգը սահմանվում է Հայաստանի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքով73: ՀՀ համայնքներում 

վերջին տարիներին կատարված փորձագիտական դիտարկումները ցույց են տալիս, որ 

ՀՀ համայնքներից քչերը (հիմնականում որոշ խոշոր քաղաքային համայնքներ) ունեն 

համայնքի ղեկավարի ընդունած իրավական ակտով հաստատված բյուջետային 

օրացույցներ, իսկ նման փաստաթուղթ ունեցողներն էլ հիմնականում հաշվի չեն առնում 

ՀՀ վարչապետի որոշմամբ հաստատված բյուջետային ժամանակացույցով սահմանված 

                                                           
71

 Համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 23-ի հ. 1854-Ն որոշման 
72

 Յուրաքանչյուր տարի ՀՀ վարչապետի որոշմամբ սահմանված ժամկետներում պետական լիազոր 
մարմինը (ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը) մշակում և տարածքային կառավարման մարմինների միջոցով 
ՏԻՄ-երին է տրամադրում վերջիններիս համար պարտադիր և խորհրդատվական բնույթ կրող մեթոդական 
ցուցումներ, որոնք բյուջետային գործող օրենսդրության շրջանակներում կանոնակարգում են համայնքի 
տվյալ տարվա բյուջետային գործընթացը` կոնկրետացնելով համայնքի տվյալ տարվա բյուջեի կազմման 
հիմքում դրվող ելակետային տվյալների ներկայացման կարգը և ժամկետները, բյուջետային ծախսերի 
հաշվարկման համար սահմանված նորմերը և նորմատիվները, նախահաշիվների ձևերը, բյուջետային 
միասնական ձևերը և այլ ցուցումներ ու դրույթներ:  
73

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 31: 
Համայնքներին ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված Խորհրդատվական բնույթ կրող 
մեթոդական ուղեցույց փաստաթղթով առաջարկվում է, որպեսզի համայնքի ղեկավարը մշակի և իր 
իրավական ակտով (որոշմամբ կամ կարգադրությամբ) ընդունի համայնքի բյուջեի նախագծի կազմման 
օրացույց, որում նշված լինեն բյուջեի նախագծի մշակման հետ կապված բոլոր աշխատանքների կատարման 
հանգուցային օրերը: Բյուջետային օրացույցում սահմանվող բոլոր աշխատանքները և հանգուցային օրերը 
պետք է համահունչ լինեն և բխեն ՀՀ վարչապետի` ՀՀ տվյալ տարվա բյուջետային գործընթացը սկսելու 
վերաբերյալ որոշումով հաստատված` պետական բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքների 
իրականացման ժամանակացույցով սահմանված աշխատանքներից և ժամկետներից: 
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աշխատանքների և ժամանակային պահանջները` չնայած այն հանգամանքին, որ ՏԻՄ-

երն այդ աշխատանքները, շուտ թե ուշ, ստիպված են կատարել:  

Համաձայն օրենքի, համայնքի բյուջեի նախագիծը պետք է բաղկացած լինի երկու մասից` 

համայնքի ղեկավարի բյուջետային ուղերձից և համայնքի բյուջեի մասին ավագանու 

որոշման նախագծից74: Ուսումնասիրելով և վերլուծելով ՀՀ համայնքների բյուջեների 

նախագծերի առաջին մասերի` համայնքների ղեկավարների բյուջետային ուղերձների 

բովանդակությունը և գնահատելով դրանց համապատասխանությունը օրենքի 

պահանջներին, կարելի է վերհանել առկա հիմնական հիմնախնդիրները. 

 ՀՀ համայնքների գերակշռող մասն իրենց բյուջեների նախագծերում չեն 

ներառում համայնքի ղեկավարի բյուջետային ուղերձը` կազմելով միայն 

համայնքի ավագանու որոշման նախագիծը բյուջեի հաստատման մասին:  

 Թերի են կամ բացակայում են հատկապես համայնքների ղեկավարների 

զեկույցները տվյալ բյուջետային տարվա համայնքի զարգացման հիմնական 

ուղղությունների (բյուջետային քաղաքականությունների) վերաբերյալ, բյուջեի 

նախագծի մուտքերի, ծախսերի և հավելուրդի/պակասուրդի հիմնավորումները, 

դրանց համեմատական վերլուծությունները նախորդ երկու բյուջետային 

տարիների համապատասխան ցուցանիշների հետ և այլն: 

 Բյուջեի նախագծով նախատեսված նպատակային ծրագրերի իրականացման 

համար պահանջվող հատկացումների հիմնավորումների ձևը չի 

համապատասխանում օրենքի պահանջներին: 

 Բյուջեի նախագծում կապիտալ բնույթի ծախսեր պլանավորելիս հիմնականում 

բացակայում են այդ ծախսերի հիմքում դրվող կապիտալ ծրագրերը կամ դրանց 

նախագծա-նախահաշվային և տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների 

փաստաթղթերը: 

 Բացակայում կամ թերի է նախորդ տարիներին չհավաքագրված եկամուտներից 

գոյացած ապառքների, առաջացած ծախսային պարտքերի և դրանց մարման 

ժամանակացույցերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

Համայնքի ավագանու նիստում համայնքի բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակի 

քննարկման կարգը սահմանվում է օրենքով և ավագանու կանոնակարգով75: Սակայն, 

համայնքների ավագանիների կանոնակարգեր ընդունված են ՀՀ ոչ բոլոր 

համայնքներում, իսկ այն համայնքներում, որտեղ ընդունվել են այդ փաստաթղթերը, 

դեռևս ճանապարհ կա անցնելու դրանց լիարժեք կյանքի կոչումն ապահովելու համար: 
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 Նույնը 
75

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 32 
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Համայնքի բյուջեի կատարման պատասխանատուն համայնքի ղեկավարն է, որն 

իրականացնում է օրենքով սահմանված իր լիազորությունները76:  

Գանձապետական համակարգ. Կենտրոնական գանձապետարանի և նրա 

ստորաբաժանումների` ՏԳԲ-երի գործունեությունը կարգավորվում է Գանձապետական 

համակարգի մասին ՀՀ օրենքով77: Միջազգային փորձը վկայում է78, որ միասնական 

գանձապետական համակարգը, որպես կանոն, առավել արդյունավետ գործում է փոքր 

համայնքների դեպքում` նրանց դնելով հավասար պայմանների մեջ: Այդուհանդերձ, 

միասնական գանձապետական համակարգը, գործող բյուջետային օրենսդրության 

շրջանակներում, որոշակիորեն խոչընդոտներ է ստեղծում և սահմանափակումներ դնում 

համայնքների առջև` հատկապես մասնավոր հատվածի հետ ներդրումային որոշակի 

փոխհարաբերությունների մեջ մտնելու ժամանակ: Մասնավորապես, դա վերաբերում է 

համայնքի բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների ավանդադրմանը և ֆինանսական 

հաստատություններում այլ ձևերով տեղաբաշխմանը, համայնքների համար առևտրային 

բանկերի վարկային շուկայի մատչելիությանը և այլն: Ներկայումս գոյություն չունի որևէ 

մեխանիզմ, որպեսզի համեմատաբար հարուստ համայնքները կարողանան լրացուցիչ 

եկամուտներ ապահովել իրենց բյուջեների եկամտային ավելցուկից (կուտակված` 

մասնավորապես, համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կամ հողերի 

օտարումներից): Համայնքներին վարկավորելու համար ներկայումս առևտրային 

բանկերն ընդունում են ապագա եկամուտներով ապահովված երաշխավորություն, 

սակայն միայն պոտենցիալ պարտապանի ֆինանսական վիճակի և երաշխավորագրերի 

մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո: Վարկի ապահովման միջոցներից մեկը 

կարող է լինել համայնքի բյուջեի եկամուտների կալնումը, որի կիրառումը 
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 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 33` 
Համայնքի բյուջեի կատարումն ապահովելու նպատակով, համայնքի ղեկավարը հաստատված բյուջեն` 
եռամսյակային համամասնություններով, և բյուջետային հիմնարկների պահպանման ծախսերի տարեկան և 
եռամսյակային բաշխմամբ հաստատված նախահաշիվները տրամադրում է համայնքի բյուջեի կատարման 
սպասարկումն իրականացնող ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում 
ստեղծված կենտրոնական գանձապետարանի համապատասխան տեղական գանձապետական 
բաժանմունքին (ՏԳԲ): 
77

 Գանձապետական համակարգի մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 2001թ. հուլիսի 27-ին, ՀՕ-211: Համաձայն 
այդ օրենքի, Կենտրոնական գանձապետարանի անվամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկում բացվել է միասնական 
հաշիվ, որին հաշվեգրվում են ՀՀ բոլոր համայնքներին ամրագրված բոլոր միջոցները և որից իրականացվում 
են համայնքների կողմից կատարվող բոլոր ծախսերը: Համայնքների բյուջետային հիմնարկների 
գանձապետական հաշիվներից գումարների վճարումը կատարում են ՏԳԲ-երը` վերջիններիս սպասարկող 
բանկերի միջոցով: Գանձապետական համակարգն ապահովում է դրամական միջոցների կառավարման 
հուսալիությունը, քանի որ բոլոր ֆինանսական գործառնություններն իրականացվում են կենտրոնական 
իշխանության մարմինների համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից, և 
պարզեցնում է համայնքի կողմից հանձնարարվող բոլոր ֆինանսական գործառնությունների հսկողության 
ընթացակարգը` ստուգելով դրանց համապատասխանությունը բնագավառը կարգավորող իրավանորմատիվ 
ակտերի պահանջներին: Դրանով գանձապետական միասնական համակարգն ապահովում է համայնքների 
բյուջեների կատարման նախնական հսկողություն` նախքան համայնքի անվամբ բացված գանձապետական 
հաշվից ֆինանսական միջոցների ելքագրումը կատարվող ֆինանսական գործառնության` օրենսդրությանը 
համապատասխանությունը պարզելու նպատակով:  
78

 Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում. Քաղաքականության տարբերակներ և 
ուղիներ, Ազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, տգթ. Դ. Թումանյանի խմբագրությամբ, Համայնքների 
ֆինանսիստների միավորում, Երևան, 2004, էջ 118-119 
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խոչընդոտում է պետական գանձապետական համակարգը79: Եվ դա հնարավոր չէ 

կիրառել այնքան ժամանակ, քանի դեռ համայնքի բյուջեի միջոցները պահվում են 

պետական գանձապետական համակարգում և ոչ թե առևտրային բանկերում կամ 

ֆինանսական այլ հաստատություններում: 

Գնումների գործընթացի կազմակերպում. Համայնքներում գնումների գործընթացը 

կարգավորվում է Գնումների մասին ՀՀ օրենքով80 և իրավական այլ ակտերով: 

Ընդհանուր առմամբ, թեպետ Գնումների մասին ՀՀ նոր օրենքի ընդունումից հետո 

փոքր-ինչ թեթևացել է գնումների գործընթացի կազմակերպման թղթաբանությունը, 

այնուամենայնիվ, այդ գործընթացն առայժմ շարունակում է մնալ բարդ, աշխատատար և 

ժամանակատար, ինչն, երբեմն, խոչընդոտում է պլանավորված աշխատանքները 

նախատեսված ժամկետներում, գներով և որակով կատարելու համար81: Գնումների 

համակարգի բարդության պատճառով համայնքներում, հատկապես գյուղական 

համայնքներում, շատ քիչ են այդ համակարգը լավ պատկերացնող, համապատասխան 

կարողություններով մասնագետները: Իսկ գնումների մասնագետների ուսուցման և 

վերապատրաստման ծրագրերը շարունակական և համակարգված բնույթ դեռևս չունեն 

և համայնքների կարիքները չեն բավարարում:  

Հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսական հաշվետվողականություն. Համայնքների 

բյուջետային միջոցների հաշվապահական հաշվառումն իրականացվում է 

Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի82 և դրա ենթաօրենսդրական 

ակտերի համաձայն, որոնք համահունչ չեն ժամանակակից հանրային հատվածի 

հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (ՀՀՀՀՄՍ - GFS-2001) 

պահանջներին83: Ոլորտը կարգավորելու նպատակով, 2007-2008թթ. ընդունվել են ՀՀ 

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի մի շարք հրամաններ84, որոնց համաձայն 2009-
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 ՀՀ բյուջետային օրենսդրությունն ամրագրում է, որ վարկային պայմանագրի գրավ կարող են լինել միայն 
համայնքի բյուջեի եկամուտները և ՀՀ կառավարության երաշխիքները: 
80

 Գնումների մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 2010թ. դեկտեմբերի 22-ին, ՀՕ-206-Ն, ուժի մեջ է մտել 2011թ. 
հունվարի 1-ից: Այս օրենքը կարգավորում է նաև ՏԻՄ-երի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից 
ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված 
հարաբերությունները, սահմանում է դրանց կողմերի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները: 
81

 Օրինակ, օրենքը սահմանում է, որ շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական 
միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային 
փաստաթղթերի հիման վրա: Դա բավականին բարդացնում է նույնիսկ ամենափոքր շինարարական 
աշխատանքի գնման գործընթացի կազմակերպումը և ձգձգում վերջինիս իրականացման ժամկետները: 
82

 Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 2002թ. դեկտեմբերի 26-ին, ՀՕ-515-Ն 
83

 Այլ կերպ ասած, բյուջետային միջոցների հաշվապահական հաշվառումը վարվում է ոչ թե հաշվեգրման 
հիմունքով, այլ դրամարկղային, երբ նույնականացվում են ծախսեր ու դրամական հոսքեր 
կատեգորիաները, և ծախսը ճանաչվում է այն ժամանակաշրջանում, երբ տեղի է ունեցել համապատասխան 
դրամական հոսքը: 
84

 ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի ՀՀ բյուջետային ու հանրային հատվածի հաշվապահական 
հաշվառման դասակարգումները և դրանց կիրառման ցուցումները հաստատելու մասին հրաման,  
ՀՀ ֆինանսների նախարարի ՀՀ համայնքի բյուջեի օրինակելի ձևը և նշված ձևի առանձին հատվածների 
լրացման մասին ցուցումները հաստատելու, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2004թ. 
մարտի 5-ի N 194-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրաման, 
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ից սկսած համայնքների բյուջեները կազմվում են ընդունված նոր դասակարգումների 

համաձայն` սահմանված նոր ձևով, ինչպես նաև ՏԻՄ-երը և նրանց ենթակա 

հիմնարկները ամսական, եռամսյակային և տարեկան պարբերականությամբ կազմում, 

ամփոփում և ներկայացնում են ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին 

հաշվետվություններ: 

Ներկայում որոշ աշխատանքներ են տարվում հանրային հատվածում միջազգային 

ստանդարտներին համապատասխանող հաշվեգրման հիմունքներով հաշվապահական 

հաշվառման համակարգ ներդնելու ուղղությամբ: Մասնավորապես, հանրային հատվածի 

հաշվապահական հաշվառման բարեփոխումների շրջանակներում, 2008-2009թթ. 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ մշակվել են մի շարք հիմնարար 

փաստաթղթեր85, այդ թվում` Հանրային հատվածի կազմակերպությունների 

հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը, ՀՀ հանրային հատվածի 

հաշվապահական հաշվառման թվով 26 ստանդարտների (ՀՀՀՀՄՍ) նախագծերը` 

միջազգային ստանդարտների (IPSAS) հայերեն թարգմանությունը և այլն: 

Համայնքի բյուջեի կատարման նկատմամբ մշտական հսկողությունն իրականացնում է 

համայնքի ղեկավարն իր աշխատակազմի միջոցով, իսկ բյուջեի կատարման նկատմամբ 

վերահսկողության ընթացակարգը սահմանվում է ՀՀ օրենքներով86: Վերջինս իրավասու 

են իրականացնել համայնքի ավագանին, ՀՀ կառավարությունը և ՀՀ վերահսկիչ 

պալատը` օրենքով սահմանված կարգով և իրենց վերապահված լիազորությունների 

շրջանակներում: Համայնքի ավագանին, ընդհանուր առմամբ, որոշ բացառություններով, 

դեռևս գրեթե չի իրականացնում բյուջեի վերահսկողությունը` ոչ իր անդամների կամ 

հանձնաժողովների, և (կամ) ոչ էլ աուդիտորական մասնագիտացված 

կազմակերպության միջոցով: Բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողությանը և 

վերահսկողությանը որոշ չափով լրացնում են ներքին և արտաքին աուդիտները87:  

                                                                                                                                                                                     
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2008թ. փետրվարի 4-ի Բյուջեների կատարման, ինչպես նաև 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու դրանց ենթակա հիմնարկների ֆինանսական 
գործունեության հետ կապված հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, ամփոփման ընդհանուր 
պայմանները, հաշվետվությունների առանձին տեսակների կազմման ու ներկայացման 
առանձնահատկությունների մասին հրահանգը հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 
2002թ. դեկտեմբերի 30-ի թիվ 930-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 80-Ն հրաման 
85

 Աղբյուրը` ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև կնքված §Հանրային հատվածի 
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների 2-րդ ռազմավարության իրականացման համար¦ IDF TF 
096227 դրամաշնորհային ծրագրի համակարգման լիազորությունները վերապահելու մասին ՀՀ 
կառավարության որոշման նախագիծ 
86

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 34 
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 68, 68

1 

Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 81 
87

 Եթե ներքին աուդիտի կատարումը համայնքի ներքին հսկողական գործառույթ է և հիմնականում 
կարգավորման ու խորհրդատվական նպատակ է հետապնդում (այն կատարվում է համայնքի ղեկավարի 
աշխատակազմի համապատասխան մասնագետի` ներքին աուդիտորի, կամ ստորաբաժանման կողմից), 
ապա արտաքին աուդիտը համայնքի բյուջեի կատարման վերահսկողության հիմնական տարրերից է և 
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ՀՀ օրենսդրությամբ համայնքներում ներքին աուդիտի իրականացումը պարտադիր 

պահանջ է, այն կարգավորվում է Ներքին աուդիտի մասին ՀՀ օրենքով88: Համաձայն 

այդ օրենքի, ՀՀ կառավարությունը պետք է հաստատի ներքին աուդիտի 

ստանդարտները և ներքին աուդիտորների վարքագծի կանոնները, իսկ պետական 

լիազոր մարմինը` ներքին աուդիտի վերաբերյալ մեթոդական ցուցումները 

(ուղեցույցները) և ներքին աուդիտի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող 

իրավական այլ ակտեր: Ներկայումս, նման որևէ փաստաթուղթ կամ իրավական ակտ 

դեռևս չի ընդունվել:  

Համայնքներում ներքին աուդիտը ցայսօր ընդգրկել է լոկ ֆինանսական աուդիտը` 

անտեսելով աշխատանքների կատարման աուդիտը: Հայաստանի համայնքներից 

շատերում ներքին աուդիտ կամ ընդհանրապես չի իրականացվում, կամ դրա 

իրականացման մակարդակը բավականին ցածր է` հիմնականում ֆինանսական 

միջոցների սղության, մասնագետների ցածր որակավորման, անհրաժեշտ ուղեցույցների 

և մեթոդական ցուցումների բացակայության, ներքին աուդիտի` պարտադիր լինելու 

մասին անտեղյակության և այլ պատճառներով: Ներքին աուդիտը կարող է ընդգրկել նաև 

համայնքային կազմակերպությունների գործունեությունը: Սակայն դա նույնպես առայժմ 

խիստ ձևական բնույթ է կրում:  

Արտաքին աուդիտ. Բյուջեի կատարման վերահսկողությունը մշտապես և արդյունավետ 

իրականացնելու նպատակով, համայնքների ավագանիները կարող են ներգրավել 

աուդիտորական ծառայություններ, որոնց դիմաց վճարումը կատարվում է համայնքի 

բյուջեից89: Համայնքի ավագանին բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության 

վերաբերյալ կարող է անցկացնել նաև անկախ աուդիտ90: Ի տարբերություն Տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ 

օրենքներով արտաքին աուդիտի իրականացումը համայնքներում պարտադիր է91:  

Արտաքին աուդիտը կարող է ներառել նաև համայնքային կազմակերպությունների 

գործունեությունը: 

Պետական ֆինանսական վերահսկողություն. ՀՀ կառավարությունը համայնքի բյուջեի 

կատարման վերահսկողությունն իրականացնում է պետական բյուջեից համայնքին 

տրված նպատակային հատկացումների (սուբվենցիաների, պետական գույքի 

                                                                                                                                                                                     
հետապնդում է բյուջեի կատարման իրավական ճշտության ստուգման առաջնային նպատակ (այն 
սովորաբար իրականացվում է մասնավոր մասնագիտացված (լիցենզավորված) կազմակերպության կողմից): 
88

 Ներքին աուդիտի մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 2010թ. դեկտեմբերի 22-ին, ՀՕ-17-Ն 
89

 Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 68 
90

 Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 69 
91

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 35 
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 81 
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մասնավորեցումից համայնքի բյուջե մասհանված գումարների, պետության կողմից 

համայնքին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի կատարման 

համար տրված միջոցների) օգտագործման, ինչպես նաև պետական բյուջեից և օրենքով 

թույլատրված այլ աղբյուրներից ներգրավված փոխառու միջոցների օգտագործման և 

դրանց մարման ծրագրի նկատմամբ` իր կողմից սահմանված կարգով, պաշտոնական 

լիազոր մարմնի (ՀՀ ֆինանսների նախարարության) միջոցով92: Սակայն, համայնքներում 

կատարված դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության 

վերստուգիչ վարչությունը հաճախ արհեստականորեն ընդլայնում է վերահսկողության իր 

շրջանակները` ընդգրկելով նաև համայնքի բյուջեի սեփական միջոցների օգտագործումը, 

հողհատկացումները և այլ հարցեր: Ավելին, համայնքների գերակշիռ մասը նույնիսկ 

անտեղյակ է այդ շրջանակների օրենսդրական սահմանափակումների մասին:  

Համայնքի բյուջեի կատարման վերահսկողության բնագավառում, համեմատած ՀՀ 

կառավարության հետ, ավելի լայն են ՀՀ վերահսկիչ պալատի լիազորությունները` 

ընդգրկելով համայնքների բյուջեների միջոցների և սեփականության օգտագործման 

նկատմամբ վերահսկողությունը93, որի կարգը սահմանվում է Վերահսկիչ պալատի 

մասին ՀՀ օրենքով94: 

 

3.2.8 Համայնքի զարգացման ծրագրերի և բյուջեի հրապարակայնությունն ու 

թափանցիկությունը 

Համաձայն օրենքի, ՏԻՄ-երը պետք է հրապարակեն համայնքի զարգացման քառամյա 

ծրագիրը, բյուջեն, ինչպես նաև վերջինիս կատարման եռամսյակային և տարեկան 

հաշվետվությունները95: Գործնականում, ՀՀ որոշ համայնքներ պարտաճանաչորեն 

ապահովում են իրենց զարգացման քառամյա ծրագրերի և բյուջեների 

հրապարակայնությունը, իսկ համայնքների գերակշռող մասը` ոչ:  

Ներկայում ՀՀ համայնքներում, ընդհանուր առմամբ, ցածր մակարդակի վրա է տեղական 

ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցությունը: Գոյություն ունեն դրան 

արգելակող օրենսդրական բացեր և գործնական բազմաթիվ խոչընդոտներ: ՀՀ 

համայնքներում բացակայում է տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների 

մասնակցության կարգերի մշակման, հաստատման ու կիրառման պրակտիկան: 

Այդուհանդերձ, ՀՀ քաղաքային որոշ համայնքներում, տեղական և միջազգային 
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 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 34 
93

 Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 68
1 

Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 81 
94

 Վերահսկիչ պալատի մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 2006թ. դեկտեմբերի 25-ին, ՀՕ-4-Ն 
95

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 36 
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 64

 

Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 77 
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կազմակերպությունների տեխնիկական աջակցությամբ փորձարկվել և օգտագործվել են 

համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի և բյուջեի նախագծերի շուրջ հանրային 

քննարկումների կազմակերպման և անցկացման տարբեր ձևաչափեր, որոնք կիրառելի 

են նաև ՀՀ այլ համայնքների համար96: 

Բարձր տեխնոլոգիաների ներկա դարում, ՏԻՄ-երի գործունեության 

հրապարակայնության ու թափանցիկության ապահովման կարևոր գործիք է 

համայնքների պաշտոնական կայքերի ստեղծումն ու սպասարկումը: ՀՀ համայնքներում 

առայժմ կան փաստացի գործող ընդամենը 22 այդպիսի ինտերնետային կայքեր97, 

որոնցից շատ քչերում կարելի է գտնել օգտակար տեղեկատվություն համայնքների 

զարգացման ծրագրերի և բյուջեների կազմման և կատարման վերաբերյալ:  

 

3.2.9. Համայնքի ֆինանսական Էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր 

Համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգերի ներդրման կարևոր պայմաններ են` համակարգչային տեխնիկական 

զինվածությունը, ներքին ցանցերի և ինտերնետի առկայությունը, ծրագրային 

ապահովվածությունը, համապատասխան մասնագետների առկայությունը և այլն: ՀՀ 

համայնքներում ֆինանսական կառավարման ոլորտում էլեկտրոնային կառավարմանն 

անցնելու ուղղությամբ մինչև հիմա կատարված աշխատանքներից կարելի է նշել ՏԻՄ-

երում և տարածաշրջանային համայնքների միություններում ներդրված` գույքահարկի և 

հողի հարկի գանձման վարչարարության համար նախատեսված ծրագրերը98, 

բյուջետավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթի ստեղծումն ու մի շարք 

համայնքներում դրանց ներդնումը99, ինչպես նաև տեղական տուրքերի ու վճարների 

գանձման վարչարարության համար նախատեսված ծրագիրը100:  

Փաստորեն, մինչև հիմա ՀՀ համայնքներում համակարգչային ծրագրերը ստեղծվել և 

ներդրվել են հիմնականում միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ, սակայն 
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 Դավիթ Թումանյան, Վահրամ Շահբազյան. Մասնակցային ժողովրդավարությունը տեղական 
մակարդակում. ինչու և ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը, Ձեռնարկ, Երևան, 2011, էջ 
79-83 
97

 Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում, 2009-2010 (գիրք 4), Դ. Թումանյանի 
խմբ., Երևան, 2011թ. 
98

 Համակարգչային այդ ծրագրերն ստեղծվել և ներկայումս պայմանագրային հիմունքներով սպասարկվում 
են Վեկտոր պլյուս ՍՊԸ-ի կողմից: 
99

 Բյուջետավարման համակարգչային առաջին ծրագիրն ստեղծվել է դեռևս 2002-ին Համայնքների 
ֆինանսիստների միավորում ՀԿ կողմից և ներդրվել է հիմնականում ՀՀ քաղաքային համայնքներում, 
սակայն ժամանակի ընթացքում այն չի թարմացվել և համարյա դադարել է գործելուց: 
Բյուջետավարման համակարգչային երկրորդ ծրագիրն ստեղծվել է Տեղեկատվական համակարգերի 
զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն ՀԿ կողմից, որը, ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային 
բանկի աջակցությամբ, Տեղեկատվական միասնական համակարգի կազմում, 2008-2010թթ. ընթացքում 
ներդրվել է ՀՀ 235 համայնքներում և ներկայումս գործում է:  
100

 Այս ծրագիրը ստեղծվել է Ռելիսոֆթ ՍՊԸ կողմից` Մասիս քաղաքային և Փարաքար գյուղական 
համայնքների պատվերով, և ներդրվել է հենց այդ երկու համայնքներում: 
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այդ աջակցության ոչ շարունակական լինելու արդյունքում, դրանք բարոյապես մաշվում 

են` դառնալով ոչ արդիական ու պիտանի: Այլ կերպ ասած, համայնքներում միշտ չէ, որ 

կա դրանք օրենսդրական փոփոխություններին համապատասխանեցնելու և 

թարմացնելու հնարավորություն: Բացի այդ, համայնքներում համակարգչային ծրագրերը 

սպասարկող կադրերի հոսունության պատճառով, նոր կադրերի համար այլևս չի լինում 

նախկինում ներդրված ծրագրերը գործարկելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ու 

հմտություններ ստանալու և դրանց տիրապետելու նոր հնարավորություն:  

Նշվածից կարելի է եզրահանգել, որ համայնքներում էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգերի ներդրումը պետք է հանդիսանա պետական հոգածության ու 

քաղաքականության առարկա և իրականացվի համակարգված և կանոնակարգված 

ձևով` ապահովելով այդ համակարգերի գործարկման ունիվերսալությունը, 

հուսալիությունը և արդյունավետությունը: Միաժամանակ, ՏԻՄ-երում անհրաժեշտ է 

ներդնել վճարովի հիմունքներով պայմանագրային ծառայություններ` շարունակաբար 

սպասարկելու և շահագործելու ներդրված համակարգչային համակարգերն ու ծրագրերը: 

 

3.3. Ֆիսկալ ապակենտրոնացման ռազմավարությունը 

Ելնելով համայնքային ֆինանսների իրավիճակի վերոշարադրյալ վերլուծությունից, 

ինչպես նաև հաշվի առնելով կառավարման ապակենտրոնացման և արդյունավետության 

բարձրացման ներկայիս մարտահրավերները, անհրաժեշտ է իրագործել ֆիսկալ 

ապակենտրոնացման ռազմավարության հետևյալ հիմնական միջոցառումները 

կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ժամանակահատվածների համար: 

 

3.3.1. Կարճաժամկետ հատվածի բարեփոխումներ 

Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական անկախությունը (ինքնուրույնությունը) և 

ապահովել նրանց բյուջեների մուտքերի կայունությունը և բազմազանությունը. 

 Համապատասխանեցնել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը և Տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքը համայնքային առևտրային 

կազմակերպություններ հիմնադրելու հարցում: 

 Ամբողջությամբ իրականացնել ՀՀ համայնքների սեփականություն համարվող 

գույքի (անշարժ գույք, հող) պետական գրանցման աշխատանքները: 

 Գույքագրել ՀՀ համայնքների սեփականություն համարվող շենքերը և 

շինությունները, գնահատել դրանց ֆիզիկական վիճակը: 
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 Հետևողական աշխատանքներ տանել` վերացնելու տեղական հարկերի, 

տուրքերի և վճարների տվյալների բազաների անճշտությունները և 

թերությունները, ուժեղացնելու հարկային վարչարարությունը, ավելացնելու 

դրանց գանձման մակարդակը և մարելու չվճարված ապառքները: 

 Ընդունել Հյուրանոցային հարկի մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը: 

 Համայնքների բյուջեներին պետական բյուջե մուտքագրվող հարկերից 

(եկամտային հարկ, շահութահարկ, ավելացված արժեքի հարկ) և պարտադիր 

վճարներից (բնապահպանական վճար, բնօգտագործման վճար) մասհանումների 

տոկոսաչափերն ամրագրել Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին ՀՀ օրենքում: 

 Մշակել և ընդունել Տեղական տուրքերի և վճարների հայեցակարգը` 

հստակեցնելով այդ վճարումների վերաբերյալ օրենսդրությունում առկա բացերը:  

Օրենսդրորեն կանոնակարգել պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացվող 

դրամաշնորհների տրամադրումը և ներդնել դրանց հատկացման նոր կառուցակարգեր. 

 Ընդունել առաջին ընթերցմամբ ընդունված Ֆինանսական համահարթեցման 

մասին ՀՀ նոր օրենքը: 

 Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին, Տեղական 

ինքնակառավարման մասին և Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքներում կատարել փոփոխություններ` 

ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների ընդհանուր գումարից հանելով 

համայնքներին տվյալ տարում տրվող փոխհատուցման գումարները և դրանք 

սահմանելով առանձին հոդվածով:  

 Մշակել պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին այլ դոտացիաների 

(դիտարկելով դրանք որպես արտակարգ իրավիճակներում (բնական և 

տեխնածին աղետներ, խոշորամասշտաբ վթարներ, վնասներ և այլն) 

տրամադրվող պետական ֆինանսական օժանդակություն, նպատակային 

դրամաշնորհներ և այլն) տրամադրման կարգի մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ:  

 Մշակել սուբվենցիաների տրամադրման մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, 

համայնքներին յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեում նախատեսվող 

սուբվենցիաների ընդհանուր գումարի չափի սահմանմամբ (այդ թվում` դրա 

տարանջատմամբ` ըստ համայնքի վարչական և ֆոնդային բյուջեների): Այդ 

կարգում սահմանել ՏԻՄ-երի կողմից սուբվենցիաների ծրագրային հայտերի 

կազմման նոր չափորոշիչներ (հիմնված ՏԻՄ-երի ծրագրերի մրցակցային 

ֆինանսավորման ու թափանցիկության սկզբունքների վրա), ՀՀ կառավարության 
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կողմից համայնքների սուբվենցիաների հայտերի քննարկման և որոշումների 

կայացման հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը, պետական լիազոր 

մարմինների նիստերին հայտատու համայնքների ներկայացուցիչների 

մասնակցությունն ապահովող ընթացակարգեր: 

Ստեղծել իրավական հիմքեր` ապահովելու համայնքների մուտքը փոխատվական 

կապիտալի շուկա.  

 Մշակել առևտրային բանկերի և ֆինանսական այլ հաստատությունների կողմից 

համայնքների վարկավորման օրենսդրական փոփոխությունների և լրացումների 

փաթեթ, որում կամրագրվեն համայնքների վարկավորման կարգն ու 

մեխանիզմները, ինստիտուցիոնալ կառույցները (առևտրային բանկեր, նոր 

ֆինանսական հաստատություններ (այդ թվում` միջհամայնքային)) և այլն: 

 Մշակել Համայնքային արժեթղթերի մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, որում կնշվեն 

համայնքային արժեթղթերի տեսակները, դրանց թողարկման կարգը, 

տեղաբաշխման պայմաններն ու մեխանիզմները: 

Օրենսդրորեն սահմանել ՏԻՄ-երի պարտադիր և պետության կողմից պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման կարգը. 

 Քննարկել և ընդունել Համայնքի ղեկավարի լիազորությունների իրականացման 

մասին շրջանակային ՀՀ օրենքի նախագիծը: 

 Ընդունված շրջանակային օրենքի հիմքի վրա` քննարկել և ընդունել 

Նախադպրոցական կրթության բնագավառում համայնքի ղեկավարի 

պարտադիր լիազորությունների իրականացման կարգը սահմանելու մասին և 

Սոցիալական աջակցության (ծառայությունների) բնագավառում համայնքի 

ղեկավարին պետության պատվիրակած լիազորության մասին ՀՀ օրենքների 

նախագծերը: 

Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական կառավարման օրինականությունը, 

արդյունավետությունը, թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը և 

հաշվետվողականությունը.  

 Խիստ վերահսկողություն սահմանել համայնքների բյուջեների նախագծերի 

կառուցվածքի և բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծրագրերի` օրենքով 

սահմանված պահանջներին համապատասխանության վրա: 

 Համակարգել և իրականացնել համայնքների պլանավորման, բյուջետավարման, 

գույքի կառավարման, գնումների, ներքին աուդիտի և ֆինանսական այլ 

մասնագետների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրեր: 



 

 100 

 Ապահովել համայնքների զարգացման ծրագրերի, բյուջեների, գնումների, գույքի 

կառավարման, ներքին աուդիտի և այլ գործընթացների թափանցիկությունը, 

հրապարակայնությունը և հաշվետվողականությունը: 

Ձևավորել համայնքներում հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրման 

իրավական հիմքերը.  

 Լայնորեն քննարկել և ընդունել Հանրային հատվածի կազմակերպությունների 

հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի մշակված նախագիծը: 

 Հաստատել և համայնքներում ներդնել հանրային հատվածի հաշվապահական 

հաշվառման միջազգային ստանդարտները (ՀՀՀՀՄՍ): 

 Մշակել և հաստատել հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվային 

պլանի և ուղեցույցի նախագծերը, հանրային հատվածի կազմակերպություններում 

գործող հաշվային պլանից նոր հաշվային պլանին անցման ցուցումները, 

համայնքներում հաշվապահական հաշվառման ու միասնական 

հաշվետվությունների համակարգերը:  

Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական հսկողության և վերահսկողության 

օրինականությունը, արդյունավետությունը և հաշվետվողականությունը.  

 Ամբողջականացնել համայնքների ներքին աուդիտի համակարգին վերաբերող 

օրենսդրությունը. մշակել, ընդունել և ներդնել Ներքին աուդիտի 

ստանդարտները և Ներքին աուդիտորների վարքագծի կանոնները: 

 Համայնքներում արտաքին աուդիտի իրականացումը Տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում ամրագրել որպես պարտադիր 

պահանջ: 

 Բարելավել պետական վերահսկողության մարմինների կողմից համայնքներում 

իրականացվող ուսումնասիրությունների օրինականությունը, 

արդյունավետությունը, հաշվետվողականությունը և հրապարակայնությունը: 

 

3.3.2. Միջնաժամկետ հատվածի բարեփոխումներ 

Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական անկախությունը (ինքնուրույնությունը) և 

ապահովել նրանց բյուջեների մուտքերի կայունությունը և բազմազանությունը. 

 Մշակել և համայնքներում ներդնել համայնքային գույքի կառավարման 

միասնական տեղեկատվական բազաներ, համակարգեր, պլաններ` ապահովելով 
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հստակ իրավական հիմքերով, մեթոդաբանություններով ու կարգերով, և 

կանխարգելելով կոռուպցիոն ռիսկերը:  

 Բարձրացնել համայնքային գույքի շահագործման աստիճանը` վերանորոգելով 

և/կամ վերակառուցելով ՀՀ համայնքների սեփականություն համարվող` 

չշահագործվող, մասամբ շահագործվող, վթարային շենքերը և շինությունները: 

 Հարկերի մասին, Հողի հարկի մասին, Գույքահարկի մասին ՀՀ 

օրենքներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` ՏԻՄ-երին տալով հողի 

հարկի և գույքահարկի դրույքաչափերի սահմանման իրավասությունը` օրենքով 

նախատեսված սահմաններում: 

 Մշակել և համայնքներում ներդնել տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների 

տվյալների բազաների վարման և գանձման միասնական տեղեկատվական 

ավտոմատացված համակարգ: 

 Հարկերի մասին ՀՀ օրենքում ամրագրել տեղական նոր հարկատեսակներ: 

Մշակել և ընդունել այդ հարկատեսակների մասին օրինագծեր` մասնավորապես, 

վաճառքի հարկի մասին:  

 Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքում կատարել փոփոխություններ` ՔԿԱԳ 

բաժինների և նոտարական գրասենյակների կողմից ծառայություններ մատուցելու 

համար գանձվող պետական տուրքերը մուտքագրելու այն համայնքի բյուջե, 

որտեղ հաշվառված կամ գրանցված է ծառայությունը ստացող և վճարող 

ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը: 

 Տեղական տուրքերի և վճարների հայեցակարգի հիման վրա մշակել և ընդունել 

Տեղական տուրքերի և վճարների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը` սահմանելով տեղական նոր տուրքեր 

և վճարներ` մասնավորապես, համայնքի զինանշանի օգտագործման տուրք, 

հանգստի գոտիներից օգտվելու վճար և այլն:  

Կիրարկել օրենսդրությամբ նոր ընդունված` պետական բյուջեից համայնքների 

բյուջեներին հատկացվող դրամաշնորհների տրամադրման նոր կառուցակարգերը. 

 Կիրարկել Ֆինանսական համահարթեցման մասին նոր ընդունված օրենքը: 

 Կիրարկել պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին այլ դոտացիաների 

տրամադրման մասին նոր ընդունված օրենքը:  

 Կիրարկել սուբվենցիաների տրամադրման մասին ընդունված նոր օրենքը: 

Ընդունել և կիրարկել փոխառու միջոցների մասին ընդունված ՀՀ օրենքները, 

գործնականում ապահովել համայնքների մուտքը փոխատվական կապիտալի շուկա. 
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 Իրականացնել փորձնական ծրագրեր համայնքների վարկավորման 

բնագավառում, գնահատել դրանց արդյունքները: 

 Ընդունել առևտրային բանկերի և ֆինանսական այլ հաստատությունների կողմից 

համայնքների վարկավորման վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթը և ապահովել 

դրա կիրարկումը: 

 Ընդունել Համայնքային արժեթղթերի մասին ՀՀ օրենքը և ապահովել դրա 

կիրարկումը: 

Հստակեցնել համայնքների ֆինանսներին վերաբերող օրենսդրությունը` վերացնելով 

այնտեղ առկա անհամապատասխանությունները և հակասությունները. 

 Տեղական ինքնակառավարման մասին և Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքներից հանել համայնքների բյուջեներին 

վերաբերող դրույթները, որոնց մեծ մասը գրեթե նույնությամբ կրկնվում են 

Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքում, 

իսկ մի մասում առկա են որոշ անհամապատասխանություններ և/կամ 

հակասություններ: 

Ապահովել ՏԻՄ-երի պարտադիր և պետության կողմից պատվիրակված 

լիազորությունների և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցների համապատասխանությունը. 

 Մշակել ՏԻՄ-երի պարտադիր և պատվիրակված լիազորությունների 

իրականացման արժեքների հաշվարկման մեթոդաբանությունները: 

 Մշակել, քննարկել և ընդունել ՀՀ օրենքների նախագծեր` սահմանելու ՏԻՄ-երի 

պարտադիր և պատվիրակված կոնկրետ լիազորությունների իրականացման և 

ֆինանսավորման կարգերը: 

 ՏԻՄ-երի պատվիրակված բոլոր լիազորությունների իրականացման համար 

համայնքներին ապահովել պետական բյուջեից տրամադրվող համապատասխան 

ֆինանսական միջոցներով: 

 ՏԻՄ-երին օրենքով փոխանցված նոր լիազորությունների իրականացման համար 

համայնքների բյուջեներն ապահովել համարժեք ֆինանսական միջոցներով: 

Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական կառավարման օրինականությունը, 

արդյունավետությունը, թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը և 

հաշվետվողականությունը.  

 Մշակել և համայնքներում ներդնել ռազմավարական պլանավորման և 

կառավարման նոր համակարգ: 
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 Մշակել և փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել Տեղական 

ինքնակառավարման մասին և Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքներում` պարբերաբար (օրինակ, 

յուրաքանչյուր տարի) վերանայելու և հաստատելու համայնքի զարգացման 

քառամյա ծրագիրը, ՏԻՄ-երի կողմից հաշվետվություն ներկայացնելու 

հանրության առջև զարգացման քառամյա ծրագրի իրականացման վերաբերյալ: 

 Մշակել և ընդունել համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի մշակման, 

քննարկման, իրականացման և վերահսկման գործընթացների վերաբերյալ 

մեթոդական ցուցումներ և ուղեցույցներ: 

 Մշակել, օրենսդրորեն ամրագրել և ներդնել համայնքներում ծրագրային և/կամ 

ըստ արդյունքների բազմամյա բյուջետավարման նոր համակարգ:  

 Շարունակել և իրականացնել համայնքների ֆինանսական մասնագետների 

ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրեր: 

 Մշակել և համայնքներում ներդնել տեղական ինքնակառավարմանը 

(մասնավորապես` համայնքի ֆինանսական կառավարմանը) քաղաքացիների 

մասնակցության, մոնիտորինգի և գնահատման համակարգեր և մեխանիզմներ: 

 Զարգացնել ՏԻՄ-երի կարողությունները և հմտությունները` ներգրավվելու 

պետության, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների կողմից 

Հայաստանում իրականացվող կոնկրետ ներդրումային ու տեխնիկական 

աջակցության ծրագրերում: 

Համայնքներում ներդնել հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգը. 

 Համայնքներում և միջհամայնքային միավորումներում (դրանց ձևավորման 

դեպքում) ներդնել հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման նոր 

համակարգը: 

Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական հսկողության և վերահսկողության 

օրինականությունը, արդյունավետությունը և հաշվետվողականությունը.  

 Մշակել, ընդունել և ներդնել համայնքների ներքին աուդիտորների համար 

մեթոդական ցուցումներ, ուղեցույցներ, ձևանմուշներ և այլն: 

 Համայնքներում ամբողջովին կիրառել Ներքին աուդիտի մասին ՀՀ 

օրենսդրության դրույթները: 

 Ձևավորված միջհամայնքային միավորումների կազմի մեջ մտած համայնքների 

ներքին աուդիտների գործառույթները փոխանցել միջհամայնքային 

միավորումներին: 
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 Առանձնահատուկ հսկողության տակ վերցնել համայնքներում արտաքին 

աուդիտի պարտադիր իրականացման խնդիրը: 

 Շարունակել պետական վերահսկողության մարմինների կողմից համայնքներում 

իրականացվող ուսումնասիրությունների օրինականության, արդյունավետության, 

հաշվետվողականության և հրապարակայնության բարելավումը: 

Միջհամայնքային միավորումների լիազորությունների իրականացման ֆինանսական 

ապահովում. 

 Օրենքով ամրագրել միջհամայնքային միավորումների լիազորությունների 

իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները: 

 

3.3.3. Երկարաժամկետ հատվածի բարեփոխումներ 

Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական անկախությունը (ինքնուրույնությունը) և 

ապահովել նրանց բյուջեների մուտքերի կայունությունը և բազմազանությունը. 

 Օժանդակել համայնքներում տնտեսական (փոքր ու միջին բիզնեսի, 

գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և այլն) զարգացմանը, 

տարածաշրջանային համագործակցությանը, տարածքների համաչափ 

զարգացմանը: 

 Կիրարկել տեղական նոր հարկատեսակների մասին օրինագծերը` 

մասնավորապես, վաճառքի հարկի մասին:  

 Կիրարկել տեղական նոր տուրքերը և վճարները` մասնավորապես, համայնքի 

զինանշանի օգտագործման տուրքը, հանգստի գոտիներից օգտվելու վճարը: 

 Շարունակել համայնքներում տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների, 

համայնքային ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարների տվյալների 

բազաների վարման և գանձման միասնական տեղեկատվական 

ավտոմատացված համակարգի ներդրումը: 

Զարգացնել համայնքների գործունեությունը փոխատվական կապիտալի շուկայում. 

 Ապահովել առևտրային բանկերի և ֆինանսական այլ հաստատությունների 

կողմից համայնքների վարկավորման օրենսդրական փաթեթի լիարժեք 

կիրարկումը: 

 Իրականացնել փորձնական ծրագրեր համայնքային արժեթղթերի թողարկման և 

տեղաբաշխման բնագավառում, գնահատել դրանց արդյունքները: 

 Ապահովել Համայնքային արժեթղթերի մասին օրենքի լիարժեք կիրարկումը: 
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Բարձրացնել համայնքների ֆինանսական կառավարման օրինականությունը, 

արդյունավետությունը, թափանցիկությունը, հրապարակայնությունը և 

հաշվետվողականությունը.  

 Շարունակել համայնքներում ռազմավարական պլանավորման և կառավարման 

նոր համակարգի ներդրումը: 

 Շարունակել համայնքներում ծրագրային և/կամ ըստ արդյունքների բազմամյա 

բյուջետավարման նոր համակարգի ներդրումը:  

 Շարունակել և զարգացնել տեղական ինքնակառավարմանը (մասնավորապես` 

համայնքի ֆինանսական կառավարմանը) քաղաքացիների մասնակցության, 

մոնիտորինգի և գնահատման համակարգերը և մեխանիզմները: 

 Շարունակել և զարգացնել ՏԻՄ-երի կարողությունները և հմտությունները` 

ներգրավվելու պետության, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների 

կողմից Հայաստանում իրականացվող կոնկրետ ներդրումային ու տեխնիկական 

աջակցության ծրագրերում: 

 Կիրառելով համայնքի ֆինանսական կառավարման մոնիտորինգի և գնահատման 

համակարգը` պարբերաբար (օրինակ, յուրաքանչյուր տարի) գնահատել 

համայնքների ֆինանսական կառավարման համակարգերի գործունեության 

արդյունավետությունը և ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ: 
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Գլուխ IV. Տեղական ժողովրդավարություն, ՏԻՄ ընտրական 
համակարգի զարգացում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ներդրում 

Վերջին տասնամյակի ընթացքում ավելի ու ավելի մեծ նշանակություն է տրվում 

քաղաքացիների մասնակցությանը համայնքի կյանքում և ՏԻՄ-երի կողմից որոշումների 

կայացման գործընթացում: Ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ են սկսել գիտակցել իրենց 

կյանքի վրա անմիջական ազդեցություն ունեցող որոշումներին միջամտելու իրենց 

իրավունքը: Մյուս կողմից, իշխանությունները ևս գիտակցում են, որ համայնքի լայն 

շրջանակների տեսակետների հաշվառմամբ մասնակցային գործընթաց կիրառելով 

բարձրանում է իրենց կայացրած որոշումների լեգիտիմությունն ու որակը, ավելանում է 

վստահությունը իշխանության նկատմամբ: Լինելով ժամանակակից ժողովրդավարության 

կարևորագույն բաղադրիչ, քաղաքացիների մասնակցությունը նպաստում է մարդկային ու 

սոցիալական կապիտալի զարգացմանը, հետևաբար նաև՝ համայնքի հզորացմանը:  

Այնուհանդերձ, անցումը մասնակցային կառավարման երկակի մարտահրավեր է. այն 

ապահովելու համար մի կողմից անհրաժեշտ է ունենալ որոշումների կայացման 

գործընթացին մասնակցելու ունակ համայնքի անդամներ, մյուս կողմից տեղական 

իշխանություն, որն ունի կամք ու կարողություն ճանաչելու համայնքի ոչ միայն ձայնի, այլև 

ասելիքի իրավունքը:  

Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի ներածության մեջ նշվում է, որ 

«…պետական գործերի կառավարմանը մասնակցելու քաղաքացիների իրավունքը 

դասվում է Եվրոպայի խորհրդի բոլոր անդամ պետությունների համար ընդհանուր 

ժողովրդավարական սկզբունքների շարքին»: Հայաստանի Հանրապետությունը 2010թ. 

ստորագրեց Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի Լրացուցիչ 

Արձանագրությունը (թիվ 207) տեղական իշխանության գործերին մասնակցելու 

իրավունքի մասին, որով վերահաստատեց երկրում տեղական ժողովրդավարությունը 

խթանելու հանձնառությունը:  

 

4.1.Քաղաքացիների մասնակցությունն ապահովող օրենսդրական հիմքերը  

Առանձնացվում են քաղաքացիական մասնակցության երկու տեսակներ` ընտրական 

մասնակցություն (ներկայացուցչական ժողովրդավարություն) և ուղղակի մասնակցություն 

(մասնակցային ժողովրդավարություն): Առաջինը` ընտրություններին մասնակցությունն է` 

որպես ընտրող կամ թեկնածու, իսկ երկրորդը` ուղղակի մասնակցությունը հանրային 

կյանքին, այսինքն` քաղաքացիների մասնակցությունը որոշումների կայացման, 
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քաղաքականության մշակման, դրանց իրականացման և գնահատման 

գործընթացներում101:  

Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիական մասնակցությանն անդրադարձ կա ՀՀ 

հետևյալ օրենքներում` 

- ՀՀ Սահմանադրություն, 2005թ. (հոդ. 4, 5, 11.2, 14.1, 27.1, 30, 43, 48.5, 107, 108.1), 

- Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքը, 2002թ., 

- Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքը, 2008թ.,  

- Տեղական հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքը, 2002թ.,  

- ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը, 2011թ.,  

- Բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքը, 1997թ., /հոդ.3.3, 8.8, 27է, 36/ 

- Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքը, 2003թ., 

- Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենքը, 1998թ., (հոդ. 12-14),  

- Բնապահպանական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենքը, 2005թ., (հոդ. 34-38),  

- Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքը, 2009թ., (հոդ.13, 27) 

- Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ օրենք, 2003: 

 

Բացի վերը նշվածից գոյություն ունեն տվյալ ոլորտին առնչվող մի շարք նորմատիվ 

իրավական ակտեր, որոնք այս փաստաթղթում չեն արտացոլվում:  

 

4.2. ՀՀ միջազգային պարտավորությունները քաղաքացիների մասնակցության 

ոլորտում 

Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել և վավերացրել է քաղաքացիների 

մասնակցությանն առնչվող մի շարք միջազգային փաստաթղթեր, այդ թվում 2010թ. 

ստորագրվել է ԵԽ Տեղական ինքնակառավարման խարտիայի Լրացուցիչ 

արձանագրությունը՝ տեղական իշխանության գործերին մասնակցելու իրավունքի մասին։ 

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության (հ. 6), ԵԽ Կանոնադրության (վավերացված 2001թ.), 

Վիեննայի կոնվենցիայի (վավերացված 2005 թ.), Միջազգային պայմանագրերի մասին 

                                                           
101

Means of Citizens Participation at Local Level, Report on Developments of Citizens Participation in Member 
States, Covering also the Integration of Foreigners in Local Life, Council of Europe Conference of Ministers 
responsible for Local and Regional Government “Good Local and Regional Governance in Turbulent Times: the 
Challenge of Change”, 16

th
 Session, Utrecht, 16-17 November 2009  
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մասին ՀՀ օրենքի վերը նշված փաստաթղթերում ամրագրված իրավունքների 

ապահովումն ու իրականացումը ՀՀ կողմից ստանձնած պարտավորությունների 

պարտադիր մաս են կազմում դրանց վավերացումից հետո։ Բացի այդ փաստաթղթերից 

գոյություն ունեն ԵԽ Նախարարների կոմիտեի հանձնարարականներ, որոնք նույնպես 

առնչվում են քաղաքացիական մասնակցությանը։ Թեև դրանք պարտադիր ուժ չունեն, 

սակայն դրանց կատարումը կարող է ցուցիչի դեր կատարել ԵԽ կողմից մոնիտորինգ 

իրականացնելիս102։  

Թեև Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիան առանձին դրույթով չի 

անդրադառնում քաղաքացիական մասնակցությանը, միայն նախաբանում կարևորելով 

այն որպես ժողովրդավարության սկզբունք, սակայն այս ուղղությամբ բավականին 

աշխատանքներ են տարվել ԵԽ-ի կողմից 1978թ. սկսված տեղական մակարդակում 

քաղաքացիական մասնակցության վերաբերյալ Ստոկհոլմում ընդունված բանաձևից 

հետո։ Քաղաքացիական մասնակցության հարցին անդրադարձ կա նաև 2005-2009թթ. 

Եվրոպայի տեղական ու տարածքային հարցերի համար պատասխանատու 

նախարարների խորհրդաժողովների արդյունքում ընդունված հռչակագրերում 

(Բուդապեշտի՝ 2005 թ., Վալենսիայի՝ 2007 թ. և Ուտրեխտի՝ 2009 թ.), որոնք մեծապես 

նպաստել են քաղաքացիական մասնակցության զարգացմանը103 ԵԽ տարածքում: 

Բուդապեշտի հռչակագրում վերահաստատվել է քաղաքացիական մասնակցության 

կարևորությունը, հատկապես, ԵԽ ՆԿ հանձնարարականի /2001/19 իրականացումը և 

մոնիթորինգը:104 Վալենսիայի հռչակագրում ամրագրվել են ժողովրդավարական լավ 

կառավարման 12 սկզբունքները` որպես տեղական մակարդակում ժողովրդավարական 

լավ կառավարման և նորամուծության ռազմավարության մի մաս105: Իսկ Վալենսիայի 

նստաշրջանին հաջորդած Ուտրեխտի նստաշրջանում ստորագրվել է ԵԽ Տեղական 

ինքնակառավարման խարտիայի լրացուցիչ թիվ 207 արձանագրությունը տեղական 

իշխանության գործերին մասնակցելու իրավունքի վերաբերյալ (այսուհետ` 

Արձանագրություն):106  

                                                           
102

 ԵԽ Կանոնադրություն, հոդ. 15բ 
103

 Եվրոպայի խորհուրդ, 2011թ., էլ. կայք` 
http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Ministerial_Conferences/default_en.asp  
104

 Declaration of the Budapest Ministerial Conference on Delivering Good Local and Regional Governance, 
Conference of European Ministers responsible for Local and Regional Government, 14

th
 Session, Budapest, 24-

25 February 2005  
105

 The Valencia Declaration (2007), Annex I.III, Strategy on Innovation and Good Governance at Local Level, 
Appendix 1, Conference of European Ministers responsible for Local and Regional Government, 15

th
 Session, 

Valencia, 15-16 October 2007  
106

 The Utrecht Declaration on Good Local and Regional Governance in Turbulent Times: The Challenge of 
Change, Conference of European Ministers responsible for Local and Regional Government, 16

th
 Session, 

Utrecht, 16-17 November 2009 

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Ministerial_Conferences/default_en.asp
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2009 թ. ՀՀ ստորագրած Տեղական ինքնակառավարման Խարտիայի թիվ 207 լրացուցիչ 

արձանագրությունը տեղական իշխանությանը մասնակցելու իրավունքի մասին 

ընդգրկում է հետևյալ հիմնական իրավունքները և պարտականությունները` 

- տեղական իշխանության գործերին մասնակցելու իրավունք,  

- տեղական իշխանություններից տեղեկատվություն ստանալու իրավունք, 

- տեղական իշխանությունների` այդ իրավունքների իրականացման համար 

հնարավորություններ ստեղծելու պարտականությունները:  

Այս բոլոր դրույթների համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը և միջոցները (մարդկանց 

ներգրավման, պաշտոնական փաստաթղթերի հասանելիության, բողոքների և 

առաջարկությունների քննարկման և արձագանքման, տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների օգտագործման, պլանավորման և որոշումների 

կայացման) պետք է սահմանվեն օրենքով: Վերջինս պետք է բացառի ցանկացած 

տեսակի խտրականություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, հաշվի առնելով տարբեր 

իրավիճակները կամ մարդկանց խմբերի կարիքները, սահմանի հատուկ միջոցներ և 

ընթացակարգեր: Մասնակցության իրավունքի ցանկացած նորմ, պայման և 

սահմանափակում պետք է հստակ սահմանվի օրենքով և համապատասխանի կողմի 

միջազգային իրավական պարտավորություններին: 

 

4.3 Մասնակցային գործընթացի ամրագրումը ՀՀ օրենսդրությունում 

 ՀՀ Սահմանադրության 107 հոդվածը սահմանում է համայնքի107 կողմից իր 

ինքնակառավարման իրավունքի իրականացման եղանակներից մեկը` այն մարմինները, 

որոնց միջոցով իրականացվում է տեղական ինքնակառավարումը, ինչպես նաև այդ 

մարմինների լիազորությունների ժամկետը։ Սահմանվում է նաև, որ համայնքի 

անդամները կարող են ուղղակիորեն մասնակցել համայնքի գործերի կառավարմանը` 

համայնքային նշանակության հարցերը տեղական հանրաքվեով լուծելու միջոցով: Թեև 

հանրաքվեի հիշատակմամբ քաղաքացիների մասնակցությունը սահմանափակվում է 

միայն այդ ձևով, այդուհանդերձ, Սահմանադրության վերը նշված հոդվածը չի կարող 

մեկնաբանվել որպես տեղական ինքնակառավարման իրականացման այլ եղանակների 

բացառում, և ընթացիկ օրենսդրությունը կարող է սահմանել տեղական 

ինքնակառավարման իրավունքի իրականացման միջազգային պրակտիկայում հայտնի 

այլ եղանակներ ևս, որոնց կիրառման հնարավորությունը սահմանված է նաև Տեղական 

ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ 
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 Համայնքը մեկ կամ մի քանի բնակավայրերի բնակչության հանրությունն է (ՀՀ Սահմանադրություն, հ. 
104.1) 
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նախադասությունում. «Այu դրույթը չի բացառում քաղաքացիների` ժողովին, 

հանրաքվեին կամ քաղաքացիների ուղղակի մասնակցության ցանկացած այլ ձևի դիմելը 

այնտեղ, որտեղ դա թույլատրվում է oրենքով»։ ՀՀ օրենսդրության մեջ բացակայում են 

բնակիչների ժողովների ու տեղական ինքնակառավարման ակտերի ընդունման 

քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտները, սակայն տեղական հանրաքվեի 

ինստիտուտը սահմանված է: Այլ հարց է, որ այն գործնականում գրեթե չի կիրառվում։  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տեղական 

ինքնակառավարման սկզբունքների շարքում երկու հիմնարար սկզբունքներ 

ուղղակիորեն առնչվում են մասնակցությանը: Դրանցից մեկը համայնքի անդամների 

առջև տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվետու լինելն է, մյուսը` 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության հրապարակայնությունն ու 

թափանցիկությունը: Քանի որ տեղական ինքնակառավարումը պետական իշխանության 

համակարգի մաս չի կազմում և ՏԻՄ-երը գործում են սեփական 

պատասխանատվությամբ, ապա իրենց գործունեության արդյունքների համար 

պատասխանատու և հաշվետու են բացառապես համայնքի բնակիչներին:  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով քաղաքացիների դիմումներն ու 

առաջարկությունները համայնքի ղեկավարն օրենքի ուժով պարտավոր է դարձնել 

քննարկման առարկա, որի արդյունքների մասին քաղաքացին պետք է պատշաճ կերպով 

իրազեկված լինի և եթե ցանկանում է մասնակցել համայնքային կյանքին և որոշումների 

ընդունմանը, ապա նրա նախաձեռնություններն անպատասխան մնալ չեն կարող: 

Ասվածից կարելի է ենթադրել, որ համայնքային կյանքին և կառավարմանը մասնակից 

լինելու համար պարտադիր չէ, որ քաղաքացին ներկայացված լինի ՏԻ մարմիններում։ 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները համայնքի բնակիչների 

կողմից լիազորված են ընդունելու իրենց իրավասությանը վերաբերող որոշումներ, 

սակայն հարցերի առաջադրումը, քննարկումը և դրանց մասնակցությունը ցանկացած 

քաղաքացու իրավունքն է, որի իրականացման համար խոչընդոտներ չեն կարող լինել: 

ՀՀ ՏԻ մասին օրենքում ընդգրկված սկզբունքներն ամբողջությամբ չեն արտացոլում 

Վալենսիայի հռչակագրում ամրագրված ժողովրդավարական լավ կառավարման 12 

սկզբունքները108, որոնք են`  

1. արդար ընտրություններ, ներկայացուցչություն և մասնակցություն,  

2. արագ արձագանքելու կարողություն,  

3. արդյունավետություն և արգասաբերությունը,  
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4. բաց ու թափանցիկ գործելաոճ  

5. օրենքի գերակայություն,  

6. էթիկական, արդարակյաց վարքագիծ,  

7. իրավասություն և ունակություն,  

8. նորամուծություն և փոփոխություններին ընդառաջ գնալու ունակություն, 

9. կայունություն և երկարաժամկետ կողմնորոշում,  

10. ֆինանսական հմուտ կառավարում,  

11. մարդու իրավունքներ, մշակութային բազմազանություն և սոցիալական 

միասնություն,  

12. հաշվետվողականություն  

Տեղական Հանրաքվեի մասին օրենքն ընդունվել է 2002թ., սակայն այն երբևէ չի 

կիրառվել` որպես ուղղակի ժողովրդավարական մասնակցության միջոց: ԵԽ 

Նախարարների կոմիտեն համարում է, որ տեղական հանրաքվեն կարող է դիտվել 

որպես ուղղակի մասնակցության միջոց, որը պատասխանատվություն է դնում բոլոր 

քաղաքացիների վրա և կարող է ապահովել ժողովրդավարական լուծումներ 

կոնֆլիկտային իրավիճակներում, ինչպես նաև նպաստել տեղական ինքնավարությանը` 

ամրացնելով անձի` համայնքին պատկանելիության գիտակցումը, թույլ է տալիս 

փոքրամասնություն կազմող մարդկանց խմբերին արտահայտել իրենց կարծիքը և 

մասնակցել տեղական իշխանության գործերին, …ապահովում է հիմք կամ 

օրինականություն կոլեկտիվ որոշումների համար և դրանով իսկ խթանում դրանց 

ընդունումն և կիրառումը ժողովրդի կողմից109: Համաձայն նույն հանձնարարականի, 

տեղական հանրաքվեի դրվող հարցերի շրջանակը պետք է հստակ նշված լինի 

օրենքում: Սակայն Տեղական հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածով 

կարգավորվող տեղական հանրաքվեի դրվող հարցերի շրջանակը բավականին նեղ է և 

ընդհանուր (ոչ հստակ), մինչդեռ 5.2 կետը լայն սահմանափակումներ է դնում այդ 

շրջանակի վրա։  

ՀՀ Սահմանադրության 48.5 հոդվածը կոչ է անում նպաստել երիտասարդության 

մասնակցությանը երկրի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքին։ 

Այդուհանդերձ, երիտասարդության մասնակցությունը տեղական իշխանության գործերին 

և համայնքային կյանքին, ըստ էության, արտացոլված չէ ՏԻ մարմիններին առնչվող 

օրենքներում: ՏԻ մասին ՀՀ օրենքը սահմանում է, որ համայնքի ղեկավարը պետք է 
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աջակցի երիտասարդության դաստիրակությանը (հոդ. 36.4) և նրանց դերի 

բարձրացմանը (հոդ. 41.4), բայց երիտասարդներին չի վերապահվում լուրջ 

մասնակցային դերակատարություն համայնքի որոշումների կայացման գործընթացում։ 

Թեև Պետական երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի մասին որոշումը 

(N 798) ընդունվել է 1998թ, իսկ ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության 

2008-2012 թթ. ռազմավարությունը` 2008թ.-ին և մշակվել են գործողությունների ծրագիր և 

միջոցառումներ110, սակայն Երիտասարդության մասին111 և Պետական երիտասարդական 

քաղաքականության մասին ՀՀ օրենքները դեռևս ընդունված չեն: 

Վերահաստատելով երիտասարդության մասնակցության կարևորագույն դերը 

քաղաքացիական հասարակության կառուցման մեջ, ..համարելով, որ երիտասարդների 

մասնակցությունը որոշիչ գործոն է սոցիալական համախմբման ապահովման և 

ժողովրդավարության կայացման գործում, …112, ԵԽ ՆԿ-ն իր Հանձնարարականով 

/2004/13 առաջարկում է անդամ պետություններին հաշվի առնել իրենց 

համապատասխան օրենսդրական կարգավորումներում Եվրոպայի տեղական և 

տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի Վերանայված Եվրոպական խարտիան` 

տեղական և տարածքային կյանքին երիտասարդների մասնակցության վերաբերյալ: Այն 

է` խրախուսել տեղական իշխանություններին հաշվի առնել Վերանայված Խարտիայի 

սկզբունքները` երիտասարդությանը վերաբերվող քաղաքականություններ և ծրագրեր 

մշակելիս ու իրականացնելիս ստեղծել բարենպաստ միջավայր` տեղերում 

երիտասարդության ակտիվ մասնակցության համար:  

ՀՀ օրենքները որևէ խտրականություն չեն դնում կանանց և տղամարդկանց միջև և 

հավասարապես են կիրառվում երկու սեռերի ներկայացուցիչների համար։ Այդուհանդերձ 

գոյություն ունի դե ֆակտո անհավասարություն113։ Կանանց ու տղամարդկանց հավասար 

մասնակցությունը հասարակական կյանքին կարևորվում է նաև Եվրոպայի խորհրդի 

կողմից։ Մասնավորապես ԵԽ ՆԿ-ն իր թիվ 2003/3/ Հանձնարարականում քաղաքական 

ու հանրային որոշումների կայացմանը կանանց ու տղամարդկանց հավասարաչափ 

մասնակցության վերաբերյալ և դրան կից հավելվածում առաջարկում է անդամ 

պետություններին անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել կանանց ու տղամարդկանց 

հավասարակշռված ներկայացուցչության ապահովման համար114։ 

Այսպիսով` 
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 Թեև ՀՀ-ում քաղաքացիական մասնակցությունը կարգավորվում է գործող Տեղական 

ինքնակառավարման մասին, Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին և մի շարք այլ օրենքներով, տեղական օրենսդրական դաշտը կատարյալ չէ և 

ամբողջությամբ չի ապահովում ՏԻ եվրոպական խարտիայի 207 լրացուցիչ 

Արձանագրությունում ամրագրված իրավունքներն ու պարտականությունները։ 

Օրենսդրության մեջ մասնակցությանն առնչվող դրույթները ընդհանրական են, 

հայեցողական, առանձնապես թույլ է կամ բացակայում է ինքնակառավարմանը 

քաղաքացիների ուղղակի մասնակցության ու ներգրավման պարտադիր լինելու 

հանգամանքը:  

 Օրենսդրությունը չի ապահովում քաղաքացիների մասնակցության հնարավորություն 

ընձեռող (enabling) պայմաններ ստեղծելու պահանջ, որևէ դրույթով չի լիազորվում 

տեղական իշխանություններին հնարավոր դարձնել և խրախուսել մասնակցության 

իրավունքի իրականացմանը, չեն սահմանվում հստակ ընթացակարգեր և միջոցներ 

մասնակցության իրավունքի իրականացման և ապահովման համար:  

 Օրենսդրությունը չի սահմանում հանրային վերահսկողության ինստիտուտը, հատուկ 

միջոցների կիրառումը` խոցելի խմբերի մարդկանց համար, չի խրախուսվում 

տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառումը, իսկ որոշ 

դեպքերում` օրենքն ընդհանրապես չի գործում, ինչպիսին է օրինակ` Տեղական 

հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքը:  

 Օրենսդրությունը խրախուսիչ (enabling) չէ երիտասարդների՝ հանրային կյանքին 

մասնակցությունը խթանելու համար, չի երաշխավորվում գենդերային 

հավասարությունը։  

 

4.4 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրական համակարգի 

բարելավումը 

2011թ. ընդունվեց նոր Ընտրական օրենսգիրքը, սակայն տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ընտրությունների գործող կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում 

կիրառվում է 1996 թվականից։ Ինչ վերաբերում է Երևանում տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների գործող համակարգին, ապա այն 

ընդամենը մի քանի տարվա պատմություն ունի, ուստի և այս համակարգի լավագույն 

տարբերակի փնտրտուքը, ըստ էության, շարունակվում է։ 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ըստ էության, բնորոշ են 

ՀՀ ընտրական համակարգին հատուկ բոլոր առանձնահատկությունները: Միևնույն 

ժամանակ վերջիններս ունեն նաև այլ բնութագրիչներ և առանձնահատկություններ։ 
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Ի տարբերություն Հանրապետության Նախագահի և Ազգային ժողովի տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն ընտրվում են ոչ թե 5, այլ 4 տարի ժամկետով։ Մինչև 

2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները, տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններն ընտրվում էին 3 տարի ժամկետով։ ՀՀ 1995 թվականի Սահմանադրության 

ընդունումից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջին ընտրությունն 

անցկացվեց միայն 1996 թվականի նոյեմբերի 10-ին։ Սա առաջին և վերջին դեպքն էր, երբ 

ՀՀ բոլոր համայնքներում նույն օրն անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ընտրությունները։ Հետագայում, համայնքի ղեկավարի ու ավագանու 

լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հիմքերի կիրառմամբ համայնքներում 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների անցկացման մեկ 

միասնական օրը խախտվեց։ Ամբողջ երկրում մեկ օրում ընտրությունների անցկացման 

օգտին է վկայում նաև միջազգային փորձը: Բոլոր համայնքներում տեղական 

ինքնակառավարման ընտրությունները մեկ օրում անցկացնելն էականորեն մեծացնում է 

նաև վերջիններիս դերը, դրա վրա հրավիրելով հանրության ուշադրությունը։ Վերոնշյալ 

հանգամանքը հաշվի առնելով 2011 թվականի մայիսի 26-ին ընդունված ՀՀ Ընտրական 

օրենսգրքի 145 հոդվածը սահմանում է. «1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

հերթական ընտրությունները, բացառությամբ Երևանի ավագանու ընտրությունների, 

կարող են անցկացվել տարին մինչև չորս անգամ։ Տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների հերթական ընտրությունների քվեարկության օրերը յուրաքանչյուր տարվա 

համար սահմանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը»։ 

2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ժամկետը երկարացվեց` նախկին 

3 տարվա փոխարեն նախատեսելով 4 տարի, որը միջազգային չափորոշիչների 

համաձայն ողջամիտ ժամկետների շրջանակում է։  

Եթե մինչև 2005թ. սահմանադրական բարեփոխումները 105-րդ հոդվածով սահմանվում 

էր ավագանու անդամների նվազագույն և առավելագույն թվաքանակը` 5-15 անդամ, 

ապա ներկայումս ՀՀ Սահմանադրությունն ավագանու անդամների թվաքանակը չի 

սահմանում, ինչը նշանակում է, որ այն օրենքով կարող է փոփոխվել։ Ավագանու 

անդամների թվի հստակ ամրագրումից սահմանադիրը միտումնավոր է հրաժարվել, 

որպեսզի հետագայում օրենքով անհրաժեշտ թվաքանակ սահմանվի Երևանի ավագանու 

համար։ Այսպես, «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

26.12.2008թ. ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն` Երեւանի ավագանին կազմված է 65 

անդամից։  

ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի 130–րդ հոդվածը սահմանում է համայնքի ավագանու 

անդամների թվաքանակը և այն կապում է տվյալ համայնքի բնակչության թվի հետ։ Այս 

հոդվածի համաձայն մինչև` 1000 ընտրող ունեցող համայնքում համայնքի ավագանի 
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բաղկացած է ընդամենը 5 անդամից։ Ընդամենը 1000 բնակիչ ունեցող համայնքը չի 

կարող ունենալ իրական տեղական ինքնակառավարում իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ, բավարար ներուժ, նման համայնքում, ըստ էության, որոշակիորեն 

իմաստազրկվում է նաև ընտրությունների նշանակությունը և ավագանու դերը քանզի 

փաստացի այն ունենում է զրոյական լիազորություններ։  

2011 թվականի մայիսի 26-ին ընդունված Ընտրական օրենսգիրքը առաջին անգամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համար սահմանեց 

նստակեցության ցենզ։ Ընտրական օրենսգրքի 132 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` 

«Համայնքի ղեկավար կարող են ընտրվել 25 տարին լրացած, ընտրություն անցկացվող 

համայնքի բնակչության ռեգիստրում մինչև քվեարկության օրը առնվազն վերջին 6 

ամիսը հաշվառված … անձինք»։ Նստակեցության ցենզի էությանը կայանում է նրանում, 

որպեսզի բացառվի տվյալ համայնքում այնպիսի անձի ընտրվելը, ում անմիջականորեն 

մատչելի, հետևաբար` հասկանալի ու ընկալելի չեն տվյալ համայնքի խնդիրները:  

Եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների գործող համակարգ 

ըստ էության, կայացած է, ապա նույնը չի կարելի ասել ավագանու ընտրությունների 

մասին։ Այն հրապուրիչ չէ, փոքր համայնքներում փաստացի լիազորություններ չունի և 

անգամ հասարակական ընկալման մեջ «իրենից ոչինչ չի ներկայացնում»։ Հետևաբար, 

փոքր է նաև այն մարդկանց շրջանակը, որոնք ձգտում են լինել ավագանու անդամ։ 

Խնդրի լուծումը առաջին հերթին պայմանավորված է համայնքների խոշորացմամբ, 

ինչպես նաև համայնքի ավագանու լիազորությունների ընդլայնմամբ։  

Ինչ վերաբերում է Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրություններին, ապա այստեղ առկա են որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք 

կանխորոշված են ՀՀ Սահմանադրությամբ և պայմանավորված են Երևանի 

մայրաքաղաք լինելու հանգամանքով:  

Երևանը, որպես համայնք դառնում է վայր, որտեղ իրականացվում է տեղական 

ինքնակառավարում: ՀՀ Սահմանադրության 108 հոդվածի համաձայն «Երևանը համայնք 

է։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ձևավորման առանձնահատկությունները uահմանվում են oրենքով։ 

Oրենքով կարող է uահմանվել Երևանի քաղաքապետի ուղղակի կամ անուղղակի 

ընտրություն»։ 

Երևան քաղաքի համայնքի ղեկավարի և ավագանու ընտրությունների անցկացման 

կարգը սահմանված է ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի 7-րդ բաժնում: Երևան քաղաքում 

ավագանու ընտրությունների ընտրական համակարգը, ի տարբերություն այլ 

համայնքների, համամասնական է, իսկ Երևանի քաղաքապետը, ի տարբերություն այլ 

համայնքապետի, չի ընտրվում ուղղակի ընտրությունների միջոցով, այլ ընտրվում է 
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ավագանու կազմից, ավագանու որոշմամբ: Այս համակարգը, անշուշտ, շատ ավելի բարդ 

է, քան մյուս համայնքներինը և պայմանավորված է Երևանի մայրաքաղաք լինելով, մեկ 

միլիոնից ավելի բնակիչ ունենալով և այլն: Երևանում գործող կառավարման մոդելին 

բնորոշ են խորհրդարանական կառավարման տարրեր, իսկ ընտրական համակարգին` 

«համամասնական» ընտրակարգին բնորոշ տարրեր` իրենց հատուկ բոլոր դրական և 

բացասական գծերով: 

Հարկ է նկատել, որ այս համակարգի գործադրման 2-3 տարիներն արդեն իսկ շոշափելի 

արդյունքներ տվել են, չնայած, որ այս համակարգով ընդամենը մեկ ընտրություն է 

անցկացվել: 

Այսպիսով, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ուժեղացման և այս 

ինստիտուտի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների լույսի 

ներքո, ոլորտում հետագա տարիների ռազմավարության համար հեռանկարային 

առումով անհրաժեշտ է քննարկման առարկա դարձնել հետևյալ հարցերը. 

 Համայնքների խոշորացում, ինչն առանցքային նշանակություն ունի իրապես գործուն 

տեղական ինքնակառավարման համակարգ ունենալու առումով: Փոքր 

համայնքներում ոչ միայն դժվար է ակնկալել արդյունավետ և մասնակցային 

կառավարման առկայություն, այլև նաև հնարավոր չէ անցում կատարել 

համայնքներում համամասնական ընտրական համակարգով ընտրությունների 

անցկացման: Մինչդեռ վերջինս քաղաքական ուժերի համար իրենց քաղաքական 

ծրագրերի իրականացման, քաղաքական պայքարում դրսևորման լուրջ 

հնարավորություններ է ընձեռում: Խոշորացման արդյունքում տնտեսական, 

ծառայությունների մատուցման արդյունավետության առումով խոշորացված 

համայնքի բնակիչների նվազագույն թիվը պետք է հասցվի միջինում 5000 բնակչի: 

Իսկ համամասնական ընտրական համակարգ կիրառել առնվազն 30000 բնակիչ 

ունեցող համայնքներում։  

 Մինչև համայնքների խոշորացումը, համամասնական ընտրական համակարգին 

անցումը հնարավոր է միայն մեծ համայնքներում, որտեղ իրատեսական է 

քաղաքական կուսակցությունների իրական պայքար:  

 Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման մյուս կարևոր գրավականը 

համայնքի ավագանուն գործուն լիազորությունների վերապահումն է, որպեսզի այն 

անգործունակ մարմնից վերածվի համայնքի քաղաքականությունը կանխորոշող և 

իրականացնող ակտիվ դերակատարի: Այս առումով, հատկանշական է համայնքի 

ֆինանսատնտեսական քաղաքականության կանխորոշման բնագավառում 

ավագանու լիազորությունների ուժեղացումը, մասնավորապես գործարար և 

սոցիալական ծրագրերի իրականացման ոլորտում ռազմավարության մշակման և 
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իրականացման, այդ շրջանակներում՝ բիզնես և տեղական հարկեր սահմանելու 

հարցում ճկուն քաղաքականության իրականացման հնարավորությունների 

ընձեռումը: 

 Որպես տարբերակ կարելի է քննարկել համայնքներում համայնքի ավագանուն 

համայնքի ղեկավարին անվստահություն հայտնելու լիազորություն վերապահելը, իսկ 

համայնքների ղեկավարներին` համայնքի ավագանու լուծարման, արձակման 

լիազորություն վերապահելը: Նման լիազորությունների վերապահման պարագայում, 

սակայն պետք է սահմանել, որ ավագանու արձակման կամ համայնքի ղեկավարին 

անվստահություն հայտնելու դեպքում համապատասխանաբար դադարեցվում են 

նաև համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի լիազորությունները ու 

միաժամանակ անցկացվում են ընտրություններ։ Այս մեխանիզմը զսպումների 

հակակշռի յուրօրինակ մոդել է, որը մի կողմից` կբարձրացնի թե´ համայնքի 

ղեկավարի, և թե´ համայնքի ավագանու դերակատարությունը, մյուս կողմից` կլինի 

միջոց համայնքի ղեկավարի և ավագանու միջև առկա հնարավոր կոնֆլիկտային 

իրավիճակներից դուրս գալու համար։  

 Վերը նշվածի համատեքստում կարելի է քննարկել նաև հանրային ծառայությունների 

մատուցման առանձին ոլորտներում ջուր, գազ, էլեկտրաէներգիա և այլն, համայնքին 

ծառայությունների մեծածախ գնորդի և մանրածախ վաճառողի լիազորությունների 

վերապահումը: Արդյունքում, համայնքը իրավասու կլինի հանրային 

ծառայությունների մեծածախ վաճառքի հաստատված գների սահմաններում որոշելու 

մանրածախ վաճառքի գները համայնքի տարածքում: Առաջարկվող մոդելը 

հնարավորություն է տալիս նաև գնահատելու համայնքներում իրականացվող 

քաղաքականության և կառավարման արդյունավետությունը, խթանելու 

մրցակցությունը համայնքների միջև՝ համայնքում բնակության և գործարար 

միջավայրի գրավչության առումով: Սակայն առավել կարևոր է այն հանգամանքը, որ 

լրացուցիչ ծառայություններով ՏԻՄ լիազորությունների ավելացմամբ ընդլայնում է 

նաև քաղաքացիների` ՏԻՄ որոշումների կայացմանը մասնակցություն ունենալու 

բազան։  

 Նպատակահարմար է սահմանել համայնքի ավագանու տեղերի քանակը` ըստ 

բնակչության թվաքանակի հետևյալ հարաբերակցությամբ. 

- 15 անդամից, մինչև 5.000 բնակչություն ունեցող համայնքում, 

-21 անդամից, 5.001-ից մինչև 10.000 բնակչություն ունեցող համայնքում 

- 31 անդամից, 10.001-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքում: 
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Այն դեպքում, երբ ավագանու անդամների թիվը մեծ է 20-ից, անհրաժեշտ է սահմանել 

ավագանու նախագահի ինստիտուտ և ձևավորել հանձնաժողովներ։ Համայնքի 

ավագանու անդամների մեծ թիվը օբյեկտիվորեն կփոքրացնի համայնքի ղեկավարի 

ազդեցությունը համայնքի ավագանու և դրա կողմից ընդունվող որոշումների վրա` 

համայնքի ավագանին դարձնելով իրական հակակշիռ համայնքի ղեկավարին: 

Ավագանու անդամների թվաքանակի ավելացումը հնարավորություն կընձեռի նաև, 

որպեսզի համայնքների խոշորացման ժամանակ ավագանու անդամներ ընտրվեն ոչ 

միայն համայնքային կենտրոն կամ առավել շատ բնակիչ ունեցող բնակավայրերից, այլ 

տվյալ համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր բնակավայրերից: Միաժամանակ համայնքի 

ավագանու անդամների թվաքանակի մեծացումը, առավել ևս խոշոր համայնքների 

պարագայում, կմեծացնի քաղաքական ուժերի հետքրքրվածությունը համայնքների 

ավագանիների ընտրություններին կազմակերպված մասնակցություն ցուցաբերելու 

հարցում, ինչը մինչ օրս արտահայտվել է միայն համայնքների ղեկավարների 

ընտրության պարագայում: 

 Վերանայել Համայնքի ավագանու ընտրությունների մեխանիզմը: Այսպես, ներկայումս 

ՀՀ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ համայնքի ավագանու ընտրության 

ժամանակ համայնքի տարածքում սահմանվում է մեկ բազմամանդատ 

մեծամասնական ընտրատարածք115: Այս դեպքում համայնքի ավագանու անդամ են 

ընտրվում համայնքի ավագանու անդամների օրենքով սահմանված թվաքանակին 

համապատասխան առավելագույն ձայներ հավաքած թեկնածուները: Համայնքների 

միավորման և խոշոր համայնքների կազմավորման պարագայում այս ընտրական 

համակարգը վերանայման կարիք ունի: Նախ, գոնե անցումային դրույթներով, 

առնվազն բարեփոխումներին հաջորդող տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ընտրությունների ընթացքում պետք է օրենքով սահմանվի մի նորմ, ըստ 

որի համայնքի կազմի մեջ մտնող, մշտական բնակչություն ունեցող յուրաքանչյուր 

բնակավայր պետք է հնարավորություն ունենա ընտրելու համայնքի ավագանու 

որոշակի թվով անդամներ: Թեև սա ժողովրդավարության որոշակի 

սահամանափակում է իր մեջ պարունակում, ուստի երկու ընտրություններից հետո 

այս սահմանափակումը կդադարի գործելուց, ինչը հնարավորություն կտա համայնքի 

ավագանու անդամ ընտրվել հասարակության մեջ առավել մեծ վստահություն և 

հեղինակություն վայելող գործիչներին: Սակայն սկզբնական շրջանում բոլոր 

բնակավայրերին, պետք է հնարավորություն տրվի իր «ներկայացուցիչների» միջոցով 

մասնակցություն ունենալ որոշումների ընդունման գործընթացին: Մյուս դեպքերում 

համայնքի ավագանու անդամի պաշտոնում առաջադրումները պետք է 
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իրականացնեն ոչ թե ինքնաառաջադրման սկզբունքով, այլ քաղաքական 

կուսակցությունները` նախապես համամասնական ցուցակներ կազմելու միջոցով: 

Փաստորեն, այս առաջարկության տրամաբանությունը հուշում է, որ համայնքի 

ավագանին պետք է ձևավորվի ոչ միայն մեծամասնական, այլև համամասնական 

եղանակով: Այս առաջարկությունը հնարավորություն կտա ապակենտրոնացնել նաև 

ՀՀ քաղաքական համակարգը, մեծացնելով քաղաքական կուսակցությունների, 

հատկապես դրանց տարածքային կառույցների դերը և մասնակցությունը հանրային 

կյանքին: 

 

4.5 Քաղաքացիների ուղղակի մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը 

Ստանձնելով կյանքի բոլոր ոլորտներում ժողովրդավարացման առաքելություն և 

հավատարիմ լինելով մարդու ու քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության 

հանձնառությանը, ՀՀ կարևորում է կայուն և ուժեղ համայնքներ կառուցելու նպատակով 

մարդկանց ինքնակառավարման՝ համայնքի գործերին մասնակցություն ունենալու 

քաղաքացու իրավունքը։ Մասնակցությունը, ըստ էության իշխանության վերաբաշխում է, 

որը քաղաքական ու տնտեսական գործընթացներից դուրս գտնվող և լծակներ չունեցող 

քաղաքացիներին օժտում է հանրային կյանքին ներգրավված լինելու հնարավորությամբ։ 

Քաղաքացիների ուղղակի մասնակցությունը ինքնակառավարմանը Հայաստանի 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի 15-ամյա պատմության մեջ ամենից քիչ 

զարգացած եւ ուշադրության արժանացած բաղադրիչն է: Եթե այս ընթացքում ՏԻ 

համակարգը բազմաթիվ ուղղություններով առաջընթաց է ունեցել, ապա իրական 

ժողովրդավարությունը, մարդկանց՝ իրենց կյանքի վրա անմիջականորեն ազդեցություն 

ունեցող որոշումներին միջամտելու հնարավորությունը, իշխանության աշխատանքի 

հասարակական վերահսկողությունը նոր հասկացություններ են։ Կարելի է ասել, որ 

լիարժեք մասնակցային գործընթաց որպես այդպիսին մեզանում չի իրականացվում: ՀՀ 

օրենսդրությունը այս առումով թերի է, չկա իմպերատիվ պահանջ ինքնակառավարմանը՝ 

հարցերի առաջադրմանը, օրակարգի սահմանմանը, որոշումների կայացմանը, 

իրականացմանն ու վերահսկողությանը քաղաքացիներին մասնակից դարձնելու մասին: 

Թեև ՀՀ մի շարք օրենքներում սահմանված է հանրությանը պատշաճ իրազեկելու 

պահանջը, սակայն ՏԻՄ-երից շատերի մոտ դեռևս ցածր է դրա կարևորության 

գիտակցումը, և այդ պահանջի նկատմամբ վերաբերմունքը հաճախ ձևական բնույթ է 

կրում։ Մյուս կողմից, քաղաքացիները ևս մեծ մասամբ պատրաստ չեն ակտիվ 

մասնակցություն ունենալու իրենց համայնքի գործերին, անտարբեր են, հուսահատ և 

պատկերացում չունեն համայնքում իրենց մտահոգող ու դժգոհության առիթ տվող 

հարցերի բարձրացման ու լուծման վրա ազդելու ոչ միայն ձևերի, այլև այդ անելու 

հնարավորության մասին։ Այս երկուստեք անպատրաստությունը մի քանի պատճառներ 
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ունի։ Դրանցից կարևորագույնը ավանդույթի բացակայությունն է, նախորդ 

ժամանակաշրջանի կառավարչական մշակույթի ժառանգությունը, երբ կառավարումը 

ուղղաձիգ գործընթաց էր, իսկ հասարակությունը՝ կառավարման օբյեկտ։ Այս բացը 

բացատրվում է նաև հստակ օրենսդրական պահանջի բացակայության հանգամանքով։  

Ներկայումս քաղաքացիների իրական մասնակցության հստակ պատկերացումը 

բացակայում է ոչ միայն բնակչության, այլև իշխանությունների մոտ և դրա հետ կապված 

գործառույթները սովորաբար փոխարինվում են տեղեկատվության տրամադրմամբ և 

իրազեկմամբ։ Իրազեկումը քաղաքացիական մասնակցության մակարդակը գնահատող 

մասնակցության սանդղակի116 երեք աստիճաններից ամենացածրն է։ Այն անհրաժեշտ, 

սակայն ոչ բավարար պայման է իրական մասնակցային գործընթաց իրականացնելու 

համար, քանի որ միակողմանի գործընթաց է (իշխանությունից դեպի բնակչություն) և չի 

ենթադրում բնակչությունից որևէ արձագանք։ Հաջորդ, ավելի բարձր մակարդակը 

խորհրդակցումն է, որը նախաձեռնում են իշխանությունները իրենց կողմից բարձրացված 

որևէ հարցի վերաբերյալ և իրենց կողմից ընտրած ձևաչափով բնակչության կարծիքը 

ստանալու նպատակով։ Մասնակցության այս մակարդակում հետադարձ կապի միջոցով 

քաղաքացին կարող է առաջադրված հարցի վերաբերյալ իր կարծիքը, մտահոգությունն 

ու ցանկությունը հայտնել իշխանությանը, սակայն քաղաքացու տեսակետի հաշվառումը 

հարցի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամանակ երաշխավորված չէ։ Հայաստանի 

որոշ ՏԻՄ-եր կիրառում են մասնակցության այս մակարդակին (խորհրդակցման) բնորոշ 

գործիքներ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ հանրության տեսակետը պարզելու 

համար117։ Մասնակցության ամենաբարձր աստիճանը ակտիվ (իրական) 

մասնակցությունն է, որի դեպքում քաղաքական օրակարգը, հիմնախնդիրների լուծման 

տարբերակները, որոշ դեպքերում նաև որոշումները, իրականացումը, 

վերահսկողությունն ու գնահատումը կատարվում է տեղական իշխանության, 

քաղաքացիական հասարակության և անհատ ակտիվ քաղաքացիների համատեղ 

ուժերով։ Եզակի բացառություններով հանդերձ կարելի է ասել, որ մինչ այժմ ՀՀ-ում 

քաղաքացիների մասնակցություն այս մակարդակում չի իրականացվում։ 

Մասնակցության գործընթաց նախաձեռնելիս ՏԻՄ-երը պետք է ելնեն հետևյալ 

դրույթներից.  

 Տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու իրավունքը ոչ թե շնորհվում է 

քաղաքացիներին իշխանության կողմից, այլ հանդիսանում է քաղաքացու հիմնարար 

իրավունքը,  
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 Քաղաքացիների մասնակցությունը անհրաժեշտ է դիտել որպես ամենօրյա 

գործընթաց. այն չի կարող սահմանափակվել միայն ընտրություններով,  

 Քաղաքացիների մասնակցությունը, որպես տեղական ժողովրդավարության 

անկյունաքար կարող է լիարժեք դրսևորվել լավ կառավարման մյուս սկզբունքների 

իրականացման պայմաններում118, 

 Քաղաքացիների մասնակցությունը չի կարող սահմանափակվել միայն 

տեղեկատվության տրամադրմամբ, 

Քաղաքացիների մասնակցություն ասելով հասկանում ենք ինչպես անհատ, այնպես էլ 

շահակից խմբերի, քաղաքացիական հասարակության կառույցների մասնակցություն 

ինքնակառավարմանը:ՀՀ-ում Քաղաքացիների մասնակցությունը անհրաժեշտ է 

դիտարկել համայնքների խոշորացման ու լիազորությունների ապակենտրոնացման 

համատեքստում։ Այդ երկուսի փոխադարձ կապն ակնհայտ է՝ խոշոր համայնքները 

ավելի ունակ են ավելի մեծ թվով գործառույթներ իրականացնելու (ծառայություններ 

մատուցել) ավելի էժան գնով, թեև տարբեր երկրներում այդ հարաբերակցությունը 

տարբեր դրսևորումներ ունի119։ 

Համայնքների խոշորացման քաղաքականությունը տեսականորեն կարող է 

բացասական անդրադարձ ունենալ տեղական ժողովրդավարության վրա հետևյալ 

նկատառումներով.  

 Խոշորացված համայնքներում քաղաքացին հեռանում է տեղական իշխանությունից: 

Այս թերությունն էլ ավելի ցայտուն է դառնում ճանապարհների, տրանսպորտային 

հաղորդակցության և այլ ենթակառուցվածքների անկատարության պատճառով։  

 Խոշորացումը կարող է սպառնալ համայնքների ինքնության կորստով։ Տեղական 

իշխանության առկայությունը ինքնության զգացողություն է բերում և դրա 

բացակայությունը կարող է վնասել տեղի հանրային կյանքը։  

 Ներկայացված չլինելու տագնապ։ Եթե խոշորացված համայնքի կենտրոնը հեռու է, 

ապա հնարավոր է փոքրեր ու հեռավոր բնակավայրերի անտեսված լինելը։ 

 Հակասություններ խոշորացված համայնքի բնակավայրերի միջև: 

Այնուամենայնիվ, խոշորացման հետ կապված այս կողմնակի ազդեցությունները կարելի 

է վերացնել խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերի շահերի հաշվառմամբ 

մասնակցության իրականացման հասցեական ռազմավարություն մշակելով՝ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ, ինչպես նաև 

մասնակցության կառուցվածքային մեթոդների կիրառմամբ: Մասնավորապես, կենտրոն 
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հանդիսացող համայնքը տարածքային առումով հեշտ հասանելի պետք է լինի մյուս 

բնակավայրերի համար, ավագանու ընտրության ժամանակ կարելի է նախատեսել նորմ 

համայնքի կազմի մեջ մտնող յուրաքանչյուր բնակավայրից առնվազն մեկական 

ավագանու ընտրության120 վերաբերյալ։ 

Թեև փոքր համայնքներում քաղաքացիների (ընտրողների) միջև կապն ավելի սերտ է, 

փոխվստահությունն ավելի բարձր, տեղեկատվության հոսքը՝ ազատ։ Սակայն այս բոլոր 

առավելությունները կարող են ի դերև ելնել շատ փոքր՝ մինչև 3,000 բնակչից փոքր 

համայնքներում, քանի որ թվարկված առավելությունները չեզոքանում են փոքր 

համայնքների թույլ կարողություններով։  

Այդուհանդերձ, հայաստանյան իրավիճակում, որտեղ քաղաքացիական 

մասնակցությունը գործնական կիրառություն դեռևս չի գտել, համայնքների խոշորացումը 

նոր բարդություններ չի ստեղծի։ Ենթադրվում է, որ երկարաժամկետ հեռանկարում 

ընդհանրապես կվերանա համայնքի մեծության և ժողովրդավարական գործընթացի 

կիրարկման փոխադարձ կապը, քանի որ ժամանակի ընթացքում կբարձրանա տեղական 

իշխանությունների պրոֆեսիոնալիզմը, նոր տեխնոլոգիաների կիրառությունը 

կբարձրացնի տեղեկատվության մատչելիությունը, կնվազեն մեծ ու փոքր 

բնակավայրերի կենսապայմանների տարբերությունները։ Ավելին, խոշորացման 

արդյունքում լիազորությունների ու գործառույթների ավելացումը շատ ավելի լայն 

հնարավորություն ու ասպարեզ է ստեղծում քաղաքացիների մասնակցության առումով։  

Ռազմավարության կարևորագույն նպատակներից է ՀՀ համայնքներում խթանել 

որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության իրավունքի 

իրացումը և ձևավորել մասնակցության հնարավորությունների միջավայր։  

Նշված նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել մի քանի խնդիրներ՝ 

1. Ստեղծել ինքնակառավարմանը քաղաքացիների մասնակցության հնարավորություն 

ընձեռող բարենպաստ (enabling) օրենսդրական ու նորմատիվ միջավայր: 

1.1 Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում և այլ հարակից 

օրենքներում փոփոխությունների ու լրացումների կատարում ուղղված 

քաղաքացիների մասնակցության հստակ ձևակերպմանը, որպես պարտադիր 

օրենսդրական պահանջ և մասնակցության հնարավորություն ընձեռող գործիք։ 

Օրենքում անհրաժեշտ է սահմանել մասնակցային գործընթացի նկատմամբ 

ներկայացվող ընդհանուր պահանջները (իրազեկում, խորհրդակցում և ակտիվ 

մասնակցություն), որ հարցերի դեպքում և որոշման կայացման որ փուլում է 

անհրաժեշտ կիրառել մասնակցային գործընթաց և, հատկապես, որ (օրինակ՝ 
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գույքի օտարման, հողահատկացման) հարցերի պարագայում է անհրաժեշտ 

պարտադիր համարել ակտիվ մասնակցության աստիճանը ցուցաբերելով 

տարբերակված մոտեցում ըստ համայնքի մեծության (բնակչության թվի) ու 

աշխարհագրական առանձնահատկության.  

1.2  ՏԻՄ-երի համար մշակել մասնակցային գործընթացի կազմակերպման 

ընթացակարգեր, ուղեցույցներ, միջոցների ու գործիքների 

նկարագրություններ: Քանի որ մասնակցային գործընթացի նպատակը ՏԻՄ-

ի կողմից ընդունվող ու համրանքի կյանքի վրա անմիջական ազդեցություն 

ունեցող որոշումների վրա ազդելու հնարավորությունն է, ապա որոշումների 

կայացման գործընթացը օգտակար է տրոհել փուլերի՝ յուրաքանչյուրի 

համար սահմանելով մասնակցության այս կամ այն աստիճան՝ իրեն հատուկ 

գործիքներով.  

1.3 Մշակել քաղաքացիների մասնակցության գնահատման և 

ինքնագնահատման մոդել (կիրառելի և´ ՏԻՄ-երի, և´ քաղաքացիական 

հասարակության համար), որը կիրականացվի հետևյալ չափումներով.  

 մասնակցության համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ու գիտելիքի 

առկայություն 

 մասնակցային գործընթացի մեջ ներգրավվելու ցանկություն 

 մասնակցային գործընթացի մեջ ներգրավվելու հնարավորություն 

 մասնակցային գործընթացի արդյունքի առկայություն: 

2. Բարձրացնել ՏԻՄ-երի և համայնքների քաղաքացիական հասարակության 

կառույցների, շահակից ակտիվ խմբերի ու քաղաքացիների կարողությունները՝ 

համայնքում որոշումների կայացման գործընթաց նախաձեռնելու, կազմակերպելու և 

իրականացնելու, ինչպես նաև հասարակական վերահսկողություն իրականացնելու 

համար։  

 ՀՀ համայնքներում կատարել մասնակցային գործընթացի իրականացման 

կարողությունների ու կարիքի գնահատում:  

 Ուսումնասիրել միջազգային փորձը տեղայնացման ու արժեքավոր գործելակերպի 

ընդօրինակման նպատակով։  

 Պատրաստել ՏԻՄ-երի, քաղաքացիական հասարակության կառույցների, ակտիվ 

քաղաքացիական խմբերի համար նախատեսված ուսումնական նյութեր, 

մեթոդական ձեռնարկներ մասնակցության ձևերի ու ՏԻՄ-ի գործունեության 

հասարակական վերահսկողության վերաբերյալ:  
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 Քաղաքացիական մասնակցության թեման ներառել ՏԻՄ-երի և համայնքային 

ծառայողների վերապատրաստման ծրագրի մեջ: 

3. Քաղաքացիներին ավելի լայն հնարավորություններ ընձեռել ազդելու ՏԻՄ 

աշխատանքներին 

 Դյուրացնել քաղաքացիների մասնակցությունը որոշումների կայացման 

գործընթացին` այդ գործընթացը փուլերի տրոհելու միջոցով (օրակարգի 

սահմանում, նախագծում, իրականացում, բյուջետային և ֆինանսական 

պլանավորում, վերահսկողություն) դրանք ուղեկցելով մատչելի բացատրական 

նյութերով։  

 Համեմատաբար մեծ համայնքներում (10,000-ից ավելի) դիտարկել համայնքային 

խորհրդակցական խորհուրդների ձևավորման հնարավորությունը 

(այլընտրանքային ավագանի) ։  

 Մշակել և կիրառել հետադարձ կապի գործիքներ տեղերում հանրային 

կառավարման շարունակական բարելավումն ապահովելու նպատակով:  

 Ներդնել քաղաքացիների կողմից տեղական իշխանությունների գործունեության 

վերահսկման մեխանիզմներ՝ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարածքային 

գրասենյակների ստեղծման միջոցով (ՄԻՊ մատչելիության ապահովում):  

 Ապահովել բնակչության տարբեր խմբերի, ինչպես օրինակ՝ կանանց, 

երիտասարդների, հատուկ կարիքներով մարդկանց մասնակցությունը տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման 

գործընթացում։ Դիտարկել քվոտավորման նորմ կանանց և երիտասարդների 

համար։  

 Բարձրացնել ՏԻՄ-երի` ռեսուրսներով ապահովվածությունը մասնակցային 

գործընթաց կազմակերպելու համար։  

 ՏԻՄ քառամյա ծրագրերով նախատեսված միջոցառումներում արտացոլել 

քաղաքացիների մասնակցության բաղադրիչը, ելնելով միջոցառման բնույթից 

նախատեսելով մասնակցության խելամիտ աստիճան և գործիք: 

 ՏԻՄ բյուջեներում նախատեսել միջոցներ՝ միջոցառումների մասնակցային 

եղանակով իրականացման նպատակով՝ ըստ ծրագրերում նախատեսված 

մասնակցության աստիճանի և գործիքի: 

 Խթանել ՏՀՏ կիրառումը՝ համայնքների խոշորացման համատեքստում 

մասնակցության հնարավոր խոչընդոտները հաղթահարելու նպատակով: 
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 Խոշոր ՏԻՄ-երի աշխատակազմում հատկացնել քաղաքացիների մասնակցության 

ապահովման պատասխանատուի հաստիք: 

 ՏԻՄ-երի համար ապահովել շարունակական ուսուցում և խորհրդատվություն: 

Ռազմավարության իրականացման գործընթացում անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք 

պոտենցիալ խոչընդոտներ. Դրանցից են. 

 Շարքային քաղաքացիները չունեն համապատասխան որոշումներ՝ արժեքավոր 

մասնակցություն ունենալու համար, 

 Մասնակցային գործընթացով որոշումների ընդունումը ավելի երկարատեւ է ու 

թանկ,  

 Ավագանու ինստիտուտի գոյությունը կարող է նույնացվել քաղաքացիական 

մասնակցության հետ, 

 Հախուռն, չկազմակերպված մասնակցությունը ոչ միայն օգտակար չէ, այլեւ 

կարող վարկաբեկել գաղափարը: 

 

4.6 ՏՀՏ դերը համայնքներում ժողովրդավարության խթանման գործում 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգում քաղաքացիների մասնակցությունը 

ապահովելու առավել արդիական և արդյունավետ ճանապարհներից է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների տեղեկատվայնացումը և տեղեկատվական 

հասարակության ձևավորումը համայնքներում: Այսինքն, մի կողմից ՏԻՄ-երը պետք է 

ունենան բավարար ունակություններ և կարողություններ` ժամանակակից 

տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) միջոցներով ապահովելու 

կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը և տրամադրվող ծառայությունների 

բարձր որակը, ինչպես նաև համապատասխան գործիքներ և մեխանիզմներ` 

քաղաքացիներին տեղական ինքնակառավարման գործընթացին մասնակցելու 

հնարավորություն ընձեռելու համար, իսկ մյուս կողմից, քաղաքացիները պետք է ունենան 

համապատասխան հնարավորություններ և ունակություններ ժամանակակից 

էլեկտրոնային մեթոդներով համայնքի կառավարման գործընթացին մասնակցելու 

համար: Այս առումով, վերջին տարիների ընթացքում, զարգացած երկրներում լայն 

տարածում է ստացել «Էլեկտրոնային մասնակցություն» (E-Participation121) 

հասկացությունը` «ՏՀՏ օժանդակությամբ մասնակցություն կառավարության գործերին և 

                                                           
121

 http://www2.unpan.org/egovkb/egovernment_overview/eparticipation.htm 

http://www2.unpan.org/egovkb/egovernment_overview/eparticipation.htm
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կառավարման գործընթացներին»122: Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում 

տեղական ինքնակառավարման առջև կանգնած մարտահրավերները, համակարգում 

ակնկալվող բարեփոխումները և զարգացումները, անհրաժեշտ է ներդաշնակորեն և 

համընթաց կերպով իրականացնել ոլորտի տեղեկատվայնացման և, հատկապես, 

«Էլեկտրոնային մասնակցության» ապահովման նպատակային գործողություններ: 

Տեղեկատվայնացումը լուրջ հիմքեր կստեղծի ամբողջ ոլորտի զարգացման, 

ապակենտրոնացման գործընթացների խթանման և ակտիվացման համար: 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

նպատակային կիրառման գործընթացը սկսվել է դեռևս 1996 թ-ից, երբ «Եվրասիա» 

հիմնադրամի օժանդակությամբ ստեղծվեցին առաջին համայնքային տեղեկատվական-

վերլուծական կենտրոնները: Տարիների ընթացքում ՀՀ կառավարության, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և 

տեղական հասարակական կազմակերպությունների ուժերով ՀՀ-ում իրականացվել են 

բազմաթիվ ծրագրեր` ուղղված տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմանը:  

Այդուհանդերձ, տեղական ինքնակառավարման ոլորտում տեղեկատվայնացման 

արդյունքները դեռևս գոհացուցիչ չեն: Դրանք չեն կրում համատարած բնույթ, 

հիմնականում նպատակաուղղված են համայնքապետարաններում կատարվող որոշ 

աշխատանքներ ինքնաշխատ դարձնելուն, և քիչ են նպատակաուղղված «ՏԻՄ – 

քաղաքացի» (ինչպես նաև «ՏԻՄ - քաղաքացիների խմբեր», «ՏԻՄ - քաղաքացիական 

հասարակության կառույցներ») ակտիվ փոխգործակցության ապահովմանը, 

քաղաքացիների ներգրավմանը համայնքային հիմնախնդիրների լուծման, համայնքի 

զարգացման, համայնքային մակարդակի որոշումների կայացման և կառավարման 

գործընթացներին: Մասնավորապես, գրեթե բոլոր համայնքներն առանձին կամ 

միջհամայնքային միավորումների շրջանակներում վարում են հողի և գույքի հարկերի 

տեղեկատվական շտեմարանները, շուրջ 250 համայնքներում տեղադրված է 

«Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգը» (ՀԿՏՀ), որն ապահովում 

է համայնքների բյուջեների, գույքի, փաստաթղթաշրջանառության, տեղական տուրքերի և 

վճարների, համայնքի ավագանու, համայնքի ղեկավարի գործառույթների կառավարման 

և այլ բազմաթիվ հնարավորություններ: Բոլոր 915 համայնքներից ընդամենը 35-40 

համայնքներ ունեն պաշտոնական կայքեր, որոնցից կեսը ներկայացուցչական բնույթի են, 

և այցելուներին, ընդամենը, որոշակի ընդհանուր տեղեկություններ են տրամադրում 

տվյալ համայնքի և ՏԻՄ-երի վերաբերյալ: Այդ կայքերում տեղադրված տեղեկությունների 

(բովանդակության) մոտ 90%-ը ստատիկ են: Այդ իսկ պատճառով «Էլեկտրոնային 
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մասնակցության» աստիճանը շատ ցածր է: Դա բնորոշ է թե’ պետական կառավարման 

մարմիններին և թե’ ՏԻՄ-երին: ՄԱԿ-ի հանրային կառավարման ծրագրի շրջանակներում 

յուրաքանչյուր տարի կատարվում է վերլուծություն, որի նպատակն է պարզել 

յուրաքանչյուր պետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացվածության 

մակարդակը: Այսպես, օրինակ, ըստ կատարված վերլուծության 2010 թ. արդյունքների 

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության «E-Participation» («Էլեկտրոնային 

մասնակցության») ինդեքսը հավասար է 0.043 (139-րդ տեղը 193 երկրների շարքում: 

Համաշխարհային մակարդակով այդ ինդեքսի միջինն է` 0.205)123: Այս ցուցանիշները 

վկայում են այն մասին, որ ՀՀ-ում գրեթե բացակայում է «Էլեկտրոնային 

մասնակցությունը»: Սակայն, տեղական ինքնակառավարման ոլորտում այս խնդիրը 

լուծելու համար արդեն իսկ կան որոշ դրական նախադրյալներ. լավ ներուժ ունի մոտ 250 

համայնքներում ներդրված «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական 

համակարգը», որը համացանցի հասանելիության պայմաններում կարող է ծառայել նաև 

որպես տվյալ համայնքի պաշտոնական կայքը124 և ապահովել բազմաթիվ 

հնարավորություններ` այցելությունների և, հատկապես, տվյալ համայնքի 

քաղաքացիների համար: Դրա հետ մեկտեղ վերջին շրջանում Հայաստանում 

համացանցի հասանելիության աստիճանի կտրուկ աճի և համակարգչային տեխնիկայի 

գների անկման պայմաններում զգալիորեն աճել է նաև համացանցից օգտվող 

քաղաքացիների թիվը: Այսպիսով, լուրջ նախադրյալներ են ստեղծվել մոտ ապագայում 

ՏԻՄ-երում ակտիվորեն և համատարած կիրառելու ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները և ձևավորելու մասնակցության հնարավորությունների արդյունավետ 

միջավայր` խթանելով տեղական ժողովրդավարության կայացումն ու ամրապնդումը: Այս 

առումով խիստ կարևորվում է ՏԻՄ-երի տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական 

հասարակության զարգացման միասնական քաղաքականության և ռազմավարական 

մոտեցումների առկայության անհրաժեշտությունը:  

Հայաստանի ՏԻՄ-երի տեղեկատվայնացման քաղաքականությունը և 

ռազմավարությունը պետք է հիմնված լինի տեղական ինքնակառավարման եվրոպական 

խարտիայում ամրագրված սկզբունքների վրա, լինի համահունչ ապակենտրոնացման 

ռազմավարությանը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման 

հայեցակարգին։ Այս ոլորտում հիմնական հայեցակարգային մոտեցումները և 

ռազմավարական խնդիրներն են`  
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4.6.1 Ընդհանուր դրույթներ. 

 Համակարգել ՏԻՄ-երի տեղեկատվայնացման ոլորտում իրականացվող ծրագրերը: 

 Նպաստել ներդրումների ներգրավման համակարգի զարգացմանը, 

տեղեկատվայնացման նախագծերի մշակման և իրականացման շահագրգռման 

մեխանիզմների ստեղծմանը և կատարելագործմանը: 

 Համակարգել միջազգային կազմակերպությունների կողմից ՏԻՄ-երի 

տեղեկատվայնացման ոլորտում իրականացվող ծրագրերը: Համատեղել ներդրվող 

միջոցները ՏԻՄ-երի տեղեկատվայնացման քաղաքականությունից և 

ռազմավարական ծրագրից բխող համընդհանուր խնդիրների լուծման համար: 

 Նպաստել համայնքների միջև առաջացած այսպես կոչված «Թվային տարբերության» 

նվազեցմանը: Հեռավոր համայնքներում ապահովել որակյալ համացանցի 

հասանելիություն:  

 Մշակել միասնական տեղեկատվական տարածությունում առկա տեղեկատվական 

ռեսուրսների (այդ թվում անհատական տվյալների) պաշտպանության արդյունավետ 

միջոցներ և մեթոդներ: 

 Իրականացնել ՏԻՄ-երի և համայնքային մասնագետների վերապատրաստման 

նպատակային միջոցառումներ` ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

արդյունավետ կիրառելու նպատակով: 

 

4.6.2 Օրենսդրական բարեփոխումներ, նորմատիվ և մեթոդական կարգավորում. 

 Զարգացնել տեղեկատվայնացման ոլորտին առնչվող ՀՀ օրենսդրական դաշտը և 

մշակել ՏԻՄ-երի տեղեկատվայնացմանն ուղղված իրավական ակտեր: 

 Նպաստել ՏԻՄ-երի կողմից տեղեկատվայնացմանը վերաբերող իրավական ակտերի 

և ծրագրերի մշակմանն ու ընդունմանը: Համայնքների զարգացման ծրագրերում (այդ 

թվում քառամյա զարգացման ծրագրերում) ներառել տեղեկատվայնացման 

միջոցառումներ, հաշվի առնելով ՏԻՄ-երի տեղեկատվայնացման պետական 

քաղաքականությունը: 

 Տեղեկատվայնացման աշխատանքների իրականացման համար մշակել 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին համահունչ միասնական 

ստանդարտներ և մեթոդաբանություն: Միասնական տեխնոլոգիաների, 

տեղեկատվության դասակարգման և կոդավորման միասնական համակարգի 

կիրառման հիման վրա ապահովել տեղեկատվական համակարգերի 

համատեղելիություն և փոխգործակցություն: 
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 Մշակել տեղական տեղեկատվական (էլեկտրոնային) հասարակության ձևավորմանը 

և զարգացմանը նպաստող իրավական ակտեր և մեթոդական փաստաթղթեր, որոնք 

կլինեն համահունչ Հայաստանի Հանրապետությունում Էլեկտրոնային 

հասարակության ձևավորման հայեցակարգին: 

 

4.6.3 Տեխնիկական ենթակառուցվածք 

 ՀՀ համայնքների համար ստեղծել կամ վարձակալել լայնաշերտ 

հեռահաղորդակցության ցանց, ինչի միջոցով կապահովվի հուսալի և որակյալ 

համացանցի հասանելիությունը, ինչպես նաև տեղեկատվության փոխանակումը ՏԻՄ-

երի և այլ կառույցների միջև: 

 Բոլոր համայնքապետարաններում ստեղծել արագագործ տեղային համակարգչային 

ցանցեր, որոնք կինտեգրվեն ՀՀ համայնքների (կամ համապետական) 

հեռահաղորդակցության ցանցին: 

 Համայնքապետարանները համալրել նոր համակարգչային տեխնիկայով և 

անհրաժեշտ այլ սարքավորումներով: Յուրաքանչյուր աշխատակցի համար ստեղծել 

ժամանակակից աշխատանքային տեղ (աշխատանքային պայմաններ)` 

կառավարման միասնական տեղեկատվական համակարգին և համացանցին միացած 

համակարգչի ու անհրաժեշտ սարքավորումների առկայությամբ: 

 Խոշոր քաղաքային համայնքներում, խոշորացված համայնքների և միջհամայնքային 

միավորումների վարչական կենտրոններում ստեղծել «Տվյալների Կենտրոններ» 

(Data Centers): 

 Ստեղծել համապատասխան պաշտպանության միջոցներ` դեպի 

հեռահաղորդակցության համակարգի կապուղիները չարտոնագրված մուտքերը, 

տվյալների օգտագործման, դրանց փոփոխման կամ ոչնչացման 

հնարավորությունները բացառելու նպատակով: 

 

4.6.4 Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 

Արդյունավետ և ժամանակակից պահանջներին բավարարող համայնքային 

կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում կամ առկա համակարգերի 

(օրինակ, ՀԿՏՀ) կատարելագործում և գործարկում ՀՀ բոլոր համայնքներում:  

Տվյալ համակարգին ներկայացվող հիմնական գործառնական պահանջները. 
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 Աշխատակիցների համար ընդհանուր տեղեկատվական միջավայրի ապահովում` 

կորպորատիվ աշխատանքի կազմակերպման, տվյալների փոխանակման և 

կառավարման իրականացման համար: 

 ՏԻՄ-երի և համայնքային ծառայողների կողմից իրականացվող բոլոր 

գործառույթների կատարման համար արդյունավետ ծրագրային միջոցների և 

հնարավորությունների առկայություն: 

 Քաղաքացիներից և կազմակերպություններից ստացած (այդ թվում նաև առցանց 

եղանակով) դիմումների, առաջարկների և կարծիքների գրանցման, պահպանման և 

կառավարման արդյունավետ միջոցների առկայություն: 

 Քաղաքացիների հետ փոխգործակցություն կազմակերպելու ինտերակտիվ 

հնարավորությունների և միջոցների առկայություն: 

 Առցանց ծառայությունների տրամադրման հնարավորություններ: 

 

4.6.5 Տեղեկատվական հասարակություն 

Նպաստել տեղական տեղեկատվական հաuարակության կազմավորմանը և 

զարգացմանը` այդ գործընթացում առաջնորդվելով տեղեկատվական հաuարակության 

համաշխարհային գագաթաժողովի ժնևյան փուլում ընդունված տեղեկատվական 

հաuարակության uկզբունքների մաuին հռչակագրում եւ դրանից բխող 

գործողությունների ծրագրում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում 

Էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման հայեցակարգում ամրագրված դրույթներով: 

 

4.6.6 Համայնքային կայքեր 

Նպաստել ՏԻՄ-երի կողմից ինտերնետ տեխնոլոգիաների կիրառմանը, և համայնքների 

զարգացած Web կայքերի ստեղծմանը: Տեղեկատվության մշակման և ներկայացման 

արդյունավետության պահանջներից ելնելով գերադասելի է, որպեսզի համայնքային 

կայքերը ինտեգրված լինեն համայնքային կառավարման տեղեկատվական 

համակարգերին: ՏԻՄ-երի պաշտոնական կայքերը պետք է ապահովեն հետևյալ 

հնարավորությունները. 

 Ամբողջությամբ պարունակեն և պատշաճ կերպով տրամադրեն օրենսդրությամբ 

նախատեսված ամբողջ տեղեկատվությունը ՏԻՄ-երի գործունեության, ընդունված 

որոշումների, համայնքի բյուջեի, զարգացման ծրագրերի և այլնի մասին: 

 Համայնքային նշանակության խնդիրների վերաբերյալ առցանց քննարկումների 

(ֆորումներ) կազմակերպման հնարավորություն: 
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 Տարբեր թեմաներով հարցումների իրականացման և հարցման արդյունքների 

պատշաճ հրապարակման հնարավորություն: 

 Կայքում հրապարակված տեղեկությունների (ավագանու նիստի արձանագրություն, 

ավագանու որոշումներ, համայնքի ղեկավարի որոշումներ, բյուջեի կատարողական, 

համայնքային բնույթի նորություններ, հայտարարություններ, զարգացման ծրագրեր և 

այլն) վերաբերյալ կարծիքների արտահայտման, այդ հղումները դեպի սոցիալական 

կայքեր տեղափոխման հնարավորություններ: 

 Քաղաքացիների կողմից համայնքային խնդիրների, համայնքների զարգացման 

առաջարկների, մտքերի և գաղափարների գրանցման հնարավորություններ: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

 

Հավելված 1. Հայաստանի Հանրապետության տեղական 
ինքնակառավարման զարգացման և իշխանության 
ապակենտրոնացման ռազմավարության համառոտ հայեցակարգում 
օգտագործված հիմնական հասկացությունները 

 

 Համայնքը պետական համակարգի ժողովրդավարական հիմքն է. այն մեկ կամ մի 

քանի բնակավայրերի բնակչության հանրություն և վարչատարածքային միավոր է, 

որի սահմաններում համայնքի բնակիչներն ուղղակիորեն կամ օրենքով 

սահմանված ընտրովի մարմինների միջոցով իրականացնում են տեղական 

ինքնակառավարում: 

 Տեղական ինքնակառավարումը համայնքի իրավունքն ու կարողությունն է՝ 

ինքնուրույն և սեփական պատասխանատվությամբ բնակիչների բարօրության 

նպատակով Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան լուծելու 

տեղական նշանակության հարցերը: Հայաստանի Հանրապետությունը տեղական 

ինքնակառավարման սկզբունքն ամրագրել է սահմանադրորեն և երաշխավորում է 

ՀՀ ամբողջ տարածքում. 

 Համայնքն իր ինքնակառավարման իրավունքն իրականացնում է տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների՝ համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի 

միջոցով, որոնք ընտրվում են օրենքով սահմանված կարգով: Ընտրելու և 

անմիջականորեն և կամքի ազատ արտահայտությամբ ընտրված իրենց 

ներկայացուցիչների միջոցով տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու 

իրավունք ունեն տասնութ տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները: Համայնքի 

անդամները կարող են ուղղակիորեն մասնակցել համայնքի գործերի 

կառավարմանը՝ համայնքային նշանակության հարցերը տեղական հանրաքվեով 

լուծելու միջոցով: Տեղական հանրաքվեի անցկացման կարգը սահմանվում է 

օրենքով: Օրենքով կարող է սահմանվել ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց՝ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին և տեղական 

հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունքը: 

 Համայնքի ավագանին օրենքով սահմանված կարգով տնօրինում է համայնքի 

սեփականությունը, համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է համայնքի 

բյուջեն, վերահսկում բյուջեի կատարումը, օրենքով սահմանված կարգով 

սահմանում տեղական հարկեր, տուրքեր և վճարներ, ընդունում է համայնքի 

տարածքում պարտադիր կատարման ենթակա իրավական ակտեր: Համայնքի 
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ավագանու կողմից ընդունվող ակտերը չեն կարող հակասել օրենսդրությանը, 

դրանց հրապարակման և ուժի մեջ մտնելու կարգը սահմանվում է օրենքով: 

Համայնքի ղեկավարի լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը 

սահմանվում են օրենքով: Կառավարությունը օրենքով նախատեսված դեպքերում 

սահմանադրական դատարանի եզրակացության հիման վրա կարող է պաշտոնանկ 

անել համայնքի ղեկավարին: 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմինները հաշվետու են համայնքի անդամների 

առջև: Նրանց գործունեության կարևորագույն սկզբունքներ են 

հրապարակայնությունը և թափանցիկությունը: 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ունեն ընդհանուր իրավասություն՝ 

համայնքային շահերին վերաբերող, ցանկացած գործունեության իրականացման 

իրավունք, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

 Համայնքի սեփականությունը կառավարելու և տնօրինելու, համայնքային 

նշանակության հարցեր լուծելու և համայնքի պահանջմունքների բավարարմանն 

ուղղված այլ լիազորությունները համայնքն իրականացնում է որպես լիակատար և 

բացառիկ սեփական լիազորություններ: Համայնքի սեփական լիազորությունների մի 

մասն օրենքով կարող է սահմանվել որպես պարտադիր. 

 Պետական իշխանության մարմինների լիազորությունների առավել արդյունավետ 

իրականացման նպատակով դրանք օրենքով կարող են պատվիրակվել տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին՝ օրենքով դրանց իրականացման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների պարտադիր ապահովմամբ: Տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին առնչվող որոշումների կայացման 

գործընթացում պետական իշխանության մարմինները խորհրդակցում են այդ 

մարմինների հետ. 

 Համայնքի վարչական տարածքն ընդգրկում է մեկ կամ մի քանի բնակավայրերի 

տարածքները, ինչպես նաև բնակավայրերից դուրս գտնվող հողերը, որոնց 

սեփականատեր կարող են լինել քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, 

համայնքը, Հայաստանի Հանրապետությունը: Համայնքները սահմանվում են 

օրենքով, իսկ դրանց վարչական սահմանների նկարագրումը և սահմանների 

նկարագրության փոփոխությունները հաստատում է կառավարությունը: 

Համայնքները, հանրության շահերից ելնելով, կարող են օրենքով միացվել միմյանց 

կամ առանձնացվել: Համայնքները կարող են միավորվել կամ բաժանվել` անկախ 

տեղական հանրաքվեների արդյունքից։ Համայնքների միավորման կամ 

բաժանման սկզբունքները և կարգը սահմանվում են օրենքով: 
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 Համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողը, բացառությամբ պետական 

կարիքների համար անհրաժեշտ, ինչպես նաև ֆիզիկական ու իրավաբանական 

անձանց պատկանող հողերի, համայնքի սեփականությունն է: 

 Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է համայնքներին օրենքով 

վերապահված լիազորությունների և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական միջոցների համապատասխանության սկզբունքը: Համայնքներն 

իրենց բյուջեն ձևավորում են ինքնուրույն: Համայնքների եկամուտների և նրանց 

լիազորությունների իրականացումը ապահովող ֆինանսավորման աղբյուրները 

սահմանվում են օրենքով: Համայնքները սահմանում են տեղական հարկեր և 

տուրքեր՝ օրենքով նախատեսված սահմաններում: Համայնքներն իրենց կողմից 

մատուցվող ծառայությունների դիմաց կարող են սահմանել վճարներ: 

Համայնքներին պատվիրակված լիազորությունները ենթակա են պետական 

բյուջեից պարտադիր ֆինանսավորման: Հայաստանի Հանրապետությունը 

ֆինանսապես թույլ համայնքներին աջակցում է ֆինանսական համահարթեցման 

միջոցով: 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, առանձին խնդիրներ համատեղ 

լուծելու նպատակով, օրենքով սահմանված կարգով, այլ համայնքների հետ կարող 

են ստեղծել միջհամայնքային միավորումներ. 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են օրենքով սահմանված 

կարգով համագործակցել այլ պետությունների համանման մարմինների հետ. 

 Համայնքի իրավունքները, օրինական շահերն ու և սեփականությունը 

պաշտպանվում են օրենքով սահմանված կարգով: Տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները կարող են դատարանում բողոքարկել համայնքի իրավունքները 

խախտող պետական մարմինների ու պաշտոնատար անձանց որոշումները և 

գործողությունները, այդ թվում՝ սահմանադրական դատարանում: 

 Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

փոխհարաբերությունները սահմանվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքով: 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության օրինականությունն 

ապահովելու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով իրականացվում է 

իրավական հսկողություն: Վարչական հսկողությունը տարածվում է համայնքի 

ղեկավարի սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների և 

համայնքի ավագանու լիազորությունների իրականացման նկատմամբ: Համայնքի 

ղեկավարի սեփական և համայնքի ավագանու լիազորությունների իրականացման 

նկատմամբ վարչական հսկողությունը սահմանափակվում է` բացառապես այդ 
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լիազորությունների իրականացման օրինականությունը ստուգելով: Համայնքի 

ղեկավարի` պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման 

նկատմամբ վարչական հսկողությունը սահմանվում է այդ լիազորությունների 

իրականացման օրինականությունը, արդյունավետությունն ու միասնականությունը 

ստուգելու նպատակով: Համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի կողմից 

իրականացվող բյուջետային կամ ֆինանսատնտեսական գործունեության 

նկատմամբ իրականացվում է ՀՀ օրենքներով սահմանված դեպքերում և կարգով: 
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Հավելված 2. Տեղական ինքնակառավարման զարգացման և 
իշխանության ապակենտրոնացման ռազմավարության իրականացման 
միջանկյալ արդյունքի ցուցանիշների համակարգը 

 

 ՀՀ համայնքների թիվը, ՀՀ քաղաքային և գյուղական համայնքների թիվը, ՀՀ 

սահմանամերձ, լեռնային և բարձրլեռնային համայնքների և բնակավայրերի և 

դրանց բնակիչների թիվը, ՀՀ համայնքների բնակչության միջին թիվը 

հանրապետությունում, մինչև 100, 300, 500, 1,000, 3,000, 5,000 և 15,000 բնակիչ 

ունեցող ՀՀ համայնքների թիվը և տեսակարար կշիռը ՀՀ համայնքների ընդհանուր 

թվում, հանրապետության ամենափոքրաթիվ բնակչություն ունեցող համայնքի 

բնակիչների թիվը, ՀՀ համայնքներում բնակչության խտությունը. 

 համայնքի բյուջեի նախագծի քննարկման և հաստատման ավագանու 

կանոնակարգեր ընդունած համայնքների թիվը, համայնքի զարգացման քառամյա 

ծրագիրը, բյուջեն, դրա կատարման եռամսյակային և տարեկան 

հաշվետվությունները հրապարակող ՏԻՄ-երի թիվը, ներքին աուդիտ 

իրականացնող ՀՀ համայնքների թիվը. 

 բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՀ համայնքների բյուջեների եկամուտը, սեփական 

մուտքերի մասնաբաժինը ՀՀ համայնքների բյուջեների ընդհանուր մուտքերի մեջ.  

 ՀՀ համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողերի ընդհանուր մակերեսը, մեկ 

տնային տնտեսությանը բաժին ընկնող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 

մակերեսի միջին ցուցանիշը՝ ՀՀ գյուղական բոլոր համայնքների հաշվարկով, ՀՀ 

համայնքների սեփականություն հանդիսացող հողերի ընդհանուր տարածքի 

մասնաբաժինը հանրապետության ընդհանուր տարածքում, ՀՀ համայնքների 

սեփականություն հանդիսացող կազմակերպությունների թիվը, ՀՀ համայնքների 

հանրագումարային բյուջեում հողի հարկի և գույքահարկի գծով փաստացի 

եկամուտները, ՀՀ համայնքներում հողի հարկի և գույքահարկի գծով եկամուտների 

կատարման մակարդակը, ՀՀ համայնքներում հողի և գույքի հարկի գծով համայնքի 

բյուջեի նկատմամբ չկատարված հարկային պարտավորությունների ծավալը. 

 ՀՀ պետական բյուջեին ամրագրված հարկատեսակներից, պարտադիր վճարներից 

և տուրքերից ՀՀ համայնքների բյուջեին կատարվող մասհանումների 

տոկոսաչափը՝, ըստ տեսակների, ՀՀ համայնքների ամփոփ բյուջեում պետական 

տուրքերի գծով փաստացի եկամուտները, ՀՀ համայնքների ամփոփ բյուջեում 

տեղական տուրքերի և վճարների գծով փաստացի մուտքերը, ՀՀ պետական 

բյուջեից ՀՀ համայնքների բյուջեներին տրամադրվող ֆինանսական 

համահարթեցման դոտացիաների ընդհանուր գումարի նվազագույն չափը, 



 

 137 

պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող 

դոտացիաների մասնաբաժինը ՀՀ համայնքների բյուջեների ընդհանուր մուտքերի 

կազմում, ՀՀ պետական բյուջեից ՀՀ համայնքների բյուջեներին փաստացի 

փոխանցված ընթացիկ և կապիտալ սուբվենցիաների ծավալը, ՀՀ պետական 

բյուջեից և այլ աղբյուրներից ՀՀ համայնքներին տրամադրվող բյուջետային 

փոխատվությունների ծավալը, ՀՀ պետական բյուջեից և այլ աղբյուրներից ՀՀ 

համայնքներին տրամադրված վարկերի ծավալը, ՏԻՄ-երի թողարկած 

պարտատոմսերի տեղաբաշխումից ստացված միջոցների ծավալը. 

 բնակչության մեկ շնչին հաշվով ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսը, ՀՀ 

համայնքների բյուջեների ծախսերն ըստ գործառական դասակարգման, 

ծառայությունների բնագավառներում ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի 

տեսակարար կշիռներն ընդհանուր ծախսերում, ՀՀ համայնքների բյուջեների 

հանրագումարում ընթացիկ և կապիտալ ծախսերը. 

 ՀՀ-ում գրանցված միջհամայնքային միավորումների և համայնքների միությունների 

թիվը. 

 տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 

պարբերականությունը, ՀՀ համայնքների ավագանու անդամների փաստացի 

թվաքանակի հարաբերությունը համայնքների բնակիչների թվին, ՀՀ համայնքների 

թիվը, որոնցում ՏԻՄ-երը ընտրություններում կիրառվում է համամասնական 

ընտրակարգ, ՀՀ համայնքների թիվը, որոնցում կանոնավորապես կիրառվում են 

տեղական ինքնակառավարմանը ուղղակի մասնակցության մեխանիզմները, 

տեղական հանրաքվեներ իրականացրած ՀՀ համայնքների թիվը, տեղական 

հանրաքվեներին մասնակցության ցուցանիշը ՀՀ համայնքներում, տեղական 

ինքնակառավարմանը ուղղակի մեխանիզմներով մասնակցած քաղաքացիների 

թվաքանակը, տեղական ինքնակառավարմանը ուղղակի մեխանիզմներով 

մասնակցած քաղաքացիների կողմից արված և ՏԻՄ կողմից ընդունված 

առաջարկների թիվը, քաղաքացիներից և կազմակերպություններից ստացած, այդ 

թվում՝ առցանց եղանակով, դիմումների, առաջարկների և կարծիքների թիվը, 

 տեղեկատվական շտեմարաններ վարող ՀՀ համայնքների թիվը, ՀՀ համայնքների 

թիվը, որոնցում ներդրված է Համայնքային կառավարման տեղեկատվական 

համակարգը (ՀԿՏՀ), պաշտոնական կայքեր ունեցող և դրանք կանոնավոր կերպով 

թարմացնող ՀՀ համայնքների թիվը, ՀՀ համայնքների պաշտոնական կայքերի 

այցելուների թիվը, որակյալ համացանցի հասանելիությունը ՀՀ համայնքներում, ՀՀ 

համայնքներում տեղեկատվության էլեկտրոնային միջոցների թիվը մեկ բնակչի 

հաշվով, լայնաշերտ հեռահաղորդակցության կապուղիներից օգտվելու 
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հնարավորություն ունեցող ՀՀ համայնքների թիվը, ՀՀ համայնքների ՏԻՄ-երում 

օգտագործվող համակարգչային տեխնիկայի և սարքավորումների թիվը, 

քաղաքացիների հետ ինտերակտիվ փոխգործակցություն կազմակերպող ՀՀ 

համայնքների թիվը, առցանց ծառայություններ տրամադրող ՀՀ համայնքների 

թիվը, պաշտոնական կայքում զարգացման ծրագրերը, ավագանու նիստի 

արձանագրությունները, ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումները, բյուջեի 

կատարման մասին հաշվետվությունները, հայտարարությունները և այլ 

տեղեկություններ հրապարակող ՏԻՄ-երի թիվը: 

 ՀՀ համայնքների ավագանիների միջնակարգ և/կամ միջին մասնագիտական 

կրթություն ունեցող անդամների տեսակարար կշիռը ավագանու անդամների 

ընդհանուր թվաքանակում, ՀՀ համայնքների ավագանիների բարձրագույն 

կրթություն ունեցող անդամների տեսակարար կշիռը ավագանու անդամների 

ընդհանուր թվաքանակում, բարձրագույն կրթություն ունեցող ՀՀ համայնքների 

ղեկավարների տեսակարար կշիռը համայնքների ղեկավարների ընդհանուր 

թվաքանակում, ՀՀ համայնքների ավագանիների անդամի կողմից առաջարկված և 

ընդունված ավագանու որոշման նախագծերի, դրանցում փոփոխությունների և 

լրացումների թիվը, ՏԻՄ-երի կողմից պետական մարմինների կայացրած 

որոշումների վերաբերյալ բողոքարկումների թիվը: 
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Հավելված 3. ՀՀ համայնքների 2006-2008թթ. բյուջեների փաստացի եկամուտները125 

 

Հ/հ Եկամտատեսակները 2006թ. փաստ. 2007թ. փաստ. 2008թ. փաստ. 

Ընդամենը 
գումարը, մլն 
դրամ 

Տեսակարար 
կշիռը, % 

Ընդամենը 
գումարը, մլն 
դրամ 

Տեսակարար 
կշիռը, % 

Ընդամենը 
գումարը, մլն 
դրամ 

Տեսակարար 
կշիռը, % 

 Ընդամենը եկամուտներ և պաշտոնական 
տրանսֆերտներ, այդ թվում 

40,639.9 100.0 49,533.4 100.0 51,720.8 100.0 

Ա. Եկամուտներ, այդ թվում 23,469.5 57.8 26,183.6 52.9 26,087.8 50.4 

Ա.1 Ընթացիկ եկամուտներ,  

այդ թվում 
16,293.3 40.1 17,342.9 35.0 18,537.2 35.8 

1 Հարկային եկամուտներ 9,344.9 23.0 10,744.4 21.7 11,628.0 22.5 

1.1 Հողի հարկ 2,727.6 6.7 3,276.4 6.6 3,702.0 7.2 

1.2 Գույքահարկ 6,617.3 16.3 7,467.9 15.1 7,926.0 15.3 

2 Տուրքեր 1,634.8 4.0 2,060.1 4.2 2,218.6 4.3 

2.1 Պետական տուրքեր 739.0 1.8 832.5 1.7 824.1 1.6 

2.2 Տեղական տուրքեր 895.8 2.2 1,227.7 2.5 1,394.5 2.7 

3 Ոչ հարկային եկամուտներ 5,313.6 13.1 4,538.3 9.2 4,690.7 9.1 

3.1 Պատվիրակված լիազորությունների 
ֆինանսավորում 

480.1 1.2 659.6 1.3 928.7 1.8 
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Ա.2 Եկամուտներ կապիտալի 
գործառնություններից 

7,176.2 17.7 8,840.7 17.8 7,550.6 14.6 

1 Համայնքի սեփականություն համարվող 
գույքի օտարումից 

956.2 2.4 977.2 1.9 1,088.8 2.1 

2 Համայնքի սեփականություն համարվող 
հողի օտարումից 

6,220.0 15.3 7,863.5 15.9 6,461.8 12.5 

Բ. Պաշտոնական տրանսֆերտներ, այդ 
թվում 

17,162.1 42.2 23,342.1 47.1 25,625.9 49.6 

1 Ֆինանսական համահարթեցման 
սկզբունքով տրվող դոտացիաներ 

14,583.6 35.9 17,592.1 35.5 20,981.5 40.6 

2 Այլ դոտացիաներ 555.6 1.4 548.2 1.1 454.5 0.9 

3 Ընթացիկ սուբվենցիա 159.3 0.4 416.5 0.8 144.9 0.3 

4 Այլ աղբյուրներից ընթացիկ ծախսերի 
ֆինանսավորում 

0.0 0.0 2,353.0 4.8 1,943.6 3.8 

5 Կապիտալ սուբվենցիա 1,204.7 3.0 2,277.1 4.6 692.8 1.3 

6 Այլ աղբյուրներից կապիտալ ծախսերի 
ֆինանսավորում 

0.0 0.0 155.2 0.3 0.0 0.0 



 

 141 

Հավելված 4. ՀՀ համայնքների 2009-2010թթ. բյուջեների փաստացի և 2011թ. բյուջեի նախատեսված 
եկամուտները126 

 

Հ/հ Եկամտատեսակները 2009թ. փաստ. 2010թ. փաստ. 2011թ. ճշտված պլան 

Ընդամենը 
գումարը, մլն 
դրամ 

Տեսակարար 
կշիռը, % 

Ընդամենը 
գումարը, մլն 
դրամ 

Տեսակարար 
կշիռը, % 

Ընդամենը 
գումարը, մլն 
դրամ 

Տեսակարար 
կշիռը, % 

 Ընդամենը եկամուտներ, այդ 
թվում 

52,582.4 100.0 84,933.8 100.0 93,275.5 100.0 

1 Հարկեր և տուրքեր, այդ թվում 17,561.1 33.4 18,913.5 22.3 20,995.1 22.5 

1.1 Գույքային հարկեր անշարժ 
գույքից, այդ թվում 

8,406.0 16.0 8,532.4 10.0 10,622.9 11.4 

 Գույքահարկ շենքերի և 
շինությունների համար 

3,451.2 6.6 3,957.5 4.6 5,765.5 6.2 

 Հողի հարկ 4,954.8 9.4 4,574.8 5.4 4,857.4 5.2 

1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից, 
այդ թվում 

6,810.5 13.0 7,303.1 8.6 6,979.0 7.5 

 Գույքահարկ փոխադրամի-
ջոցների համար 

6,810.5 13.0 7,303.1 8.6 6,979.0 7.5 

1.3 Ապրանքների օգտագործ-ման 
կամ գործունեության 
իրականացման թույլտվու-թյան 
վճարներ, այդ թվում 

1609.3 3.1 2,296.4 2.7 2,602.5 2.8 

 Տեղական տուրքեր 1609.3 3.1 2,296.4 2.7 2,602.5 2.8 

1.4 Ապրանքների մատակարա-
րումից և ծառայությունների 
մատուցումից այլ պարտա-դիր 

734.3 1.4 780.5 0.9 789.0 0.8 
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վճարներ, այդ թվում 

 Պետական տուրքեր 734.3 1.4 780.5 0.9 789.0 0.8 

1.5 Այլ հարկային եկամուտներ 1.1 0.0 1.1 0.0 1.6 0.0 

2. Պաշտոնական դրամաշնորհներ, 
այդ թվում 

29,893.5 56.8 39,554.4 46.6 39,044.2 41.9 

2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշ-
տոնական դրամաշնորհներ` 
ստացված այլ պետություն-ներից 
կամ միջազգային 
կազմակերպություններից 

5.9 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 

2.4 Կապիտալ արտաքին պաշ-
տոնական դրամաշնորհներ` 
ստացված այլ պետություն-ներից 
կամ միջազգային 
կազմակերպություններից 

0.0 0.0 47.3 0.1 1.0 0.0 

2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտո-
նական դրամաշնորհներ` 
ստացված կառավարման այլ 
մակարդակներից 

28,507.5 54.2 37,936.6 44.7 38,909.5 41.7 

ա) Պետական բյուջեից ֆինանսա-
կան համահարթեցման 
սկզբունքով տրամադրվող 
դոտացիաներ 

27,491.0 52.3 32,421.8 38.2 32,172.4 34.5 

բ) Պետական բյուջեից տրա-
մադրվող այլ դոտացիաներ 

940.4 1.8 66.3 0.1 74.8 0.1 

գ) Պետական բյուջեից տրա-
մադրվող նպատակային 
հատկացումներ (սուբվենցիա) 

76.1 0.1 5,448.5 6.4 6,662.2 7.1 

դ) ՀՀ այլ համայնքներից ընթացիկ 
ծախսերի ֆինանսավորման 
նպատակով ստացվող 
պաշտոնական դրամաշնորհներ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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2.6 Կապիտալ ներքին պաշտո-
նական դրամաշնորհներ` 
ստացված կառավարման այլ 
մակարդակներից 

1,379.9 2.6 1,565.7 1.8 133.7 0.1 

ա) Պետական բյուջեից տրա-
մադրվող նպատակային 
հատկացումներ (սուբվենցիա) 

1,372.3 2.6 1,565.7 1.8 126.7 0.1 

բ) ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ 
ծախսերի ֆինանսավորման 
նպատակով ստացվող 
պաշտոնական դրամաշնորհներ 

7.6 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 

3. Այլ եկամուտներ, այդ թվում 5,127.7 9.8 26,466.0 31.1 33,236.3 35.6 

 Պետության կողմից ՏԻՄ-երին 
պատվիրակված լիազորու-
թյունների իրականացման 
ծախսերի ֆինանսավորման 
համար պետական բյուջեից 
ստացվող միջոցներ 

1001.5 1.9 21,573.7 25.4 26,643.8 28.6 

 Վարչական բյուջեի պա-
հուստային ֆոնդից ֆոնդային 
բյուջե կատարվող 
հատկացումներից մուտքեր 

1,470.0 2.8 2,464.3 2.9 2,782.3 3.0 
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Հավելված 5. Եվրամիության երկրների տեղական բյուջեների ծախսերի 
տեսակարար կշիռները հանրային ծախսերում և ՀՆԱ-ում (2007թ. 
տվյալներով)127 
 

ºñÏñÝ»ñ î»Õ³Ï³Ý µÛáõç»Ý»ñÇ Í³Ëë»ñÁ 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñáõÙ (%) 

î»Õ³Ï³Ý µÛáõç»Ý»ñÇ Í³Ëë»ñÁ 
ÐÜ²-áõÙ (%) 

¸³ÝÇ³ 63,5 32,5 

Æëå³ÝÇ³ 54,5 21,5 

Þí»¹Ç³ 47,0 24,5 

¶»ñÙ³ÝÇ³ 44,5 19,5 

´»É·Ç³  42,5 20,5 

üÇÝÉ³Ý¹Ç³ 41,0 19,0 

ÐáÉ³Ý¹Ç³ 33,5 15,0 

²íëïñÇ³ 33,0 16,0 

È»Ñ³ëï³Ý 32,5 13,5 

Æï³ÉÇ³ 31,5 15,0 

ÈÇïí³ 30,0 12,0 

Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ 29,0 13,0 

¾ëïáÝÇ³ 28,0 10,0 

â»ËÇ³ 26,5 12,0 

èáõÙÇÝÇ³ 26,5 10,0 

È³ïíÇ³ 24,5 8,5 

ÐáõÝ·³ñÇ³ 24,0 12,5 

üñ³ÝëÇ³ 22,0 12,0 

ÆéÉ³Ý¹Ç³ 20,0 7,0 

êÉáí»ÝÇ³ 20,0 9,0 

êÉáí³ÏÇ³ 18,0 6,5 

´áõÉÕ³ñÇ³ 17,5 7,5 

äáñïáõ·³ÉÇ³ 13,5 6,5 

ÈÛáõùë»Ùµáõñ· 13,5 5,0 

Ð³Û³ëï³Ý (2010Ã.) 8,5 2,4 

Ð³Û³ëï³Ý (2007Ã.) 7,2 1,7 

Ð³Û³ëï³Ý (2008Ã.) 6,6 1,5 

ÐáõÝ³ëï³Ý 6,0 2,5 

Ð³Û³ëï³Ý (2009Ã.) 5,2 1,6 

ÎÇåñáë 4,5 2,0 

Ø³ÉÃ³ 1,5 1,0 

 

                                                           
127

 Աղբյուրը` Sub-national public finance in the European Union, Dexia, December 2008. 
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Հավելված 6. ՀՀ համայնքների 2004-2010թթ. բյուջեների` բնակչության 
մեկ շնչին ընկնող եկամուտը և ծախսը (ՀՀ դրամով` առանց գնաճը 
հաշվի առնելու և գնաճը հաշվի առնելով, և ԱՄՆ դոլարով` առանց 
գնաճը հաշվի առնելու) 

 

òáõó³ÝÇßÇ 
³Ýí³ÝáõÙÁ 

2004Ã. 2005Ã. 2006Ã. 2007Ã. 2008Ã. 2009Ã. 2010Ã. 

ÐÐ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ 
ïíÛ³É ï³ñí³ 
ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç 
¹ñáõÃÛ³Ùµ (Ñ³½. 
Ù³ñ¹)* 

3,210.3 3,215.8 3,219.2 3,222.9 3,230.1 3,238.0 3,249.5 

ÐÐ µáÉáñ 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
µÛáõç»Ý»ñÇ 
÷³ëï³óÇ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, ÙÉÝ. 
¹ñ³Ù* 

27,101.6 32,565.4 40,639.9 49,533.4 51,720.8 52,582.4 84,933.8 

ÐÐ µáÉáñ 
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
µÛáõç»Ý»ñÇ 
÷³ëï³óÇ 
Í³Ëë»ñÁ, ÙÉÝ. 
¹ñ³Ù* 

26,037.5 32,600.8 39,552.8 53,647.0 55,643.7 49,358.0 82,623.8 

Ø»Ï ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ 
ï³ñí³ ÙÇçÇÝ 
÷áË³ñÅ»ùÁ (ÐÐ 
¹ñ³Ù)* 

534 458 416 342 306 363 374 

î³ñ»Ï³Ý ·Ý³×Á 
(%)* 

107.0 100.6 102.9 104.4 109.0 103.4 108.2 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
µÛáõç»Ý»ñÇ 
÷³ëï³óÇ 
»Ï³ÙáõïÁ Ù»Ï ßÝãÇ 
Ñ³ßíáí (ÐÐ ¹ñ³Ù) 

8,442 10,127 12,624 15,369 16,012 16,239 26,138 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
µÛáõç»Ý»ñÇ 
÷³ëï³óÇ 
»Ï³ÙáõïÁ Ù»Ï ßÝãÇ 
Ñ³ßíáí (ÐÐ ¹ñ³Ù, 
·Ý³×Ç Ñ³ßíÇ 
³éÝÙ³Ùµ) 

7,851 10,066 12,258 14,693 14,571 15,687 24,157 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
µÛáõç»Ý»ñÇ 
÷³ëï³óÇ 
»Ï³ÙáõïÁ Ù»Ï ßÝãÇ 
Ñ³ßíáí (²ØÜ 

15.8 22.1 30.3 44.9 52.3 44.7 69.9 
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¹áÉ³ñ) 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
µÛáõç»Ý»ñÇ 
÷³ëï³óÇ Í³ËëÁ 
Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí 
(ÐÐ ¹ñ³Ù) 

8,111 10,138 12,287 16,646 17,227 15,243 25,427 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
µÛáõç»Ý»ñÇ 
÷³ëï³óÇ Í³ËëÁ 
Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí 
(ÐÐ ¹ñ³Ù, ·Ý³×Ç 
Ñ³ßíÇ ³éÝÙ³Ùµ) 

7,543 10,077 11,931 15,914 15,677 14,725 23,500 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
µÛáõç»Ý»ñÇ 
÷³ëï³óÇ Í³ËëÁ 
Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí 
(²ØÜ ¹áÉ³ñ) 

15.2 22.1 29.5 48.7 56.3 42.0 68.0 

*) Աղբյուրները` www.armstat.am և www.minfin.am 

 

Գծապատկեր 6. ՀՀ համայնքների 2004-2010թթ. բյուջեների` բնակչության մեկ շնչին 

ընկնող եկամուտը և ծախսը (ՀՀ դրամով` առանց գնաճը հաշվի առնելու և ԱՄՆ դոլարով) 

 

ՀՀ  համայնքների բյուջեների փաստացի եկամուտը 

բնակչության մեկ շնչի հաշվով
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ÐÐ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù 8.442 10.127 12.624 15.369 16.012 16.239 26.138

²ØÜ ¹áÉ³ñ 15.8 22.1 30.3 44.9 52.3 44.7 69.9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ՀՀ համայնքների բյուջեների փաստացի ծախսը 
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²ØÜ ¹áÉ³ñ 15.2 22.1 29.5 48.7 56.3 42.0 68.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

 

 

http://www.armstat.am/
http://www.minfin.am/


 

 147 

Հավելված 7. ՀՀ համայնքների 2006-2008թթ. բյուջեների փաստացի 
ծախսերն ըստ գործառական դասակարգման128 

 

Ð/Ñ Ì³ËëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 2006Ã. 2007Ã. 2008Ã. 

ÀÝ¹³Ù»Ý
Á 

·áõÙ³ñÁ, 
ÙÉÝ ¹ñ³Ù 

î»ë³Ï
³ñ³ñ 
ÏßÇéÁ 

% 

ÀÝ¹³Ù»Ý
Á 

·áõÙ³ñÁ, 
ÙÉÝ ¹ñ³Ù 

î»ë³
Ï³ñ³

ñ 
ÏßÇéÁ 

% 

ÀÝ¹³Ù»Ý
Á 

·áõÙ³ñÁ, 
ÙÉÝ ¹ñ³Ù 

î»ë³
Ï³ñ³

ñ 
ÏßÇéÁ 

% 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë»ñ1,  

³Û¹ ÃíáõÙ 
39,552.8 100 53,647.0 100 55,643.7 100 

 ì³ñã³Ï³Ý µÛáõç» 31,517.7 79.7 37,362.5 69.6 41,224.6 71.5 

 üáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç» 9,245.5 23.4 18,142.2 33.8 15,861.9 28.5 

1 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ 
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 

12,499.0 31.6 13,574.8 25.3 14,655.6 26.3 

2 ä³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 41.2 0.1 43.6 0.1 38.9 0.1 

3 Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñ·Ç 
å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ, 
³½·³ÛÇÝ 
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ 
¹³ï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

4.4 0.0 5.3 0.0 5.9 0.0 

4 ÎñÃáõÃÛáõÝ ¨ ·ÇïáõÃÛáõÝ 6,306.8 15.9 7,984.0 14.9 10,034.0 18.0 

5 ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ 36.4 0.1 49.3 0.1 55.0 0.1 

6 êáóÇ³É³Ï³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ ¨ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý 
³å³ÑáíáõÃÛáõÝ 

991.5 2.5 1,196.6 2.2 1,399.6 2.5 

7 Øß³ÏáõÛÃ, 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, 
ëåáñï ¨ ÏñáÝ 

2,650.7 6.7 3,220.7 6.0 3,694.5 6.7 

8 ´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ 

9,871.1 25.0 12,884.6 24.0 14,690.4 26.4 

9 ì³é»ÉÇù³ÛÇÝ ¨ 
¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ñ³Ù³ÉÇñ 

349.2 0.9 205.8 0.4 242.9 0.4 

                                                           
128

 Աղբյուրը` ՀՀ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայք` www.minfin.am 
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10 ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, 
³Ýï³é³ÛÇÝ ¨ çñ³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, 
ÓÏÝ³µáõÍáõÃÛáõÝ 

97.8 0.3 151.3 0.3 146.6 0.3 

11 ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, 
Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñ, 
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¨ 
µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ 

49.0 0.1 230.1 0.4 181.4 0.3 

12 îñ³Ýëåáñï, 
×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¨ Ï³å 

1,382.9 3.5 6,908.0 12.9 3,831.8 6.9 

13 îÝï»ë³Ï³Ý ³ÛÉ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 

79.7 0.2 1,450.5 2.7 36.4 0.1 

14 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ËÙµÇÝ 
ã¹³ëíáÕ Í³Ëë»ñ 

5,193.3 13.1 5,742.4 10.7 6,630.7 11.9 

1 
Առանց վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարված 

հատկացումների 
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Հավելված 8. ՀՀ  համայնքների 2009-2010թթ. բյուջեների փաստացի և 2011թ. բյուջեի նախատեսված 
ծախսերն ըստ գործառական դասակարգման129 

Ð/Ñ Ì³ËëÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 2009Ã. ÷³ëï. 2010Ã. ÷³ëï. 2011Ã. ×ßï. åÉ³Ý 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝ-
ùÝ»ñÇ 
÷³ëï³óÇ 
Í³Ëë»ñÁ,  

ÙÉÝ. ¹ñ³Ù 

î»ë³-
Ï³ñ³ñ 
ÏßÇéÁ, 

% 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝ-
ùÝ»ñÇ 
÷³ëï³óÇ 
Í³Ëë»ñÁ,  

ÙÉÝ. ¹ñ³Ù 

î»ë³-
Ï³ñ³ñ 
ÏßÇéÁ, 

% 

ÐÐ Ñ³Ù³ÛÝ-
ùÝ»ñÇ 
÷³ëï³óÇ 
Í³Ëë»ñÁ,  

ÙÉÝ. ¹ñ³Ù 

î»ë³-
Ï³ñ³ñ 
ÏßÇéÁ, 

% 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Í³Ëë»ñ1, ³Û¹ ÃíáõÙ 49,358.0 100 82,623.8 100 101,600.2 100 

 ì³ñã³Ï³Ý µÛáõç» 46,942.1 95.1 77,809.1 94.2 93,260.9 91.8 

 üáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç» 3,885.9 7.9 7,279.0 8.8 11,121.7 10.9 

1 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 

18,201.5 36.9 20,741.1 25.1 25,580.2 25.2 

2 ä³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 33.5 0.1 13.7 0.0 55.9 0.1 

3 
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñ·, ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ 
¹³ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ 

18.6 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0 

4 îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 240.7 0.5 6,494.5 7.9 5,841.4 5.8 

4.1 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ ïÝï»ë³Ï³Ý, ³éևïñ³ÛÇÝ 
և ³ßË³ï³ÝùÇ ·Íáí Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 

0.2 0.0 12.1 0.0 45.4 0.0 

4.2 
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ³Ýï³é³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ÓÏÝáñëáõÃÛáõÝ և áñëáñ¹áõÃÛáõÝ 

852.1 1.7 1,118.5 1.4 1,200.9 1.2 

4.3 ì³é»ÉÇù և ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ 537.5 1.1 254.2 0.3 352.9 0.3 

4.4 
È»éÝ³³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ 
և ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

45.5 0.1 3.9 0.0 16.0 0.0 

                                                           
129

 Աղբյուրը` ՀՀ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայք` www.minfin.am 



 

 150 

4.5 îñ³Ýëåáñï 4,124.9 8.4 21,788.4 26.4 23,989.5 23.6 

4.6 ²ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñ 2.2 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 

4.7 
îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí 
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý և Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

16.4 0.0 10.1 0.0 13.1 0.0 

4.8 
îÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ÛÉ 
¹³ë»ñÇÝ ãå³ïÏ³ÝáÕ) 

-5,338.1 -10.8 -16,693.3 -20.2 -19,776.5 -19.5 

5 
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, ³Û¹ 
ÃíáõÙª 

6,407.2 13.0 7,709.7 9.3 8,302.9 8.2 

5.1 ²Õµ³Ñ³ÝáõÙ 4,741.4 9.6 5,383.6 6.5 5,524.6 5.4 

5.2 Î»Õï³çñ»ñÇ Ñ»é³óáõÙ 165.6 0.3 201.9 0.2 217.6 0.2 

5.3 Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ³ÕïáïÙ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñ 96.3 0.2 144.9 0.2 67.8 0.1 

5.4 
Î»Ýë³µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý և µÝáõÃÛ³Ý 
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 

95.8 0.2 79.4 0.1 59.3 0.1 

5.5 
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·Íáí 
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý և Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

3.9 0.0 2.7 0.0 6.9 0.0 

5.6 
Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ (³ÛÉ 
¹³ë»ñÇÝ ãå³ïÏ³ÝáÕ) 

1,304.2 2.6 1,897.1 2.3 2,426.8 2.4 

6 
´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¨ ÏáÙáõÝ³É 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª 

4,345.2 8.8 9,772.3 11.8 13,831.0 13.6 

6.1 ´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ 702.3 1.4 1,530.6 1.9 2,422.1 2.4 

6.2 Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙ 191.1 0.4 233.4 0.3 278.6 0.3 

6.3 æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ 727.0 1.5 2,826.7 3.4 4,467.9 4.4 

6.4 öáÕáóÝ»ñÇ Éáõë³íáñáõÙ 963.6 2.0 2,774.3 3.4 3,502.5 3.5 

6.5 ´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý և ÏáÙáõÝ³É 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí Ñ»ï³½áï³Ï³Ý և 

32.9 0.1 34.5 0.0 33.3 0.0 
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Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

6.6 
´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý և ÏáÙáõÝ³É 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ (³ÛÉ ¹³ë»ñÇÝ ãå³ïÏ³ÝáÕ) 

1,728.4 3.5 2,372.9 2.9 3,126.6 3.1 

7 ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ 143.7 0.3 358.2 0.4 147.2 0.1 

8 Ð³Ý·Çëï, Ùß³ÏáõÛÃ ¨ ÏñáÝ 3,868.8 7.8 5,165.0 6.3 12,433.8 12.2 

9 ÎñÃáõÃÛáõÝ 13,641.4 27.6 29,253.0 35.4 29,659.5 29.2 

9.1 Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ 9,281.5 18.8 8,686.7 10.5 10,599.7 10.4 

9.2 î³ññ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛáõÝ 159.5 0.3 5,154.2 6.2 5,539.1 5.5 

9.3 ØÇçÝ³Ï³ñ· ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛáõÝ 56.1 0.1 9,679.2 11.7 6,708.9 6.6 

9.4 ²ñï³¹åñáó³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ 3,608.6 7.3 4,040.1 4.9 4,462.0 4.4 

9.5 ÎñÃáõÃÛáõÝ (³ÛÉ ¹³ë»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ) 535.7 1.1 1,693.0 2.1 2,349.8 2.3 

10 êáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 1,740.0 3.5 2,106.4 2.6 2,058.0 2.0 

11 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇÝ ã¹³ëíáÕ 
å³Ñáõëï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñ1 

717.4 1.5 1,008.3 1.2 3,688.5 3.6 

1 
Առանց վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարված հատկացումների 
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Հավելված 9. Կառավարման ապակենտրոնացման և տեղական 
ինքնակառավարման զարգացման բարեփոխումների առանցքային 
միջոցառումները կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 
ժամանակահատվածներում 

 

 Կարճաժամկետ 
 (մինչև 3 տարի) 

Միջնաժամկետ 
 (3 - 7 տարի) 

Երկարաժամկետ (8 -
15 տարի) 

Ապակենտրոնացմ
ան ոլորտ  

 
/բաժին 2.1/ 

 

-համայնքային 
լիազորությունների 
իրականացման 
ֆինանսական 
աղբյուրների 
օրենսդրական 
ապահովում 
- համայնքների և 
ազգաբնակչության 
որոշ տվյալների 
շտեմարանի 
ստեղծում 

- պարտադիր և 
պատվիրակված 
լիազորությունների 
իրականացման 
կարգերի 
հաստատում 
- ՏԻՄ-երի 
լիազորում նոր 
գործառույթներով 
-ՏԿ և ՏԻՄ-երի 
փոխհարաբերու-
թյան 
կարգավորում 

-պարտադիր 
համարելով 
եռամսյակային 
ներքին և տարեկան 
արտաքին աուդիտի 
իրականացումը 

Հավասարազոր և 
հակակշիռ ՏԻՄ-ի 
ստեղծում 
 
/բաժին 2.2/ 

-Ավագանու 
անդամների 
կարողությունների 
հզորացում 
-ավագանու դերը 
նվազեցնող 
իրավական ակտերի 
վերացում 
-ավագանու անդամի 
փոխհատուցման 
տրամադրում 
տարբերակված ձևով 

-Ավագանու 
ղեկավար կազմի 
ստեղծում 
-Ավագանու 
անդամների 
համար վճարովի 
հասարակական 
աշխատանքի 
հնարավորությունը 
- ավագանու 
նիստում 
քննարկվեն միայն 
այն հարցերը, 
որոնք քննարկվել 
են ավագանու 
հանձնաժողովների
ց որևէ մեկում 

-Ավագանու 
անդամությունը 
համարել վճարովի 
համայնքային 
ծառայություն, 
ստեղծել 
արհեստավարժ 
ավագանի 
-պարտադիր 
ֆինանսատնտեսակ
ան 
վերահսկողության 
իրականացում 
ավագանու կողմից 

Տեղական 
ինքնակառավարմ
ան համակարգի 
կառուցվածքային 
փոփոխություններ 

 
/բաժին 2.3/ 

- շարունակել Երևանի 
ՏԻ համակարգի 
ուսումնասիրություննե
րը մինչև նրա առաջին 
ավագանու 
գործունեության 
ժամկետի ավարտը 

- Երևանի 
տեղական 
ինքնակառավարմ
ան համակարգում 
բարելավման 
առաջարկների 
ներկայացում 

 

-ՀՀ ստեղծել 
բազմամակարդակ, 
տարբեր 
ընտրակարգերով 
ընտրված ՏԻՄ-եր 
-խոշորացված 
համայնքներում 
ավագանու 
բազմամանդատ 
ընտրության 
անցկացում 

ՏԻՄ 
կարողությունների 
զարգացում 

 

- հնարավորություն 
տալ համայնքի 
ղեկավարին , 
ավագանու որոշմամբ, 

- պատրաստել 
հատուկ ուղեցույց 
ավագանու նոր, 
առաջին անգամ 

- համայնքի 
ղեկավարի, նրա 
աշխատակազմի և 
ավագանու 
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 Կարճաժամկետ 
 (մինչև 3 տարի) 

Միջնաժամկետ 
 (3 - 7 տարի) 

Երկարաժամկետ (8 -
15 տարի) 

/բաժին 2.4/ համայնքի 
ընտրողների թվից 
կախված, ունենալ մի 
քանի տեղակալներ 

ընտրված 
անդամների 
համար, 
- հատուկ  
ուսուցողական 
մոդուլների 
ստեղծում 
ՏԻՄ-երի համար 

անդամների 
կարողությունների 
հզորացում 
-բարձրացնել ՏԻ 
գործընթացներում 
բնակչության և 
համայնքային 
հաստատություններ
ի ներգրավման 
մակարդակը 
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Հավելված 10. Ընդհանուր դիտարկումներ ՏԻՄ-երի 
իրավասությունների վերաբերյալ: Պետության կողմից ՏԻՄ-երին 
պատվիրակված լիազորությունների վերլուծությունը և գնահատումը:  

 

Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքը (հոդված 10) սահմանում է ՏԻՄ-երի 

լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը: Միևնույն ժամանակ, Տեղական 

ինքնակառավարման մասին և այլ ՀՀ օրենքներում ըստ բնագավառների 

լիազորությունների սահմանումները որոշ դեպքերում հակասության մեջ են գտնվում 

հոդված 10-ի դրույթների հետ: 

Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված մի շարք 

պարտադիր կամ պատվիրակված լիազորությունների սահմանումները կամ 

բովանդակային ծավալները չեն համապատասխանում այդ լիազորությունների 

իրականացման կարգերը սահմանող ոլորտային օրենքներում տրվող սահմանումներին 

կամ բովանդակություններին, օրինակ, ընտրությունների կազմակերպման հարցում, 

պաշտպանության, քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում և այլն: 

Առանձին դեպքերում խախտված է ՏԻՄ-երի լիազորությունների բացառիկության 

սկզբունքը, օրինակ, զինապարտների հաշվառման, բնակիչների հաշվառման և այլ 

դեպքերում: 

Առանձին դեպքերում ՏԻՄ-երին ամրագրված են պարտադիր լիազորություններ, որոնք 

ճիշտ կլիներ սահմանել որպես պատվիրակված կամ կամավոր լիազորություններ: 

Կան դեպքեր, երբ օրենքում չի սահմանվում, թե ՏԻՄ-երի կոնկրետ լիազորությունը ի՞նչ 

տեսակի է, օրինակ, արտակարգ իրավիճակների դեպքում և այլն: 

Շատ դեպքերում օրենքում ըստ բնագավառների սահմանված են կամավոր 

լիազորություններ, որոնց թվարկման անհրաժեշտությունը օրենքում պարզապես չկա: 

Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում առանձնացված սահմանվում են` 

համայնքի ավագանու իրավասությունները (հոդված 16), համայնքի ղեկավարի 

իրավասությունները (հոդված 32) և համայնքի ղեկավարի լիազորություններն ըստ 

բնագավառների (հոդվածներ 33-ից առ 45): Մինչդեռ, դրանց տարանջատումը 

աննպատակահարմար է և ոչ լիարժեք, անհրաժեշտություն կա օրենքում ամբողջապես 

վերանայել և վերախմբագրել լիազորությունների ցանկը: 

Առանձին դեպքերում ավագանուն վերապահվում է իրավասություններ, որոնց առարկան 

հանդիսացող բուն լիազորությունները հստակ չեն սահմանվում: Օրինակ, ավագանին 

հաստատում է առևտրի, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտի 

գործունեության համայնքային կանոնները: Մինչդեռ, այս բնագավառում համայնքի 
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ղեկավարի լիազորությունները սահմանող 40-րդ հոդվածը նման լիազորություն չի 

նկարագրում: 

Որոշ լիազորությունների սահմանումները շատ վերացական են, ուստի դժվար է տալ 

դրանց կոնկրետ նկարագիրը: 

Որոշ լիազորությունների սահմանումները շատ կոնկրետ կամ դիսկրետ են և ավելի 

շուտ բնութագրում են պաշտոնյայի կամ մարմնի գործառույթը, քան ՏԻՄ-երի 

լիազորությունը: Օրինակ, ստորագրում է ֆինանսական փաստաթղթերը, կազմում ու 

համայնքի ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում... բառերով սկսվող 

լիազորությունները և այլն: 

ՏԻՄ-երի իրավասությունները սահմանող որոշ օրենսդրական դրույթներ խճճված են կամ 

անորոշ: Առկա են շեղումներ տեղական ինքնակառավարման սկզբունքներից: Ճիշտ 

կլինի` օրենքում տարանջատել ու առանձին սահմանել համայնքի իրավասությունները, 

այնուհետև դրանց հիման վրա առանձնացված ու հստակ սահմանել համայնքի 

ավագանու և ղեկավարի գործառույթները: 

Հայաստանի համայնքների պատշաճ կառավարման համար Ավագանու դերը և 

լիազորությունները, եվրոպական երկրների հետ համեմատությամբ, նվազեցված և թույլ 

են, համայնքների սեփականություն համարվող գույքը բավարար չէ` ՏԻՄ-երին օրենքով 

վերապահված լիազորություններն արդյունավետ իրականացնելու համար: 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի համայնքներում պատշաճ կառավարման մակարդակը 

անբավարար է նաև այն պատճառով, որ ՏԻՄ-երն օժտված չեն համայնքային 

մակարդակում հանրային կենսական կարևոր ծառայությունները մատուցելու և 

համայնքային կյանքը լիարժեք կազմակերպելու համապատասխան լիազորություններով, 

որն էլ պայմանավորված է Հայաստանում իշխանության ապակենտրոնացման ցածր 

մակարդակով: 

Հայաստանում հիմնականում ստեղծվել և գործում է օրենսդրական այն դաշտը, որտեղ 

ամրագրվել են հանրային կառավարման մարմինների իրավասությունների ու 

լիազորությունների բաշխումը, դրա շրջանակներում օրենքով սահմանվել են 

ապակենտրոնացված ՏԻՄ-երի` ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ ոլորտային 

իրավասություններն ու լիազորությունները: Համեմատելով Հայաստանի և եվրոպական 

երկրների հանրային կառավարման համակարգերում լիազորությունների բաշխումները` 

հստակ երևում են այն բնագավառները, որտեղ Հայաստանն ապակենտրոնացման 

մակարդակով և լիազորությունների իրականացման պատասխանատվության բաշխման 

համաչափության առումով նկատելիորեն զիջում է եվրոպական երկրներին: 

Մասնավորապես, այդ բնագավառների թվին կարելի է դասել հիմնական ու միջնակարգ 

կրթության, սոցիալական պաշտպանության, առողջապահության, մունիցիպալ 
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ոստիկանության, բնակիչների հաշվառման ու գրանցման և այլ բնագավառները, որտեղ, 

համաձայն միջազգային փորձի, լիազորություններն ավելի արդյունավետ իրականացվում 

են ապակենտրոնացված մարմինների կողմից: 

Երևան քաղաքի ՏԻՄ-երի ընդհանուր իրավասությունների բնույթն, ընդհանուր առմամբ, 

համընկնում է ՀՀ այլ համայնքների ՏԻՄ-երի ընդհանուր իրավասությունների բնույթին, 

սակայն նրանց միջև կան նաև մի շարք էական տարբերություններ և 

առանձնահատկություններ, որոնք սահմանվել են Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ նոր օրենքում: 

Համեմատելով Երևան քաղաքի և ՀՀ այլ ՏԻՄ-երին օրենքով տրված լիազորությունների 

ձևակերպումները, ծավալները և բնույթը, պետք է նկատել, որ դրանք բավականին 

նկատելիորեն տարբերվում են` շատ դեպքերում պարզապես չհամապատասխանելով 

միմյանց: Նախ, ելնելով Երևան համայնքի առանձնահատկություններից, Երևանի ՏԻՄ- 

երի լիազորությունները համարյա բոլոր բնագավառներում վերաձևակերպվել են` 

դժվարացնելով ուղղակի համեմատությունը ՀՀ այլ համայնքների ՏԻՄ-երի 

լիազորությունների հետ: Վերաձևակերպվել են նույնիսկ որոշ բնագավառների 

անվանումները: Այսպես, տրանսպորտի բնագավառի անվանումը վերաձևակերպվել է` 

տրանսպորտի և ճանապարհաշինության; առևտրի և ծառայությունների բնագավառը` 

առևտրի և սպասարկման; աշխատանքի և սոցիալական ծառայության բնագավառը` 

սոցիալական պաշտպանության; բնության և շրջակա բնական միջավայրի 

պահպանության բնագավառը` բնապահպանության; պաշտպանության բնագավառը` 

պաշտպանության կազմակերպման և այլն: 

Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում ՏԻՄ-երի 

լիազորությունների գծով ներառվել են ևս երեք նոր բնագավառներ, որոնք Տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում բացակայում են: Դրանցից առաջինը` 

ավագանու հետ հարաբերությունների բնագավառն ինչ-որ ձևով արտացոլված է 

համայնքի ղեկավարի իրավասություններում (հոդված 32), իսկ մյուս երկու 

բնագավառներն առաջին անգամ են ներառվել ՀՀ տեղական ինքնակառավարման 

համակարգում, սակայն առայժմ արտացոլված չեն Տեղական ինքնակառավարման 

մասին ՀՀ օրենքում: 

Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի մյուս 

առանձնահատկությունն էլ այն է, որ այնտեղ բացակայում է քաղաքացիների և 

տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության բնագավառը, այսինքն` 

Երևանի ՏԻՄ-երն այդ բնագավառում չունեն ուղղակի լիազորություններ: Դրա փոխարեն, 

այդ բնագավառում` համեմատած ՀՀ այլ ՏԻՄ-երի հետ, սահմանափակ 

լիազորություններով օժտվել են միայն Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարները 
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(դրանց քանակն ընդամենը չորսն է, իսկ ՀՀ այլ ՏԻՄ-երն այդ բնագավառում ունեն 7 

պարտադիր և 6 պատվիրակված լիազորություններ): 

Համաձայն օրենքի, Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարներն ունեն 

լիազորություններ քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքների 

պաշտպանության (4 լիազորություն), ֆինանսների (5), քաղաքաշինության և կոմունալ 

տնտեսության (9), հողօգտագործման (4), առևտրի և սպասարկման (3), կրթության և 

մշակույթի (2), առողջապահության, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի (1), 

աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության (3) և գյուղատնտեսության (1) 

բնագավառներում: Այս լիազորությունները, ՀՀ այլ ՏԻՄ-երի լիազորությունների հետ 

համեմատած, բնականաբար, քիչ են, քանի որ թվարկված բնագավառներում 

լիազորությունների մեծ մասը վերապահված են Երևանի ՏԻՄ-երին: Բացի դրանից, կան 

բնագավառներ, որտեղ Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարներն ընդհանրապես 

չունեն լիազորություններ: Դրանք են` պաշտպանության կազմակերպում, 

հասարակական կարգի պահպանություն, տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն, 

բնապահպանություն, ինչպես նաև օրենքում ներառված նոր բնագավառները, որտեղ 

բոլոր լիազորությունները վերապահվել են Երևանի ՏԻՄ-երին: 

Որպես ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ կենտրոնական 

կառավարության վերահսկողության իրավական հիմնական հիմք ՀՀ բոլոր ՏԻՄ-երի 

(բացառությամբ Երևանի) մասով հանդիսանում է Տեղական ինքնակառավարման 

մասին ՀՀ օրենքի 71-րդ գլուխը, իսկ Երևանի մասով` Երևան քաղաքում տեղական 

ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 7-րդ գլուխը: Պետական վերահսկողությունը, 

վարչական հսկողության տեսքով, տարածվում է ինչպես համայնքի ղեկավարի 

սեփական և պետության պատվիրակած լիազորությունների, այնպես էլ համայնքի 

ավագանու լիազորությունների իրականացման նկատմամբ: Վարչական հսկողության 

տեսակներն են` իրավական հսկողություն (համայնքի ղեկավարի սեփական և համայնքի 

ավագանու լիազորությունների իրականացման նկատմամբ), մասնագիտական 

հսկողություն (համայնքի ղեկավարի` պետության պատվիրակած լիազորությունների 

իրականացման նկատմամբ) և ֆինանսական հսկողություն (համայնքի ավագանու և 

ղեկավարի կողմից իրականացվող բյուջետային կամ ֆինանսատնտեսական 

գործունեության նկատմամբ): ՏԻՄ-երի նկատմամբ վերահսկողական 

լիազորություններով օժտված են ՀՀ կառավարությունը և ՀՀ վերահսկիչ պալատը` 

օրենքով սահմանված իրենց լիազորությունների շրջանակներում: 

Համայնքի ղեկավարի օրենքով սահմանված լիազորությունների ցանկը` ըստ առանձին 

բնագավառների և տեսակների, բերված է հավելված 10-ում: Այստեղ ներկայացված են 

նաև այդ լիազորությունների վերլուծությունը` ներառելով դրանց հիմնական իրավական 

հիմքերը, վարչական հսկողության տեսակները, ֆինանսավորման աղբյուրները, 
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լիազորությունների իրականացման պատասխանատվության կիսումը կառավարման այլ 

մարմինների հետ (լիազորությունների բացառիկությունը, համատեղումը կամ բաշխումը), 

արդյունավետությունը (միայն համայնքներում տարածվածության առումով), ինչպես նաև 

այդ վերլուծության արդյունքում յուրաքանչյուր լիազորության վերաբերյալ 

փորձագիտական ընդհանուր գնահատականը: 

Համայնքի ղեկավարի հետևյալ իրավասությունները մեկնաբանման և հստակեցման 

կարիք ունեն` 

 Համայնքի ղեկավարը համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիրը ներկայացնում է 

ավագանու հաստատմանը: Այդ փաստաթուղթն ավելի նշանակալի դեր կարող է 

ունենալ համայնքի զարգացման գործում, եթե օրենքով սահմանվի ավագանու 

կողմից դրա վերանայումը և հաստատումը յուրաքանչյուր տարի, ինչպես նաև 

համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի կատարման վերաբերյալ համայնքի 

ղեկավարի կողմից տարեկան հաշվետվության կազմումը և ավագանու կողմից դրա 

քննարկումը և հաստատումը: 

 Համայնքի ղեկավարը համայնքի ավագանու որոշմամբ նշանակում և ազատում է 

համայնքի բյուջետային հիմնարկների ղեկավարներին: Սա ամբողջությամբ չի 

համապատասխանում համայնքի ավագանու համապատասխան իրավասությանն առ 

այն, որ իր որոշմամբ համաձայնություն է տալիս համայնքի ղեկավարի 

ներկայացրած` բյուջետային հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

ղեկավարների թեկնածուներին (հոդված 16, կետ 15): 

 Հստակեցման կարիք ունեն համայնքի ավագանու և ղեկավարի իրավասությունները 

տեղական հանրաքվե նշանակելու վերաբերյալ, քանի որ դրա անցկացման կարգը 

սահմանված է «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքով: 

 Համայնքի սեփականություն համարվող գույքն օգտագործման տրամադրելու և 

օտարելու վերաբերյալ համայնքի ավագանու և ղեկավարի իրավասությունները 

պետք է ձևակերպել առանձին կետերով, քանի որ դրանք իրենց բնույթով տարբեր 

լիազորություններ են նախատեսում և կարգավորվում են տարբեր օրենսդրական 

ակտերով: Մասնավորապես, Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ 

օրենքն առնչվում է միայն սեփականության գույքի գույքային իրավունքների 

փոփոխմանը` օտարմանը, բայց ոչ` դրա վարձակալության տրամադրմանը: 

 Անհրաժեշտ է հստակեցնել համայնքի ավագանու և ղեկավարի իրավասությունները 

համայնքում ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման, անվտանգության 

ապահովման, կահավորանքի և այլ տեխնիկական միջոցների տեղադրման 

վերաբերյալ` Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան, քանի որ, բացի համայնքի ղեկավարի 
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ընդհանուր իրավասությունից (հոդված 32, կետ 131), այդ մասով նրան վերապահված 

են նաև նույնաբովանդակ պարտադիր լիազորություններ տրանսպորտի 

բնագավառում: 

 Համայնքի ղեկավարը համայնքի ավագանու հաստատմանն է ներկայացնում 

առաջարկ` ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներին համայնքի պատվավոր քաղաքացու 

կոչում շնորհելու վերաբերյալ: Համայնքի ավագանու իրավասությունների մեջ, բացի 

դրանից, ավելացվել է նաև իրավասություն քաղաքացիներին պատվավոր կոչումից 

զրկելու վերաբերյալ: 

 Համայնքի ղեկավարն իր իրավասության շրջանակում ընդունում է որոշումներ, 

կազմում է արձանագրություններ և արձակում կարգադրություններ: Այս 

իրավասությունը պետք է օրենքից հանել, քանի որ այն կառավարման գործադիր 

մարմնին բնորոշ ընդհանուր իրավասություն է և կարիք չկա հատուկ անդրադառնալ: 

 Համայնքի ղեկավարն օրենքով կամ կառավարության սահմանած կարգով 

ինքնուրույն և սեփական պատասխանատվությամբ կազմակերպում և ղեկավարում է 

պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացումը: 

Հիմք ընդունելով ՀՀ ՏԻՄ-երի իրավասությունների ու լիազորությունների ընդհանուր 

պատկերի վերաբերյալ ներկայացված նկարագրությունը, վերլուծության արդյունքները և 

կատարված եզրակացությունները` նպատակահարմար է առաջիկայում ծրագրավորել և 

իրականացնել հետևյալ միջոցառումները` 

 Վերլուծել ՏԻՄ-երի պատվիրակված լիազորությունների իրավական կարգավիճակը 

մեկնաբանելով և հստակեցնելով յուրաքանչյուր պատվիրակված լիազորության 

իրավական հիմքը և կարևորությունը, և ճշտելով ՀՀ տարածքային կառավարման և 

ՀՀ արդարադատության նախարարությունների, ինչպես նաև համապատասխան 

բնագավառի պետական լիազոր մարմնի ներկայացուցիչների տեսակետները: 

 Սահմանել ` ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման ընդհանուր կարգ,  ՏԻՄ-երի 

գործունեության առանձին բնագավառներում լիազորությունների իրականացման 

կոնկրետ կարգեր: 

 Մշակել, քննարկել և գործողության մեջ դնել ՏԻՄ-երի պարտադիր և պատվիրակված 

լիազորությունների իրականացման արժեքների հաշվարկման մեթոդաբանություններ` 

պահանջվող ֆինանսական միջոցների նվազագույն ծավալները որոշելու 

նպատակով: 

 Մշակել և առաջարկել ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման 

արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանություն, դրա հիման վրա վերլուծել և 

գնահատել ՏԻՄ-երին գործող օրենքով վերապահված լիազորությունների և դրանց 
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իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային, գույքային ու ֆինանսական 

ռեսուրսների համապատասխանությունը: 

 Վերոնշյալ ՀՀ օրենքի և մեթոդաբանությունների կիրառմամբ` ուսումնասիրել և 

գնահատել ՀՀ ՏԻՄ-երի աշխատակազմերի մարդկային, նյութական ու ֆինանսական 

ռեսուրսների կարիքները` գործող օրենքով նրանց վերապահված լիազորությունները 

լիարժեք և արդյունավետ իրականացնելու համար: 

 Համայնքներին օրենքով ապահովել նրանց գնահատված կարիքներին 

համապատասխան աղբյուրների և ծավալների ֆինանսական միջոցներով: 

 Նախորդ կետերով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ընթացքում 

բացահայտված օրենսդրական հակասություններն ու թերությունները հաշվի առնելով` 

մշակել օրենսդրական փոփոխությունների ու լրացումների վերաբերյալ 

առաջարկությունների փաթեթ և ներկայացնել ՀՀ տարածքային կառավարման 

նախարարության քննարկմանը: 

 Հիմնվելով եվրոպական երկրների փորձի և փորձնական ծրագրերի արդյունքների 

վրա` շարունակել հանրային կառավարման վարչական և ֆինանսական 

ապակենտրոնացումը դեպի համայնքներ` հիմնական և միջնակարգ կրթության, 

առողջապահության, սոցիալական ապահովության, մունիցիպալ ոստիկանության, 

բնակչության հաշվառման և գրանցման, հարկային և այլ բնագավառներում: 

 Համայնքի ղեկավարի տեխնոլոգիական աղետները կանխելու, տարերային և 

տեխնոլոգիական աղետների հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ լիազորության 

իրականացման համար իրավական հիմք է հանդիսանում Արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը130, որը 

սահմանում է ՏԻՄ-երի իրավասությունը այդ բնագավառում (հոդված 16), սակայն չի 

պարունակում լիազորության իրականացման կարգ` միայն ամրագրելով, որ ՏԻՄ-

երը բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացման 

նյութատեխնիկական ապահովումը և ֆինանսավորումն իրականացնում են 

համայնքների բյուջեների միջոցների հաշվին (հոդված 22): 

Եզրակացություն: Ելնելով լիազորության կարևորությունից` այն պետք է թողնել 

որպես պատվիրակված, սակայն անհրաժեշտ է վերանայել և հստակեցնել 

լիազորության իրավական հիմքը, իրականացման և ֆինանսավորման կարգը: 

 Համայնքի ղեկավարի լիազորության` 2) ապահովում է տեղամասային կենտրոնում 

բնականոն քվեարկության համար անհրաժեշտ կահավորումը., իրականացման 
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 Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 2 
դեկտեմբերի 1998թ., ՀՕ-265 
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համար իրավական հիմք է հանդիսանում ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը131, որի գլուխ 3-

ում (հոդվածներ 15, 16, 17), բացի նշված լիազորությունից, համայնքի ղեկավարի 

համար սահմանված են նաև այլ լիազորություններ` կապված ընտրական 

տեղամասերի և տեղամասային կենտրոնների կազմավորման, կահավորման, 

հաշմանդամների ընտրական իրավունքի իրականացման ապահովման, 

անհրաժեշտության դեպքում ընտրական տեղամասի գտնվելու տեղի փոխման և 

այլնի հետ: Համաձայն ՀՀ ընտրական օրենսգրքի հոդված 24-ի, ընտրությունների 

նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը կատարվում են ՀՀ պետական 

բյուջեի հաշվին: Ըստ այդմ, ընտրությունների ժամանակ, գործնականում, 

համայնքները ՀՀ պետական բյուջեից հիմնականում ստանում են որոշակի 

ֆինանսական միջոցներ, սակայն ինչքանով են դրանք բավարար համայնքների 

ղեկավարների` ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանված բոլոր լիազորություններն 

իրականացնելու համար, այնքան էլ պարզ չէ: 

Եզրակացություն: Առաջարկում ենք լիազորությունը վերանայել և դիտարկել այն 

ամբողջությամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին փոխանցելու 

նպատակահարմարությունը և հնարավորությունը:  

 Համայնքի ղեկավարի լիազորության` 21) սահմանում է խնամակալություն, 

հոգաբարձություն, իրականացնում է խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմիններին օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ., իրականացման 

համար իրավական հիմք է հանդիսանում ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքը132, որի 

հոդված 109-ում ամրագրված է, որ խնամակալության և հոգաբարձության 

մարմինները ՏԻՄ-երն են, և դրանց կից ստեղծվում են խնամակալության և 

հոգաբարձության հանձնաժողովներ, որոնց անհատական կազմը համայնքի 

ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է համայնքի ավագանին: ՀՀ 

կառավարության 24 փետրվարի 2011թ. հ. 164-Ն որոշմամբ հաստատվել է 

խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը, ինչպես նաև 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին հանձնարարվել է` 

վեցամսյա ժամկետում մշակել և հաստատել խնամակալության և հոգաբարձության 

հանձնաժողովների գործունեության վերաբերյալ մեթոդական ուղեցույց և այն 

տրամադրել խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին: 

Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները և հանձնաժողովները գործում են 

հասարակական հիմունքներով և օրենքով որևէ փոխհատուցում ՀՀ պետական 

բյուջեից սահմանված չէ: 
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 ՀՀ ընտրական օրենսգիրք` ընդունված 5 փետրվարի 1999թ., ՀՕ-284 
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 ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք` ընդունված 9 նոյեմբերի 2004թ., ՀՕ-123-Ն 
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Եզրակացություն: Լիազորությունը հիմնավորված է իրավական հիմքով, սակայն 

անհրաժեշտ է վերանայել լիազորության իրականացման ֆինանսավորման կարգը: 

 Համայնքի ղեկավարի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության 

գործունեության կազմակերպման լիազորության իրականացման համար իրավական 

հիմք է հանդիսանում ՀՀ կառավարության 18 դեկտեմբերի 2003թ. հ. 1699-Ն 

որոշումը133, որի համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության 

տարածքային բաժինները հանձնվել են համայնքների ենթակայությանը` նրանց 

գույքը, այդ թվում` զբաղեցրած շենքերը, թողնելով ՀՀ արդարադատության 

նախարարության հաշվեկշռում, և հաստատվել է քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման կարգը: ՔԿԱԳ 

ծառայությունների պահպանման ծախսերը բնականոն ձևով կատարվում են ՀՀ 

պետական բյուջեից: Սակայն, ՔԿԱԳ ծառայությունների համայնքային 

ենթակայությունն, ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում ձևական բնույթ է կրում: 

Եզրակացություն: Լիազորությունը հիմնավորված է իրավական հիմքով և 

ֆինանսավորվում է ՀՀ պետական բյուջեից, սակայն ապահովված չէ համայնքի 

կողմից լիազորության իրականացման բացառիկությունը: Այդ պատճառով, 

անհրաժեշտ է վերանայել լիազորության իրականացման կարգի որոշ դրույթներ: 

 Համայնքի ղեկավարի լիազորության` 3.1) միջոցներ է ձեռնարկում իր համայնքում 

երեխաների ծնունդների չգրանցման դեպքերը բացահայտելու և այդ ծնունդների 

պետական գրանցումներն ապահովելու ուղղությամբ, օրենքով սահմանված 

դեպքերում և կարգով տալիս է երեխայի ծննդի պետական գրանցման գրավոր 

հայտարարություն., իրականացման համար իրավական հիմք է հանդիսանում 

Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին ՀՀ օրենքը134, որի 16-րդ և 21-րդ 

հոդվածներում 2010 թվականին կատարված լրացումներով և փոփոխությամբ 

համայնքների ղեկավարների համար սահմանվել է նոր պատվիրակված 

լիազորություն: Սակայն, լիազորության իրականացման համար համայնքներին ՀՀ 

պետական բյուջեից ֆինանսական լրացուցիչ փոխհատուցում չի նախատեսվել: 
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 ՀՀ կառավարության 18 դեկտեմբերի 2003թ. հ. 1699-Ն որոշումը փոփոխությունների և լրացումների է 
ենթարկվել ՀՀ կառավարության 18.01.2007թ. հ. 59-Ն, 23.04.2009թ. հ. 430-Ն և 11.06.2009թ. հ. 643-Ն 
որոշումներով 
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 Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին ՀՀ օրենքը` ընդունված 8 դեկտեմբերի 2004թ., ՀՕ-9-Ն  
Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու 
մասին ՀՀ օրենքը` ընդունված 16 սեպտեմբերի 2010թ., ՀՕ-122-Ն 
Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքը` 
ընդունված 16 սեպտեմբերի 2010թ., ՀՕ-123-Ն 
Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ 
օրենքը` ընդունված 16 սեպտեմբերի 2010թ., ՀՕ-124-Ն 
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Եզրակացություն: Լիազորությունը հիմնավորված է իրավական հիմքով, սակայն չի 

ֆինանսավորվում է ՀՀ պետական բյուջեից, ինչպես նաև ապահովված չէ համայնքի 

կողմից լիազորության իրականացման բացառիկությունը: Այդ պատճառով, 

անհրաժեշտ է վերանայել լիազորության իրականացման և ֆինանսավորման կարգի 

որոշ դրույթներ: 

 Համայնքի ղեկավարի լիազորության` 4) վավերացնում է համայնքի բնակիչ 

համարվող անձանց կտակը, եթե այդ համայնքում չկա մշտապես գործող նոտար., 

իրականացման համար իրավական հիմք են հանդիսանում ՀՀ քաղաքացիական 

օրենսգիրքը, որի 1207-րդ հոդվածում սահմանվում է, որ նոտարի կողմից 

վավերացված կտակներին հավասարեցվում է նաև հեռավոր այն բնակավայրերում, 

որտեղ չկա նոտար, ապրող անձանց կտակները` վավերացված համայնքի 

ղեկավարի կողմից, և Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքը135, որը սահմանում է 

լիազորության իրականացման կարգը: Համայնքի ղեկավարի կողմից լիազորության 

իրականացման համար ՀՀ օրենսդրությունում ֆինանսական որևէ փոխհատուցում 

նախատեսված չէ, լիազորությունն արդյունավետ չի իրականացվում: 

Եզրակացություն: Լիազորությունն անհրաժեշտ է վերանայել և հստակեցնել դրա 

իրականացման և ֆինանսավորման կարգը: 

 Համայնքի ղեկավարի լիազորության` 5) հաստատում է համայնքի բնակիչ 

համարվող անձանց` տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ստանալու, 

աշխատավարձ և աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված այլ վճարներ 

ստանալու, նպաստներ և կրթաթոշակներ, քաղաքացիների` բանկային ավանդներ ու 

փոստային առաքումներ (այդ թվում` դրամական և ծանրոցային) ստանալու 

լիազորագիրը, եթե այդ համայնքում չկա մշտապես գործող նոտար:, իրականացման 

համար իրավական հիմք է հանդիսանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը, որի 321-

րդ հոդվածում սահմանվում է ՏԻՄ-ի կողմից լիազորագրեր տալու իրավասությունը, 

իսկ լիազորության իրականացման կարգը սահմանվում է Նոտարիատի մասին ՀՀ 

օրենքով: Ինչպես նախորդ լիազորության դեպքում, համայնքի ղեկավարի կողմից այս 

լիազորության իրականացման համար ևս ՀՀ օրենսդրությունում ֆինանսական որևէ 

փոխհատուցում նախատեսված չէ, և լիազորությունն արդյունավետ չի 

իրականացվում: 

Եզրակացություն: Լիազորությունն անհրաժեշտ է վերանայել և հստակեցնել դրա 

իրականացման և ֆինանսավորման կարգը: 
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Հասարակական կարգի պահպանության բնագավառում (ՏԻ մասին ՀՀ օրենք, հոդված 

35) 

 Համայնքի ղեկավարի լիազորության` 1) սույն օրենքով իրեն վերապահված 

լիազորությունների իրականացման համար համայնքի տարածքում գործող 

ոստիկանությունից կարող է պահանջել համապատասխան աջակցություն, որը 

ենթակա է պարտադիր կատարման: Ոստիկանությունը համայնքում կատարված 

իրավախախտումների մասին շաբաթը մեկ անգամ տեղեկատվություն է տրամադրում 

համայնքի ղեկավարին., իրականացման համար իրավական հիմք է հանդիսանում 

Ոստիկանության մասին ՀՀ օրենքը136, որի հոդված 11-ի դ) կետում սահմանվում է, 

որ ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում պարտավոր է 

աջակցել ՏԻՄ-երին` իրենց պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս: 

Լիազորությունն իր բնույթով ավելի նման է կամավորի և դրանից օգտվում են եզակի 

թվով ՏԻՄ-եր: 

Եզրակացություն: Նպատակահարմար է լիազորությունը ապակենտրոնացնել և 

դարձնել պարտադիր` համայնքներում կամ միջհամայնքային միավորումներում 

ստեղծելով մունիցիպալ ոստիկանություն և դրան օրենքով վերապահելով համայնքի 

տարածքում հասարակական կարգի պահպանության իրավասություններ: 

 Համայնքի ղեկավարի լիազորության` 2) անձանց, օրենքով նախատեսված 

դեպքերում և կարգով, ենթարկում է վարչական պատասխանատվության:, 

իրականացման համար իրավական հիմք է հանդիսանում Վարչական 

իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգիրքը137, որի հոդված 2191-ում թվարկված են 

օրենսգրքի այն հոդվածները, որտեղ համայնքների ղեկավարներն ունեն 

լիազորություններ վարչական պատասխանատվության ենթարկել այն անձանց, 

ովքեր կատարել են վարչական իրավախախտումներ: Լիազորությունն իր բնույթով, 

ըստ էության, պարտադիր է: 

Եզրակացություն: Նպատակահարմար է լիազորությունը վերանայել և այն 

վերաձևակերպել որպես պարտադիր: 

Հողօգտագործման բնագավառում (ՏԻ մասին ՀՀ օրենք, հոդված 38) 

 Համայնքի ղեկավարի լիազորության` 1) սահմանված կարգով իրականացնում է 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի ընթացիկ հաշվառումը և 

կազմում է համայնքի հողային հաշվեկշիռը., իրականացման համար իրավական 
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 Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգիրք` ընդունված 6 դեկտեմբերի   
   1985թ. 
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հիմք է հանդիսանում ՀՀ հողային օրենսգիրքը138, որի հոդված 3-ում սահմանված են 

ՏԻՄ-երի իրավասությունները հողային հարաբերությունների կարգավորման 

բնագավառում, մասնավորապես, այդ հոդվածի 4-րդ կետը վերաբերում է 

հողամասերի ընթացիկ հաշվառմանը: ՀՀ (այդ թվում` համայնքի) հողային 

հաշվեկշիռը կազմելու կարգը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 23 հոկտեմբերի 

2000թ. հ. 656 որոշմամբ, այսինքն այս լիազորության իրականացումը 

կանոնակարգված է: Սակայն, լիազորության իրականացման համար համայնքը 

պետությունից որևէ ֆինանսական փոխհատուցում չի ստանում: 

Եզրակացություն: Լիազորության իրականացումը կանոնակարգված է, սակայն 

անհրաժեշտ է համայնքներին տրամադրել լիազորության իրականացման համար 

համապատասխան ֆինանսական փոխհատուցում: 

 Համայնքի ղեկավարի համայնքի հողերի գոտիավորման, օտարման և օգտագործման 

տրամադրման լիազորության իրականացման համար իրավական հիմքեր են 

հանդիսանում ՀՀ հողային օրենսգիրքը (գլուխ 15, 16), Քաղաքաշինության մասին 

ՀՀ օրենքը139 (գլուխ 5): Լիազորության իրականացման կարգը սահմանված է ՀՀ 

կառավարության 12 ապրիլի 2001թ. հ. 286 Պետական և համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման 

իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին որոշմամբ: 

Սակայն, լիազորության իրականացման համար համայնքը պետությունից որևէ 

ֆինանսական փոխհատուցում չի ստանում: 

Եզրակացություն: Լիազորության իրականացումը կանոնակարգված է, սակայն 

անհրաժեշտ է համայնքներին տրամադրել լիազորության իրականացման համար 

համապատասխան ֆինանսական փոխհատուցում: 

 Համայնքի ղեկավարի համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և 

համայնքի սահմանանիշերի պահպանության լիազորության իրականացման համար 

իրավական հիմք է հանդիսանում ,Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ՀՀ 

օրենքը140, որի հոդված 7-ում սահմանված են ՏԻՄ-երի իրավասությունները 

գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության բնագավառում, այդ թվում` 

համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և համայնքի սահմանանիշերի 

պահպանությունը: Լիազորության իրականացման կարգը ևս սահմանվում է նույն 

օրենքով, սակայն լիազորության իրականացման համար համայնքը պետությունից 

որևէ ֆինանսական փոխհատուցում չի ստանում: 

                                                           
138

 ՀՀ հողային օրենսգիրք` ընդունված 2 մայիսի 2001թ., ՀՕ-185 
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 Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 5 մայիսի 1998թ., ՀՕ-217 
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 Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 2 մայիսի 2001թ., ՀՕ-179 
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Եզրակացություն: Լիազորության իրականացումը կանոնակարգված է, սակայն 

անհրաժեշտ է համայնքներին տրամադրել լիազորության իրականացման համար 

համապատասխան ֆինանսական փոխհատուցում: 

Տրանսպորտի բնագավառում (ՏԻ մասին ՀՀ օրենք, հոդված 39) 

 Համայնքի ղեկավարի համայնքի տարածքում ճանապարհային երթևեկության 

նշանների տեղակայման ու հանման լիազորության իրականացման համար 

իրավական հիմք է հանդիսանում Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

ապահովման մասին ՀՀ օրենքը141, իսկ լիազորության իրականացման կարգը 

սահմանվում է ՀՀ կառավարության 26 հոկտեմբերի 2006թ. հ. 1699-Ն որոշմամբ, որը 

հաստատել է ճանապարհային լուսացույցներին և ճանապարհային նշաններին 

ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները: 

Այդպիսով լիազորությունը կանոնակարգված է, սակայն համայնքը լիազորության 

իրականացման համար պետությունից որևէ ֆինանսական փոխհատուցում չի 

ստանում: 

Եզրակացություն: Լիազորության իրականացումը կանոնակարգված է, սակայն 

անհրաժեշտ է համայնքներին տրամադրել լիազորության իրականացման համար 

համապատասխան ֆինանսական փոխհատուցում: 

Կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների 

բնագավառում (ՏԻ մասին ՀՀ օրենք, հոդված 41) 

 Համայնքի ղեկավարի Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի 

հետ կապված միջոցառումների կազմակերպման լիազորության իրավական հիմք է 

հանդիսանում ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին ՀՀ օրենքը142: Լիազորության 

իրականացման և ֆինանսավորման կարգ չկա: Լիազորությունն իր բնույթով 

կամավոր է: 

Եզրակացություն: Լիազորությունը պետք է վերանայել և վերաձևակերպել որպես 

կամավոր: 

Աշխատանքի և սոցիալական ծառայության բնագավառում (ՏԻ մասին ՀՀ օրենք, 

հոդված 43) 

 Համայնքի ղեկավարի համայնքի տարածքում սոցիալական օգնության ծառայության 

գործունեության կազմակերպման լիազորության իրականացման համար իրավական 
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 Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 8 հուլիսի 
2005թ., ՀՕ-166-Ն 
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 ՀՀ տոների և հիշատակի օրերի մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 24 հունիսի 2001թ., ՀՕ-200 
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հիմք է հանդիսանում Սոցիալական աջակցության մասին ՀՀ օրենքը143, որի 

հոդված 18-ում սահմանվում են ՏԻՄ-երի լիազորությունները սոցիալական 

աջակցության բնագավառում: Սոցիալական օգնության ծառայությունները հանձնվել 

են համայնքային ենթակայության ընդամենը մի քանի համայնքներում` Երևանում, 

Վանաձորում, Մասիսում, Արարատում: Դրանք համայնքի ղեկավարի 

աշխատակազմում առանձնացված ստորաբաժանումներ են: Լիազորության 

իրականացման ֆինանսավորումը կատարվում է ՀՀ պետական բյուջեից: 

Եզրակացություն: Անհրաժեշտ է լիազորության իրականացումն ապահովել նաև ՀՀ 

մյուս համայնքներում: 

Գյուղատնտեսության բնագավառում (ՏԻ մասին ՀՀ օրենք, հոդված 44) 

 Համայնքի ղեկավարի համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքների 

կազմակերպման լիազորության իրականացման համար իրավական հիմք են 

հանդիսանում Օրգանական գյուղատնտեսության մասին ՀՀ օրենքը (հոդված 8, 

կետ 3)144 և Բուսասանիտարիայի մասին ՀՀ օրենքը (հոդված 5, կետ 12)145, սակայն 

լիազորությունը պետության կողմից առայժմ պատվիրակված չէ համայնքներին: 

Եզրակացություն: Անհրաժեշտ է վերանայել` խորհրդակցելով բնագավառի 

պետական լիազոր մարմնի ներկայացուցիչների հետ: 

 Համայնքի ղեկավարի համայնքի տարածքում անասնաբուժական ծառայության, 

հակահամաճարակային միջոցառումները, կենդանիների հիվանդությունների 

կանխման և ագրարային այլ կանոնների պահպանման աշխատանքների 

կազմակերպման լիազորության իրականացման համար իրավական հիմք է 

հանդիսանում Անասնաբուժության մասին ՀՀ օրենքը (հոդված 6, 7)146, սակայն 

լիազորության իրականացումը կանոնակարգված չէ: Լիազորության իրականացման 

համար համայնքները ՀՀ պետական բյուջեից ստանում են միայն անասնաբույժի 

աշխատավարձը և սոցիալական ապահովության վճարը: 

Եզրակացություն: Անհրաժեշտ է կանոնակարգել լիազորության իրականացումը և 

լիարժեք ֆինանսավորումը: 

Բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում (ՏԻ մասին ՀՀ 

օրենք, հոդված 45) 
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 Սոցիալական աջակցության մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 24 հոկտեմբերի 2005թ., ՀՕ-207-Ն 
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 Օրգանական գյուղատնտեսության մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 8 ապրիլի 2008թ., ՀՕ-23-Ն 
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 Բուսասանիտարիայի մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 27 նոյեմբերի 2006թ., ՀՕ-209-Ն 
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 Անասնաբուժության մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 24 հոկտեմբերի 2005թ., ՀՕ-202-Ն 
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 Համայնքի ղեկավարի բնության պահպանության բնագավառում լիազորության 

իրականացման համար իրավական հիմք են հանդիսանում Բնապահպանական 

վերահսկողության մասին ՀՀ օրենքը (հոդված 22, 36)147, ՀՀ ընդերքի մասին 

օրենսգիրքը (հոդված 6, բաժին 6, 7)148, ՀՀ անտառային օրենսգիրքը (հոդված 9)149, 

ՀՀ ջրային օրենսգիրքը (հոդված 15)150, Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին 

ՀՀ օրենքը (հոդված 6, գլուխ 15, 16)151 և ՀՀ հողային օրենսգիրքը (հոդված 3 կետ 5, 

գլուխ 9, 11): Սակայն, չկա լիազորության իրականացման կարգ, համայնքը ՀՀ 

պետական բյուջեից որևէ ֆինանսական փոխհատուցում չի ստանում: 

Եզրակացություն: Անհրաժեշտ է ամբողջական կանոնակարգել լիազորության 

իրականացումը` համայնքներին ապահովելով համապատասխան ֆինանսավորմամբ 

ՀՀ պետական բյուջեից:  

 Համայնքի ղեկավարի հողերի պահպանությանը առնչվող լիազորության 

իրականացման համար իրավական հիմք է հանդիսանում ՀՀ հողային օրենսգիրքը 

(հոդված 40, 43), որտեղ սահմանված են համայնքի ղեկավարի իրավասությունները 

հողերի օգտագործման և պահպանության նկատմամբ վերահսկողության 

բնագավառում: Սակայն, չկա լիազորության իրականացման կարգ, համայնքը ՀՀ 

պետական բյուջեից որևէ ֆինանսական փոխհատուցում չի ստանում: 

Եզրակացություն: Անհրաժեշտ է ամբողջական կանոնակարգել լիազորության 

իրականացումը` համայնքներին ապահովելով համապատասխան ֆինանսավորմամբ 

ՀՀ պետական բյուջեից: 
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 Բնապահպանական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք` ընդունված 11 ապրիլի 2005թ., ՀՕ-82-Ն 
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 ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք` ընդունված 6 նոյեմբերի 2002թ., ՀՕ-456-Ն 
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 ՀՀ անտառային օրենսգիրք` ընդունված 24 հոկտեմբերի 2005թ., ՀՕ-211-Ն 
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 ՀՀ ջրային օրենսգիրք` ընդունված 4 հունիսի 2002թ., ՀՕ-373-Ն 
151
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