
îºÔ²Î²Ü
ÆÜøÜ²Î²è²ì²ðàôØÀ

Ð²Ú²êî²ÜàôØ
(2015Ã.)

¶Çñù 8

ÊÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ` ïÝï. ·Çï. Ã»ÏÝ³Íáõ
¸³íÇÃ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ

ºðºì²Ü

§ì³Ý ²ñÛ³Ý¦
2016

Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
ýÇÝ³ÝëÇëïÝ»ñÇ ÙÇ³íáñáõÙ



Սույն գիր քը հրա տա րակ վել է Ա մե րի կա յի 
ժո ղովր դի ա ջակ ցութ յամբ՝ ԱՄՆ Մի ջազ գա յին 

զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան (ԱՄՆ ՄԶԳ) մի ջո ցով։
Այս տեղ ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը մի միայն

հե ղի նակ նե րինն են և պար տա դիր չէ, որ 
ար տա հայ տեն  ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կա ռա վա րութ յան

տե սա կետ նե րը։

ՀՏԴ 342.25(479.25)
ԳՄԴ 67.401 (5Հ)
Տ 300

Տ 300     Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը Հա յաս տա նում (2015թ.), 
Գիրք 8/խմբ. Դա վիթ Թու ման յա նի - Եր.:  2016,  232 էջ:

Գիր քը պա րու նա կում է Հա յաս տա նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման վի -
ճա կի մշտա դի տարկ ման 2015 թվա կա նի զե կույ ցը:

Գիր քը նա խա տես ված է ա պա կենտ րո նաց ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման բնա գա վառ նե րում քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րի ու ո րո շում ներ
ըն դու նող պաշ տոն յա նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, մի -
ջազ գա յին ու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի,
այդ բնա գա վառ նե րով հե տաքրքր վող հա սա րա կութ յան լայն խա վե րի հա մար:

© Հա մայնք նե րի ֆի նան սիստ նե րի միա վո րում
© Դա վիթ Թու ման յան

ISBN 978-9939-70-179-0



´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ

² è² æ² ́ ²Ü .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

¼º ÎàôÚò
î» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ ñáõ ÙÁ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ (2015Ã.).................................................................8
1. î» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý μ³ ñ» ÷á ËáõÙ Ý» ñÇ

Ç ñ³ í³ Ï³Ý ¨ Íñ³· ñ³ ÛÇÝ ·Ý³ Ñ³ ïáõ ÙÁ .................................................................................................8
1.1 î» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý  
μ³ ñ» ÷á ËáõÙ Ý» ñÇ Ç ñ³ í³ Ï³Ý ·Ý³ Ñ³ ïáõ ÙÁ ...........................................................................................12
1.2 î» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý  
μ³ ñ» ÷á ËáõÙ Ý» ñÇ Íñ³· ñ³ ÛÇÝ ·Ý³ Ñ³ ïáõ ÙÁ ...........................................................................................12
1.3. ²ñ ï³ ùÇÝ å³ñ ï³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ï³ ï³ ñáõ ÙÁ...............................................................................14

2. ì³ñ ã³ ï³ ñ³Í ù³ ÛÇÝ μ³Å³ÝáõÙÁ
¨ ÙÇç Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ.........................................................................................16

2.1 ì³ñ ã³ ï³ ñ³Í ù³ ÛÇÝ μ³Å³ÝáõÙÁ ......................................................................................................16
2.2 ØÇç Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ ........................................................................................25

3. îÆØ-» ñÇ Ó ̈ ³ íá ñáõ ÙÁ, Ç ñ³ í³ ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, ÉÇ³ ½á ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ 
¨ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ, ù³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³Ý Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ Û³Ý Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ
ï» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³ ÝÁ ..........................................................................................................27

3.1 îÆØ-» ñÇ Ó ̈ ³ íá ñáõ ÙÁ, Ç ñ³ í³ ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, 
ÉÇ³ ½á ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ¨ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ.....................................................................................................27
3.2 ø³ Õ³ ù³ óÇ³ Ï³Ý Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ Û³Ý Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ 
ï» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ñ Ù³ ÝÁ ..............................................................................................................37

4.  Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ë» ÷³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ, 
½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñ» ñÁ ¨ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý ³Ý Ï³ ËáõÃ Ûáõ ÝÁ..................................................................42

4.1 Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ë» ÷³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ ........................................................................................................42
4.2 Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³ ·Ç ñÁ ¨ μÛáõ ç» ï³ í³ ñáõ ÙÁ ..............................................................46
4.3 Ð³ Ù³ÛÝ ùÇ μÛáõ ç»Ç » Ï³ Ùáõï Ý» ñÁ.........................................................................................................47
4.4 ä³ñï ùÇ Ï³ é³ í³ ñáõ ÙÁ........................................................................................................................53
4.5 üÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý Ñ³ß í»ï íá Õ³ Ï³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ ..........................................................................................53
5. îÆØ-» ñÇ ÉÇ³ ½á ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¨ Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý 

ÙÇ çáó Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ ................................................................................................55

6. Ð³ Ù³ÛÝ ùÇ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇÝ í³ñ ã³ Ï³Ý Ï³ éáõó í³Íù Ý» ñÇ, Ù³ñ¹ Ï³ ÛÇÝ ¨ ï» Õ» Ï³ï í³ Ï³Ý 
é» ëáõñë Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ, ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ³ ç³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ..........................................73

6.1 îÆØ-» ñÇ ¨ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ³ß Ë³ ï³ Ï³½ Ù» ñÇ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ Ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ...............................73
6.2 Ð³Ù ³ÛÝù ³Û ÇÝ Í³é ³Û áõÃÛ áõÝ Á..............................................................................................................81
6.3. Ð³Ù³ ÛÝù³ ÛÇ Ý Í³é³ Ûá ÕÝ» ñÇ  í»ñ³ å³ ïñ³ ëïá õÙÁ  .........................................................................87
6.4 ØÇç³½·³Û ÇÝ  ³ç³Ïóáõ ÃÛ áõÝÁ ...............................................................................................................90

7. Ð³Ù³ÛÝù³Û ÇÝ  Í³é³ÛáõÃÛ áõÝÝ»ñÇ Ù³ ïáõóáõÙÁ ...................................................................................99
7 .1  Ð³Ù³ÛùÝ»ñ Ç Ï áÕÙÇó  Ù³ ïáõóíáÕ Ñ³Ý ñ³ÛÇÝ Í³é ³ÛáõÃÛáõ ÝÝ» ñÁ.....................................................99
7 .2 Ð³Ù³ÛÝù³Û ÇÝ  Í³é³ÛáõÃÛ áõÝÝ»ñÇ Ï³ é³í³ñáõÙ.............................................................................114

º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ .........................................................................................117

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ áõÝ.........................................................................................................................................122



Հա պա վում նե րի ցանկ

ԱՄՆ -Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ

ԱՄՆ ՄԶԳ-Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի մի ջազ գա յին զար գաց ման 

Գոր ծա կա լութ յուն

ԲՀԿ-« Բար գա վաճ Հա յաս տան» կու սակ ցութ յուն

ԵԽ-Եվ րո պա յի խոր հուրդ

ԵՀՔ-Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան քա ղա քա կա նութ յուն

ԵՄ-Եվ րո պա կան միութ յուն

ՀԿ - հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն

ՀԿՏՀ-հա մայն քա յին կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր

ՀՀ- Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն

ՀՀԿ- Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յուն

ՀՀՄ- Հա յաս տա նի հա մայնք նե րի միութ յուն

ՀՅԴ- Հայ յե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յուն

ՀՆԱ- հա մա խառն ներ քին արդ յունք

ՀՈԱԿ-հա մայն քա յին ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն

ՀՖՄ- Հա մայնք նե րի ֆի նան սիստ նե րի միա վո րում

ՏԻՄ-տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ

ՏԻ-տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րում

ՓՄՁ-փոքր և մի ջին ձեռ նար կութ յուն ներ

ՓԲԸ-փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն



ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Այս գիր քը նվիր ված է Հա յաս տա նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 2015
թվա կա նի բա րե փո խում նե րի գնա հատ մա նը, ո րը կա տար վել է Հա մայնք նե րի
ֆի նան սիստ նե րի միա վոր ման (ՀՖՄ) փոր ձա գետ նե րի մշա կած մե թո դա բա -
նութ յան հի ման վրա: Բա րե փո խում նե րի գնա հատ ման հա մար հիմք են ըն դուն -
վել ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րե րի՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը
վե րա բե րող դրույթ նե րի կա տա րու մը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա -
կար գի վի ճա կը բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե րը, ՏԻՄ-ե րի կա տա րած աշ խա տանք -
նե րը և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րում Հա յաս տա նի ստանձ նած՝
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը վե րա բե րող պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա -
րու մը: 

ՀՖՄ-ն մաս նակ ցում և հետ ևում է Հա յաս տա նում տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման բա րե փո խում նե րի ըն թաց քին այդ հա մա կար գի ներդր ման սկզբից`
1996 թվա կա նից: Ան ցած տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՖՄ-ն հ րա տա րա կել է յոթ
գիրք, ո րոն ցում տրվել է բա րե փո խում նե րի ըն թաց քի գնա հա տա կա նը, ինչ պես
նաև՝ ար վել են բա րե փո խում նե րի շա րու նակ մա նը վե րա բե րող բազ մա թիվ ա -
ռա ջար կութ յուն ներ: Ա ռա ջին՝ « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում -
նե րը Հա յաս տա նում. Քա ղա քա կա նութ յան տար բե րակ ներ և  ու ղի ներ» (տնտ.
գիտ. թեկ նա ծու Դ. Ս. Թու ման յա նի խմբագ րութ յամբ) գիր քը հրա տա րակ վել է
2004-ին: Այդ հրա տա րա կութ յու նում տեղ են գտել 1996-ից մինչև 2004 թվա կանն
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո -
խում նե րի ըն թաց քը լու սա բա նող հոդ ված ներ: 

Երկ րոր դը՝ « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րը Հա յաս տա -
նում (2004–2006 թթ.)», գիրք 2 (տնտ. գիտ. թեկ նա ծու Դ. Ս. Թու ման յա նի խմբագ -
րութ յամբ) վեր նագ րով հրա տա րակ վել է 2008-ին: Սա վե րա բե րում է 2004-2006
թթ. տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի գնա հա տա կա նին:

Եր րոր դը` « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րը Հա յաս տա -
նում (2007 և 2008թթ.)», գիրք 3 (տնտ. գիտ. թեկ նա ծու Դ. Ս. Թու ման յա նի խմբագ -
րութ յամբ) վեր նագ րով հրա տա րակ վել է 2009-ին: 2007 թվա կա նից սկսած ՀՖՄ-ն
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի գնա հա տու մը կա տա րում
և հան րութ յանն է ներ կա յաց նում զե կույց նե րի ձևով: Դ րանք կազմ ված են նույն
ձևա չա փով և պա րու նա կում են բա րե փո խում նե րի գնա հա տա կան ներն ըստ
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ա ռան ձին բնա գա վառ նե րի. վար չա տա րած քա -
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յին բա ժա նում և միջ հա մայն քա յին հա մա գոր ծակ ցութ յուն, հա մայն քա յին սե -
փա կա նութ յուն, ֆի նանս ներ, ՏԻՄ-ե րի ընտ րութ յուն ներ և գոր ծու նեութ յուն, տե -
ղա կան ժո ղովր դա վա րութ յուն, վար չա կան կա ռուց վածք ներ և հա մայն քա յին
ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում:

Չոր րոր դը` « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րը Հա յաս տա -
նում (2009 և 2010թթ.)», գիրք 4 (տնտ. գիտ. թեկ նա ծու Դ. Ս. Թու ման յա նի խմբագ -
րութ յամբ) վեր նագ րով հրա տա րակ վել է 2011-ին:

Հին գե րոր դը՝ « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը Հա յաս տա նում (2011թ.)»,
գիրք 5 (տնտ. գիտ. թեկ նա ծու Դ. Ս. Թու ման յա նի խմբագ րութ յամբ) վեր նագ րով
հրա տա րակ վել է 2012-ին:

Վե ցե րոր դը՝ « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը Հա յաս տա նում (2012թ. և
2013թ.)», գիրք 6 (տնտ. գիտ. թեկ նա ծու Դ. Ս. Թու ման յա նի խմբագ րութ յամբ)
վեր նագ րով հրա տա րակ վել է 2015-ին:

Յո թերոր դը՝ « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը Հա յաս տա նում (2014թ.)», գիրք
7 (տնտ. գիտ. թեկ նա ծու Դ. Ս. Թու ման յա նի խմբագ րութ յամբ) վեր նագ րով հրա -
տա րակ վել է 2015-ին:

Այս գիր քը Հա յաս տա նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե -
րի վե րա բեր յալ ՀՖՄ-ի ու թե րորդ հրա տա րա կութ յունն է:

Գր քում, բա ցի Հա յաս տա նի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի
բա րե փո խում նե րի ըն թաց քի լու սա բա նու մից, տեղ են գտել նաև այդ ո լոր տում
առ կա հիմ նախն դիր նե րը և  ար վել են դրանց լուծ մանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ -
յուն ներ:
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¼¼ ºº   ÎÎ àà ôô ÚÚ òò
î» Õ³ Ï³Ý ÇÝù Ý³ Ï³ é³ í³ ñáõ ÙÁ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ

(2015Ã.)

¼» ÏáõÛ óÁ å³ï ñ³ë ï»É »Ý ÐüØ -Ç ÷áñ Ó³ ·Ç ï³ Ï³Ý ËÙμÇ ³Ý ¹³Ù Ý»ñ
¸³ íÇÃ Âáõ Ù³Ý Û³ ÝÁ, ì³Ñ ñ³Ù Þ³Ñ μ³½ Û³ ÝÁ, 

øÝ³ ñÇÏ ²Û í³ ½á í³Ý (² ñ³μ Û³ ÝÁ), È ̈ áÝ Âáõ Ù³Ý Û³ ÝÁ, 
ì³ Ñ» ê³ñ·ë Û³ ÝÁ ¨ èáõμ»Ý Ð³Ûñ³å»ïÛ³ÝÁ



1.  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի 
ի րա վա կան  և ծ րագ րա յին գնա հա տու մը

1.1 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի 
ի րա վա կան գնա հա տու մը

Սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի օ րենսդ րա կան ար տա ցո լու մը 

Մինչև 2015 թվա կա նի սկիզ բը 2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո -
խութ յուն նե րով նա խա տես ված տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը վե րա բե րող
դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն ներ չէին կա -
տար վել կամ կա տար վել էին մաս նա կիո րեն: Դ րանց թվում էին`

ա) Հա մայն քի ա վա գա նին օ րեն քով սահ ման ված կար գով սահ մա նում է
տե ղա կան հար կեր (հոդ ված 107):

բ) Հա մայն քի ղե կա վա րի լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման կար գը
սահ ման վում է օ րեն քով (հոդ ված 107): 

գ) Հա մայնք նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման սկզբունք նե րը, կար գը,
ինչ պես նաև նոր ձևա վոր ված հա մայնք նե րում տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յան ժամ կետ նե րը սահ ման վում են
օ րեն քով (հոդ ված 110):

դ) Օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա րող են ստեղծ վել միջ հա մայն քա -
յին միա վո րում ներ (հոդ ված 110):

2015 թվա կա նին էլ հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րին հնա րա վո րութ յուն չի
տրվել սահ մա նել տե ղա կան հար կեր: Ըստ « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մա սին», « Հար կե րի մա սին», և « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բյու ջե տա յին
հա մա կար գի մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի` տե ղա կան հար կեր էին սահ ման ված գույ -
քա հար կը, հո ղի հար կը և հ յու րա նո ցա յին հար կը: « Գույ քա հար կի մա սին» և «Հո -
ղի հար կի մա սին» ՀՀ օ րենք նե րը գոր ծում են վա ղուց, և դ րան ցով են
սահ ման ված այդ հար կե րի դրույ քա չա փե րը, չնա յած դրանք ան վան վել են տե -
ղա կան հար կեր, իսկ հա մա ձայն Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան
խար տիա յի` դրանց «…դրույ քա չա փե րը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին ներն ի րա վա սու են սահ մա նել օ րեն քով նա խա տես ված շրջա նակ նե րում»1:
Այս ա ռու մով, այդ օ րենք նե րը հա կա սում են Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ -
րո պա կան խար տիա յին, քա նի որ տե ղա կան հարկ ան վան ված գույ քա հար կի և
հո ղի հար կի դրույ քա չա փե րի սահ ման ման ի րա վուն քը չի տրվել ՏԻՄ-ե րին: Հա -
մայն քի ա վա գա նուն է տրվել միայն հյու րա նո ցա յին հար կի դրույ քա չա փի սահ -
ման ման ի րա վուն քը, սա կայն 2015-ի ըն թաց քում էլ չըն դուն վեց «Հ յու րա նո ցա յին
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1 Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա, հոդված 9.3:



հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քը2, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտար հա մայնք նե րի ա վա -
գա նի նե րին` գործ նա կա նում ի րաց նել այդ ի րա վուն քը:

Հա մայն քի ղե կա վա րի լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման կար գե րը (այդ
թվում, պար տա դիր և պատ վի րակ ված լիա զո րութ յուն նե րի մա սով) օ րեն քով
սահ մա նե լը 2015-ին զար գա ցում ներ չի ու նե ցել:

2015թ. ո րո շա կի զար գա ցում ներ ե ղան հա մայնք նե րի խո շո րաց ման ուղ ղութ -
յամբ։ Այդ ժա մա նակ գոր ծող Սահ մա նադ րութ յամբ պար տա դիր պա հանջ էր
խո շո րաց վող հա մայնք նե րում անց կաց նել տե ղա կան հան րաք վե ներ։ Հա մայնք -
նե րի խո շո րաց ման ե րեք փնջե րի ( Դի լի ջա նի, Թու ման յա նի և Տաթ ևի) հա մայնք -
նե րում նշա նակ վե ցին տե ղա կան հան րաք վե ներ։ 1915թ. մա յի սի 17-ին այդ ե րեք
փնջե րում անց կաց վե ցին տե ղա կան հան րաք վե ներ (արդ յունք նե րը տրված են
սույն զե կույ ցի « Վար չա տա րած քա յին բա ժա նու մը և միջ հա մայն քա յին հա մա -
գոր ծակ ցութ յու նը» բաժ նում)։

Հա մայնք նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման սկզբունք նե րը, կար գը, ինչ պես
նաև նոր ձևա վոր ված հա մայնք նե րում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի ընտ րութ յան ժամ կետ նե րը սահ ման վե ցին «ՀՀ վար չա տա րած քա յին
բա ժան ման մա սին» և « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րենք նե րում
կա տար ված լրա ցում նե րով։

Տար վա ըն թաց քում չըն դուն վեց միջ հա մայն քա յին միա վո րում նե րի մա սին
օ րենք: 

Այս պի սով, սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րով նա խա տես ված
օրենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման աշ խա տանք նե րը 2015-ին,
ո րոշ չա փով, շա րու նակ վել են, և գ րանց վել է մեկ արդ յունք:  

Սա կայն ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան ո րոշ դրույթ նե րը օ րենք նե րում այդ պես էլ
չար տա ցոլ վե ցին, ո րով հետև դեկ տեմ բե րի 6-ին հա մա ժո ղովր դա կան հան րաք -
վեի մի ջո ցով ըն դուն վեց նոր Սահ մա նադ րութ յու նը, ո րում բա ցա կա յում են հին
Սահ մա նադ րութ յան տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը վե րա բե րող շատ
դրույթ ներ։ Դ րա փո խա րեն այն տեղ տեղ են գտել նո րե րը։ 

Նոր Սահ մա նադ րութ յու նում հնից պահ պան ված դրույթ նե րը, ո րոնք պա -
հան ջում են օ րենսդ րա կան ար տա ցո լում ներ, հետև յալ ներն են՝

Հան րա յին շա հե րից ել նե լով՝ հա մայնք նե րը կա րող են օ րեն քով միա վոր վել
կամ բա ժան վել։ Ազ գա յին Ժո ղո վը հա մա պա տաս խան օ րենք ըն դու նե լիս պար -
տա վոր է լսել այդ հա մայնք նե րի կար ծի քը (հոդ ված 190): 

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու
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2 Դեռևս 2009-ի տարեվերջին ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունը ՀՀ կառավարություն
էր ներկայացրել ՀՖՄ-ի մշակած «Հյուրանոցային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծր: 2010-ին ՀՀ
կառավարությունը դա ետ էր ուղարկել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն՝ շահագրգիռ
կողմերի հետ լրացուցիչ քննարկելու համար: Քննարկումների արդյունքում, չնչին փոփոխություններով,
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունը նախագիծը տարվա վերջին կրկին ներկայացրել
էր ՀՀ կառավարություն, սակայն օրինագծին ընթացք չի տրվել:



նպա տա կով հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րը կա րող են ստեղ ծել միջ հա մայն քա -
յին միա վո րում ներ։ Հան րա յին շա հե րից ել նե լով՝ միջ հա մայն քա յին միա վո րում -
ներ կա րող են ստեղծ վել նաև օ րեն քով՝ կա ռա վա րութ յան ա ռա ջար կութ յամբ
(հոդ ված 189.1)։ 

Նոր Սահ մա նադ րութ յու նում տեղ գտած նոր դրույթ նե րը, ո րոնք պա հան ջում
են օ րենսդ րա կան ար տա ցո լում ներ, հետև յալ ներն են՝

Ընտ րա կան օ րենսգր քով կա րող է սահ ման վել հա մայն քի ղե կա վա րի ուղ ղա -
կի կամ ա նուղ ղա կի ընտ րութ յուն։ Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի
ընտ րութ յուն նե րի կար գը սահ ման վում է Ընտ րա կան օ րենսգր քով (հոդ ված 181)։

Հա մայն քի պար տա դիր խնդիր նե րը սահ ման վում են օ րեն քով (հոդ ված
182.1)։

Հա մայն քի ա վա գա նին օ րեն քով սահ ման ված դրույ քա չա փե րի շրջա նակ նե -
րում սահ մա նում է տե ղա կան հար կեր (հոդ ված 185.3)։

Հա մա ձայն Սահ մա նադ րութ յան 210 հոդ վա ծի` « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը հա մա պա տաս խա նեց վում է Սահ մանդ րութ յա նը և  ու -
ժի մեջ է մտնում 2017թ. հուն վա րի 1-ից, իսկ Ընտ րա կան օ րենս գիր քը  ու ժի մեջ
է մտնում 2016թ. հու նի սի 1-ից։

Նոր Սահ մանդ րութ յան ըն դու նու մից հե տո մինչև 2015թ. վեր ջը քիչ ժա մա նակ
էր մնա ցել և վե րը նշված դրույթ նե րի օ րենսդ րա կան ար տա ցո լում չի կա տար վել։ 

2015-ին չի ըն դուն վել նաև « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն -
քով (հոդ ված 59) և « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բյու ջե տա յին հա մա կար -
գի մա սին» ՀՀ օ րեն քով (հոդ ված 30) նա խա տես ված հա մայն քա յին ար ժեթղ թե րի
մա սին օ րեն քը:

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը վե րա բե րող օ րենք նե րի  
փո փո խութ յուն նե րը և լ րա ցում նե րը

2015 թվա կա նին տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը վե րա բե րող նոր օ րենք -
ներ չեն ըն դուն վել, իսկ գոր ծող օ րենք նե րում կա տար վել են մի շարք փո փո -
խութ յուն ներ ու լրա ցում ներ:

« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տար վել են փո փո -
խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ` Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված վեց օ րենք -
նե րով: 2015թ. փետր վա րի 26-ին ըն դուն ված օ րեն քով լրա ցում ներ կա տար վե ցին
հա մայն քի ղե կա վա րի քա ղա քա ցիա կան հո գե հանգս տի (հրա ժեշ տի) ծի սա կա -
տա րութ յուն նե րի ծա ռա յութ յուն նե րի բնա գա վա ռում ու նե ցած լիա զո րութ յուն -
նե րում, ինչ պես նաև՝ ըն դուն վե ցին սահ մա նա փա կում ներ այն շեն քե րի և
շի նութ յուն նե րի հա մար, որ տեղ ի րա կա նաց վում են հո գե հանգս տի (հրա ժեշ -
տի) ծի սա կա տա րութ յուն նե րի ծա ռա յութ յուն ներ, ապ րի լի 29-ին ըն դուն ված
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օրեն քով փո փո խութ յուն կա տար վեց հա մայն քի ղե կա վա րի՝ գե րեզ մա նատ նե -
րի գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման լիա զո րութ յուն նե րում, իսկ 2015թ. հու նի -
սի 19-ին ըն դուն ված օ րեն քով փո փո խութ յուն և լ րա ցում կա տար վեց « Տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ո րով վար չա կան բնույ թի լիա զո -
րութ յուն տրվեց հա մայն քի ղե կա վա րին (տես՝ բա ժին 3.1)։

2015թ. նո յեմ բե րի 24-ին ըն դուն ված օ րեն քով փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում -
ներ կա տար վե ցին հա մայնք նե րի խո շո րաց ման գոր ծըն թա ցին առնչ վող հար -
ցե րում՝ մաս նա վո րա պես սահ ման վե ցին նոր ձևա վոր ված հա մայնք նե րում
ՏԻՄ-ե րի ընտ րութ յան ժամ կետ նե րը (տես՝ բա ժին 2.1): Դեկ տեմ բե րի 7-ին ըն -
դուն ված օ րեն քով փո փո խութ յուն ներ կա տար վե ցին հա մայն քի զար գաց ման
քա ռամ յա ծրագ րին վե րա բե րող հոդ վա ծում (տես՝ բա ժին 4)։ 

2015թ. դեկ տեմ բե րի 21-ին ըն դուն ված օ րեն քով՝ «ա ռանց սահ ման ված կար -
գով հաս տատ ված հա մայն քի քա ղա քա շի նա կան ծրագ րա յին փաս տաթղ թե րի,
կա ռու ցա պատ ման նպա տակ նե րով հո ղա մա սե րի և (կամ) ճար տա րա պե տա -
հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րանք նե րի տրա մադր ման ար գել քը 2016թ. -ից» հե տո
ձևա կեր պու մը եր կա րաց վեց 2021 թվա կա նից հե տո։

2015թ. « Տե ղա կան տուր քե րի և վ ճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տար վել
են հինգ փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ։ Դեկ տեմ բե րի 7-ին ըն դուն ված օ րեն -
քով փո փո խութ յուն ներ են կա տար վել « Տե ղա կան տուր քե րի և վ ճար նե րի մա -
սին» ՀՀ օ րեն քում, ո րով հնա րա վո րութ յուն է տրվել հա մայն քի ա վա գա նուն
հա մայն քի տա րած քում սահ մա նել տե ղա կան տուր քե րի և վ ճար նե րի տար բե -
րակ ված դրույ քա չա փեր՝ իր սահ մա նած գո տիա վոր մա նը հա մա պա տաս խան։
Նո յեմ բե րի 24-ին ըն դուն ված օ րեն քով կա տար վել են խմբագ րա կան բնույ թի փո -
փո խութ յուն ներ։ Հու նի սի 19-ին ըն դուն ված օ րեն քով « Տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում նույն օ րը կա տար ված փո փո խութ յու նը, ո րով
վար չա կան բնույ թի լիա զո րութ յուն էր տրվել հա մայն քի ղե կա վա րին, ար տա -
ցոլ վեց նաև « Տե ղա կան տուր քե րի և վ ճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում։ Ապ րի լի
29-ին ըն դուն ված օ րեն քով փո փո խութ յուն ներ կա տար վե ցին ո րոշ տե ղա կան
տուր քե րի դրույ քա չա փե րում։ Փետր վա րի 26-ին ըն դուն ված օ րեն քով սահ ման -
վեց նոր տե ղա կան տուրք (տես՝ բա ժին 4)։

Մեկ փո փո խութ յուն է կա տար վել « Ֆի նան սա կան հա մա հար թեց ման մա սին»
ՀՀ օ րեն քում (տես՝ բա ժին 4-ը)՝ փոխ վել են ո րոշ տա րեթ վեր։

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տեւթ յան վա չա տա րած քա յին բա ժան ման մա սին»
ՀՀ օ րեն քում լրա ցում ներ և փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քով
(ըն դուն վել է նո յեմ բե րի 24-ին) կա տար վե ցին լրա ցում ներ հա մայնք նե րի միա -
վոր ման կամ բա ժան ման սկզբունք նե րի և կար գի վե րա բեր յալ (տես՝ բա ժին 2.1)։

Ազ գա յին Ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված եր կու օ րենք նե րով լրա ցում ներ են կա -
տար վել «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն -
քում (տես՝ բա ժին 3.1-ը)։
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1.2 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի 
ծրագ րա յին գնա հա տու մը

2015-ին շա րու նա կել է գոր ծել 2014թ. մա յի սի 22-ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի հա -
վա նութ յանն ար ժա նա ցած ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրա գի րը (տես՝ « Տե ղա կան
ինքնա կա ռա վա րու մը Հա յաս տա նում», 2014թ., գիրք 7, ներ դիր 1)։ Այդ ծրագ րով
նա խա տես ված տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը վե րա բեր վող բազ մա թիվ գոր -
ծո ղութ յուն նե րից քչերն են ի րա կա նաց վել, ո րոնց թվում են հա մայնք նե րի խո -
շո րաց ման պի լո տա յին ծրագ րե րը, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի
ներդր ման նպա տա կով ՏԻՄ-ե րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը, հա մայնք -
նե րում տե ղե կատ վա կան հա սա րա կութ յան ձևա վո րու մը։ Ծ րագ րի ո րոշ գոր ծո -
ղութ յուն ներ սկսել են կա տար վել։

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2014թ. մար տի 27-ի N 442 – Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված
ՀՀ 2014-2025թթ. հե ռան կա րա յին զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րի (տես՝
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը Հա յաս տա նում», 2014թ., գիրք 7, ներ դիր 2) տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը նվիր ված գոր ծո ղութ յուն նե րից նույն պես քչերն
են ի րա կա նաց վել։ Դ րանք այն գոր ծո ղութ յուն ներն են, ո րոնք նա խա տես ված են
նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րով։

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ո լոր տի զար գաց ման հա մար         
պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին նե րի 
գոր ծու նեութ յան գնա հա տու մը 

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ո լոր տի բա րե փո խում նե րի ու զար գաց ման
հա մար պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին ներն են` ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը և
կա ռա վա րութ յու նը: 

ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի Տա րած քա յին կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վը 2015 թվա կա նին գու մա րել է նիս -
տեր և Ազ գա յին ժո ղո վի լիա գու մար նիս տե րի օ րա կար գե րում ընդգր կե լու
հա մար հա վա նութ յուն տվել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը վե րա բե րող օրի -
նագ ծե րի: Հանձ նա ժո ղո վը, նա խորդ տա րի նե րի նման, բա վա րար վել է ՀՀ կա -
ռա վա րութ յան ներ կա յաց րած օ րի նագ ծե րի քննար կում նե րի կազ մա կերպ մամբ
ու դրանց ըն թացք տա լով և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման վե րա բեր յալ օ րի -
նագ ծե րի մշակ ման նա խա ձեռ նութ յուն հան դես չի բե րել:

ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա -
րութ յու նը` տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ո լոր տի պե տա կան լիա զոր ված
մար մի նը, 2015 թվա կա նին աշ խա տանք ներ է տա րել օ րենք նե րի նա խագ ծեր
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մշա կե լու, մշակ ված օ րենք նե րի նա խագ ծե րի քննար կում ներ կազ մա կեր պե լու,
լրամ շա կե լու և սահ ման ված կար գով ՀՀ կա ռա վա րութ յուն ներ կա յաց նե լու ուղ -
ղութ յամբ:

Հա յաս տա նը Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիան վա -
վե րաց րել է 2002թ.՝ բա ցա ռութ յամբ մի քա նի հոդ ված նե րի (հոդ ված ներ 5 և 6, 7.2
և 10.3)։ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա -
րա րութ յու նը 2015-ին աշ խա տանք ներ է տա րել այդ հոդ ված նե րի վա վե րաց ման
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման ուղ ղութ յամբ (ՀՀ Ազ գա յին Ժո ղո վը դրանք վա -
վե րաց րել է դեկ տեմ բե րի 8-ին)։ Նա խա րա րութ յու նը մշա կել է հա մայնք նե րի խո -
շո րաց ման ե րեք պի լո տա յին ծրագ րե րը, տե ղա կան հան րաք վե նե րի
անց կաց ման ո րո շում նե րի նա խագ ծե րը, հա մայնք նե րի խո շո րաց մա նը վե րա -
բե րող հա մա պա տաս խան օ րենք նե րի նա խագ ծե րը, շա րու նա կել է կոշտ կեն -
ցա ղա յին թա փոն նե րի ո լոր տի ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը։

ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա -
րութ յու նը 2015թ. նո յեմ բե րի 10-ին Ջեր մուկ քա ղա քում կազ մա կեր պել է գյու ղա -
կան հա մայնք նե րի 5-րդ հա մա ժո ղո վը: Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցել են
պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, հա -
մայնք նե րի հետ աշ խա տող տար բեր մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պու -
թ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, փոր ձա գետ ներ: Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում
ներ կա յաց վել են զե կու ցում ներ, քննարկ վել են տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
 մանը վե րա բե րող հար ցեր։

Տար վա ըն թաց քում ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և  ար տա կարգ ի րա վի -
ճակ նե րի նա խա րա րութ յու նը շա րու նա կել է արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու -
թ յու նը մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ։

Շա րու նակ վել է նա խա րա րութ յան հրա պա րա կա յին և թա փան ցիկ աշ խա -
տան քի բա րե լա վու մը: Տար վա ըն թաց քում ա վե լի են ու ժե ղա ցել նա խա րա րու -
թ յուն – հա մայնք ներ գործ նա կան կա պե րը:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան կա ռուց ված քի մա սին»
ՀՀ օ րեն քում փո փո խութ յուն և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին 2014թ. նո յեմ -
բերի 17-ի ՀՀ օ րեն քով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հի 2014
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ի ՆՀ-602-Ն հրա մա նագ րի հա մա ձայն ՀՀ ար տա կարգ
ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յու նը վե րա կազ մա կերպ վել էր` միաց վե լով ՀՀ
տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րութ յա նը, իսկ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա -
վար ման նա խա րա րութ յու նը վե րան վան վել էր ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման
և  ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ յան: 2015թ. ցույց տվեց, որ այդ
փո փո խութ յու նը եր կու նա խա րա րութ յուն նե րի մե խա նի կա կան միա ցում էր և
որ ևէ դրա կան արդ յունք չտվեց։
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1.3. Ար տա քին պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա րու մը

Հա յաս տա նը, լի նե լով Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ եր կիր, ո րոշ պար տա վո -
րութ յուն ներ ու նի այդ կազ մա կեր պութ յան առջև՝ այդ թվում նաև տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման հար ցե րում: Պար տա վո րութ յուն նե րը վե րա բե րում են Տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի սկզբունք նե րը (խար -
տիան Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան մաս է կազ մում 2002թ. մա յի սի 1-ից) և
Եվ րո պա յի խորհր դի Տե ղա կան և տա րած քա յին իշ խա նութ յուն նե րի կոնգ րե սի
հանձ նա րա րա կան նե րը Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յու նում նե րա ռե լուն և դ րանց
հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ նե րը փաս տա ցի կի րար կե լուն: Տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի սկզբունք նե րի գործ նա կան կի -
րարկ ման մա սով Հա յաս տա նում 2015-ին ա ռա ջըն թաց չի ար ձա նագր վել:

2013-ին Հա յաս տա նը միա ցել է նաև Տե ղա կան իշ խա նութ յա նը մաս նակ ցե լու
ի րա վուն քի մա սին Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման Եվ րո պա կան խար տիա յի
լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յա նը։ Չ նա յած այդ նույն տար վա հու նի սին ըն դուն վել
է « Տե ղա կան ին քա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում լրա ցում ներ և փո փո -
խութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին օ րեն քը, ո րը վե րա բե րում էր տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար մա նը քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցութ յա նը, սա կայն 2015-ին
գործ նա կա նում գրե թե չա պա հով վեց օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի կի րար կու մը։  

2015-ին սկսել է գոր ծել Եվ րո պա յի խորհր դի` Հա յաս տա նի հա մար ի րա կա -
նաց վող գոր ծո ղութ յուն նե րի 2015-2018թթ ծ րա գի րը, ո րի դրույթ նե րից մե կը տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րին ա ջակ ցութ յունն է:     

2015-ի դեկ տեմ բե րի 11-ին Եվ րո պա յի խորհր դի տե ղա կան և տա րա ծաշր ջա -
նա յին իշ խա նութ յուն նե րի կոնգ րե սը ըն դու նեց « Հետ մո նի տո րին գա յին Հա յաս -
տա նի ճա նա պար հա յին քար տե զը», ո րում նշված է տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման ո լոր տին ա ռընչ վող գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տա րու մը:  

Հա յաս տա նը, ընդգրկ ված լի նե լով Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան քա ղա քա -
կա նութ յան (ԵՀՔ) և Ար ևել յան գոր ծըն կե րութ յան մեջ, ո րոշ պար տա վո րութ յուն -
ներ ու նի նաև Եվ րա միութ յան հան դեպ: Եվ րա միութ յուն- Հա յաս տան ԵՀՔ
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րում ո րոշ դրույթ ներ են ամ րագր ված նաև տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման վե րա բեր յալ, ո րոնք Հա յաս տա նի պար տա վո րութ յուն -
ներն են`  այդ ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մա տեքս տում: 

Նշ ված ծրագ րի ի րա կա նաց մանն է ուղղ ված ՀՀ Նա խա գա հի 2014թ. ապ րի լի
23-ի ՆԿ- 53-Ա կար գադ րութ յամբ սահ ման ված ԵՀՔ ՀՀ-ԵՄ գոր ծո ղութ յուն նե րի
ծրագ րի կա տա րումն ա պա հո վող 2014-2015թթ. մի ջո ցա ռում նե րի ցան կը` ըստ
տա րի նե րի (աղ յու սակ 1): 2015-ի  հա մար նա խա տես ված էր տե ղա կան իշ խա -
նութ յուն նե րի մա կար դա կում ին տեգ րա ցիա յի զար գա ցու մը, սա կայն ա ռանձ -
նա կի դրսևո րում այն չի ստա ցել։ 
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Աղ յու սակ 1. ԵՀՔ ՀՀ-ԵՄ գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի կա տա րումն ա պա հո վող
2014-2015 թվա կան նե րի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման զար գաց մանն ուղղ -
ված մի ջո ցա ռում նե րի ցանկ

Արև ելյան գոր ծը նկերու թյ ան  շրջան ակ ներո ւմ կ ար ևոր հ ար թա կ է Արևելյան
գործ ընկերության  տարածքայ ին և տեղակ ան իշ խանո ւթյունների հ ամ աժող ով ը
( CORLEA P),  որում ը նդ գրկված ե ն Ա րևել յա ն գործըն կեր ու թյան վեց  ե րկրնե րի
(Հայա ստ ան, Վր աս տա ն, Ադր բեջան , Ու կր աի նա, Բե լառ ու ս, Մոլդովա)  և  Եվրա -
միո ւթ յան եր կր նե րի ներ կա յացո ւցիչ նե ր։ Համաժող ով ի ն պատ ակնե րը այդ
երկրների տարածքայ ին  և տ եղակ ան  իշխա նո ւթյո ւննե րի  միջև հա -
մագործակցո ւթյ ան զա րգացումն ու  ա յդ իշխա նո ւթյուն նե րի  կ արող ու թյ ուններ ի
հզ որ աց ումն  են։ Սեպ տեմ բերի 18 -ին  Ե րևան ում կա յացավ հա մա ժողովի «Տ ե -
ղական ժողո վր դավա րու թյ ունն Ար ևե լյան  գոր ծը նկերու թյա ն անդամ եր կր նե -
րում.  հիմն ակա ն խնդիր ները  և ընթացիկ գործող ու թյու ններ ը»  միջազգային
համաժողո վը, որի ը նթա ցք ու մ ը նդ ունվեց  C ORL EAP-ի  գո րծ ողու թյ ունների
2016-2017թ.թ. պլանը։
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Հ/Հ
Գերակա

խնդիրները
Ակնկալվող
արդյունքը 2014թ. 2015թ.

Պասխանա -
 տու մարմինը

19. Տեղական
ինքնակառա -
վարման
ոլորտում
բարեփոխում -
ների իրակա -
նա ցում՝
եվ րո պական
լավագույն
փորձի
կիրառմամբ

ՏԻՄ-երի
կարողու-
թյունների
զարգացում

Մասնակ -
ցություն
Արևելյան
գործընկե -
րության
տեղական ու
տարածա -
շրջանային
իշխանու -
թյունների
հարթակի
շրջանա -
կներում
իրականաց -
վող միջոցա -
ռումներին

Տեղական
իշխանու -
թյուն ների
մակարդա-
կում ինտե -
գրա ցիայի
զարգացում

ՀՀ տարած -
քային կառա -
վարման
նախարա -
րություն

Իրականացման ենթակա
միջոցառումները



2. Վարչատարածքային բաժա նո ւմ ը 
և  մի ջհամ այն քային Հա մա գո րծակցու թյ ունը

ՀՀ տ ար ածքը 29 743 կմ²  է , որի 68%-ը կազմու մ են գյո ւղա տնտեսա կան
նշանակության հողերը, 11 ,2%-ը՝ ան տառ ային, 11,1%-ը՝  հատուկ պահպա ն վող
տար ածքները և 8,8% -ը ՝ այլ  հ ողերը: ՀՀ  տ արածքի  3 6, 6%-ը լեռներն են, բ ար ձրա -
վա նդակներ ն ու այլ  հող երը : Սևանա լճի հա յե լու մակերեսը ՝ 1276,6  կմ² է:

Հայաստանի մշտական  բնակչությ ու նը 201 6թ. հուն վարի 1-ի  դրու թյ ամ բ
կազ մել է  2 99 8,6 հազ. մար դ,  ո րը 12 ,0 հազ արո վ պակա ս է նախորդ  տարվա
համեմատո ւթ յամբ:

Հ ամ աձ այ ն « ՀՀ վար չատարածքա յին բա ժանման մա սի ն» և  «Երևա ն ք աղա -
քում տեղական ինքն ակ առավարմ ան  մասի ն»  Հ Հ օրեն քներ ի, հանրապետո ւ -
թյա ն տ ար ածքը բ աժա նված է  1 0 մ արզերի և Երևանի  քա ղաքային  հա մա յնքի: 

ՀՀ  վարչատարա ծքայի ն բաժա նմա ն համակարգում  20 15թ. ընթացքո ւմ
շարունակել են գոր ծե լ 915  հ ամայնքն եր , ո րոնցից 86 6- ը՝  գյ ու ղական,  49 -ը քա -
ղ աք այի ն: 

2.1 Վար չատ արածքային  բաժանո ւմը

ՀՀ վա րչատար ածքային բաժ ան ման հա մա կարգ ում 2015թ . կ ատարվե լ են
մի շար ք էակա ն, կա րելի է աս ել շրջադարձային փո փոխությ ու նն եր:  Վ երջին
տար իներին  տ արբ եր ատյաններում շրջա նառվում  է ր, որ գ որ ծո ղ վար չատա -
րածք ային բ աժա նմ ան համակարգը ոչ միա յն չի նպ աս տու մ տեղա կա ն ի նքնա -
կա ռավա րմ ան ոլորտի  զարգաց մանը, այլև  լ ուրջ խո չն դոտ  է կառավար ման
հ ամ ակարգ ի ապ ակե նտրոնա ցման համ ար : Ար դեն իսկ կարելի է արձան ա գրե լ,
որ հա մա յնքներ ի խոշոր ացումը դառնում է իր ող ու թյո ւն , ճիշտ  է , դեռև ս
պիլոտային ծր ագ րերի  տեսքով, սակայն փա ստ է,  որ վարչատար ածքա յին
բարեփոխու մն եր ն ա յլ ևս իրա կան ությու ն են: 201 5թ.  նոյեմբե րիր 24-ին ըն -
դունվե լ է «ՀՀ վա րչ ատ արածքա յին բաժան ման  մասի ն» ՀՀ  օ րենքում լր ացո ւմ -
նե ր և փոփ ոխություն նե ր կա տար ելու մ ասին» ՀՀ  օր ենքը, որը ն եր առում է
բ ազմաբնակավ այր  համայնք հաս կա ցությո ւն ը և դ րա  սահմանումը , հ ամայ նք -
ն երի  միավ որ մա ն կամ բաժանման  սկ զբ ու նքները,  չափո րո շիչներ ը, նոր
ձևավորված  Թ ում ան յան, Դ իլիջան  և Տաթև բազմա բնակավայ ր համայնք ներ ի
կազմի մեջ  մտն ող բնակավ այր երի ցանկ ը ( աղ յուսակ 2 ) և նրա նց վ արչական
սա հմանների նկար ագրությ ու նը:

Օր ենքի 5 -ր դ հոդվածի 8-րդ մ ասը շարադրվ ել  է հետ ևյալ խմ բագ րությա մբ.
«Մեկից ավելի բ նակ ավայր  ընդգրկ ող համայ նքի  կենտրոնը և դրա անվ անո ւմ ը
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սահմանվ ում ե ն սույն օրենքով: Սույն  օ րեն քի  հավել ված 2- ում նշ ված
բազմաբնակա վա յր համայ նքն երի կազմո ւմ ն շվ ած բնակա վայրերի ց անկ ի
առաջին  տողում  նշ ված բնա կավ այ րը  համարվ ում է  հ ամայնք ային կեն տրոն»:

Աղյուսակ 2.  Նոր ձևավորված բազմ աբ նա կավ այ ր հա մայ նքները և  նր անց
կազմ ի մեջ մտնող  Բնակավայրերը /Հոդված 6. Օրենքի հավելվա ծ 2 -ի 2.5-ր դ բա -
ժնի 4- րդ,  2.8- րդ  բա ժնի  9 7- րդ,  2.10 -ր դ բ աժնի 3 -ր դ կետերը/ 
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Մար զի ա նվա նու մը Համ այնքի ա նվանումը Բնակա վա յրի անվանումը
Լոռի

4.Թու մա նյան Թումանյան քաղաք
Մարց գ յո ւղ
Քարինջ գյ ուղ
Լորու տ գ յուղ
Շամ ուտ գ յո ւղ
Աթան գյուղ
Ահնիձոր գյու ղ
Քոբեր գյուղ

Սյո ւնիք
97.Տա թև Շինուհայր գյո ւղ

Տաթև գյ ուղ 
Հալիձոր գյո ւղ 
Հարժիս գյ ու ղ
Սվարան ց գյ ուղ
Խո տ գյու ղ
Տա նձ ատա փ գյուղ
Քա շո ւնի գյուղ

Տավ ուշ
3.Դիլի ջան Դ իլիջան քաղաք

Հաղարծին գյու ղ
Թ եղուտ գյուղ
Գ ոշ  գ յուղ
Աղավն ավ ան ք գյուղ
Հովք գյուղ
Խաչա րձա ն գյուղ
Ճեր մակ ավան գյու ղ
Գե ղատափ գյո ւղ



Հո դվ ած 5.2-ով սահմ ան վել են հա մա յնք նե րի մ իավ որման  կա մ բ աժանմ ան
ս կզբ ունքները՝

1. տնտես ակ ան ն պատա կա հարմար ու թյուն ը և  զարգ աց մա ն ապահո -
վու մը.

2. հանր այ ին ծառա յո ւթ յո ւնների մատչե լի ությո ւն ը և  հ ասան ելի -
ությունը.

3 . մարդկ այ ին /մ ասն ագիտակա ն/ ռե սուրսն երո վ ապ ահով վածությունը.
4 . տ եղական ինքնակ առ ավար մա ն մարմինն երի  ի նքնուր ույ նու թյան   

ապահովումը.
5 . ն երհ ամայ նքային տրա նսպ որ տային  հ աղ որդակ ցությ ան , ինչ պես

նաև հ աղ որդակց ու թյա ն այլ  մ իջ ոց ներ ի հա սա նելիո ւթ յան ա պա հո -
վումը. 

6 . արդյու նա վետ կա ռավարման իր ականացումը:
Հա մա յնքների  խ ոշ որ ացմ ան օրե նսդրական  փա թեթով, որ ում ընդգ րկված

ն աև  «Տեղակ ան  ի նքնակա ռավարման մաս ին ՀՀ օրենք ու մ փոփո խու թյուններ
և  լր ացումնե ր կա տարելու մասի ն» ՀՀ օրե նքը, հա մայնքնե րի մ իավոր մա ն կամ
բա ժա նմ ան արդ յու նք ում նո ր ձև ավոր վա ծ համա յնք ներում համայն քի  ղ եկա -
վարի և  ավ ագանու անդամն եր ի ընտ րո ւթյուն ներ ը նշան ակվում են  ՀՀ կառա -
վա  րո ւթ յան  որոշմ ամ բ՝ « ՀՀ վ արչատար ած քայի ն բաժա նմ ան  մասին » ՀՀ
օրեն քում  համապատասխ ան փոփո խությունն եր և լ րա ցումնե ր կատա րե լու
մասին  օրենքն ուժի մեջ  մ տնելուց հե տո ՝ 40-օրյա ժամ կետի վե րջի ն կիրակի
օրը՝ այս իք ն 2016թ . փետ րվ արի 14 -ին:

Վերը ն շված օրենքով սա հմանվե ց, որ բազմ աբնակա վա յր համա յն քներ ի
կազմու մ ընդգրկվա ծ,  100 -ից ավե լի հ աշվառվա ծ բնակիչ ունեցո ղ յուրաքան -
չյու ր բնակա վա յր , բ ացառությամբ համայն քի կենտ րոն ի, պետք  է ուն են ա մեկ
վ ար չակ ան  ներկայա ցո ւցիչ, ի սկ  1 00-ի ց պակա ս հաշվ առվա ծ բնակիչ ունեց ող
բնակ ավ այրե րո ւմ  վ արչական  ն եր կայացուցչ ի լի ազո րություննե րից բխող գո ր -
ծառույ թն եր ի իր ականաց ու մն ապ ահ ով ու մ է աշխ ատակազմը3: Ընդ  ո րում,
վար չա կան ներկայ ացո ւցչի պա շտ ոնը հայեցող ակա ն պաշտ ոն է, ի սկ  վա ր -
չական  ներ կայացու ցչի պահ պան մա ն ծախսե րը  պ ետք  է  առանձի ն տող ով ներ   -
կա յացվեն հ ամ այնքի բյու ջեում :

Վա րչակ ան ներկայացուցիչը,  բնակա վա յրի  տարա ծքո ւմ գործ ելով  համայն -
քի  ղեկավ ար ի ան ունի ց,  պետ ք է հետ ևի  բնա կավայրի  տարած քո ւմ մ ատու ցվող
հա նր այի ն ծառ այու թյուն նե րի  իրակ անացմանը և  ա յդ մասի ն տ եղեկու թյո ւն -
ներ  ներկայացն ի համ այնքի ղ եկավ արին : Նա  նաև պար տավո ր է ա ջա կց ել և
կազ մա կե րպե լ իր բ նակ ավ այրում  հ ամա յնքի ավ ագ անու ն, հ ամ այնքի ղե կավա -
րի ն և աշխ ատակ ազմ ի քա րտ ուղարին վ երապա հվ ած  լիազորու թյու նների մի
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3 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին՚ ՀՀ օրենքում փոփո -
խու թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին», ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 91 (1180), Երևան,
2015, հոդված 5:



մա սի իր ակա նա ցում ը:  Մասնավ որ ապես՝  խո սքը վե րաբերում է համա յն քի
բնա կի չներ ի ընդուն ել ությանը , հա նր այի ն հանդիպ ում նե րի ու քնն արկո ւմներ ի
կազ մա կերպմա նը , տեղակ ան  ինքնակա ռա վարման ը բ նա կիչների  մասնակցու -
թյան  ա պահովմ ան ը,  տեղակ ան  հ արկե րի, տու րքե րի և վ ճա րների,  ինչ պես
նաև  հ ամայ նքային և պ ետական ս եփական ութ յու ն համարվ ող հողերի,
համայնք ի սեփա կա նու թյ ուն հա մարվող գ ու յքի վարձա վճ ար ների գան ձո ւմն ու
վերահսկ ու մը  կա զմ ակերպ ել ուն և ա յլ ն4: Սակ այն, բնա կանաբար , վարչական
շր ջա նի ներ կայա ցուցի չը  տ եղական  ին քն ակառավարմա ն ա ռա նձ ին մարմին
չ է, և հե տև աբ ար հ ամայնք ի ղ եկավա րը բնա կիչների առ ջև  պ ատաս խանատու
է վարչական ներկայացուցչի գործ ու նե ությ ան  համար: 

Հ Հ կառավ արո ւթյ ան 19 .03. 201 5թ. 26 9-ն , 27 0- ն և  271 -ն  որ ոշում նե րով ՀՀ  Լո -
ռ ու մա րզի Թ ու մանյան ի,  Մ արցի, Քար ինջ ի,  Լորու տի,  Շ ամո ւտի , Աթ անի , Ահ -
նի ձո րի  համ այն քն երը մ իա վոր ելու , ՀՀ Ս յու նի քի  մար զի  Շի նուհայ րի, Տ աթ ևի,
Հա լի ձո րի, Հարժ իս ի, Սվարան ցի,  Խ ոտ ի,  Տան ձա տափի , Քա շո ւնի ի հա մա յնքնե -
րը մի ավո րելո ւ, ՀՀ Տ ավ ուշ ի մարզ ի Դ իլ իջ ան ի, Հ աղ ար ծն ի, Թե ղուտի , Գոշի,
Աղավ նավանքի , Հովքի, Խաչար ձա նի, Ճե րմ ակավանի, Գեղ ատա փի համայն -
քն երը միա վոր ել ու նպ ատ ակ ով 2015 թվականի  մա յիսի 17 -ի ն նշանա կվել են
տեղա կան հանր աքվեներ:

Համա ձայ ն ՀՀ Կ ԸՀ տվյալն եր ի, ընդհ անուր առմամբ բոլո ր երեք փնջեր ում
բնա կչությ ուն ը  գերակ շիռ  մեծամասնությա մբ կողմ է քվ եա րկել նշ ված  հ ա -
մայնքնե րի մի ավորմանը (ա ղյուս ակ  3): 
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4 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին՚, ՀՀ պաշտոնական
տե ղեկագիր N 21 (196), Երևան, 2002, հոդված 29.2:



Աղյ ու սակ 3 . Տեղակ ան  հա նրաք վեն երի արդյուն քնե րն ըստ  համայնք ներ ի և
փնջ երի
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4698 3740 1482 39.63% 1007 67.95% 424 28.61% 

  254 210 99 47.1% 42 42.4% 55 55.6% 
 211 176 75 42.6% 33 44.0% 40 53.3% 

  1896 1535 634 41.3% 576 90.9% 36 5.7% 
 887 718 245 34.1% 125 51.0% 115 46.9% 

 483 384 139 36.2% 99 71.2% 31 22.3% 
 303 238 85 35.7% 19 22.4% 64 75.3% 
 664 479 205 42.8% 113 55.1% 83 40.5% 

 
 

 

26577 
 

20432 
 

5651 
 

27.6% 
 

4140 
 

73.26% 
 

1291 
 

22.85% 

 344 267 159 59.5% 140 88.1% 17 10.7% 
 1137 815 296 36.3% 103 34.8% 172 58.1% 

 18675 14668 3778 25.8% 3317 87.8% 344 9.1% 
  1583 1138 415 36.5% 167 40.2% 222 53.5% 

 367 275 130 47.3% 94 72.3% 27 20.8% 
 4039 2950 720 24.4% 243 33.8% 444 61.7% 

 432 319 153 47.9% 76 49.7% 65 42.5% 
  6140 4396 2668 60.7% 2513 94.19% 118 4.42% 

 936 660 380 57.6% 365 96.1% 12 3.16% 
 600 443 229 51.7% 173 75.5% 38 16.6% 

 784 570 334 58.6% 304 91.0% 30 8.9% 
 2584 1766 1098 62.1% 1079 98.3% 15 1.4% 

 289 224 145 64.7% 140 96.6% 2 1.4% 
 842 651 418 64.2% 389 93.1% 21 5.0% 

 85 64 48 75.0% 47 97.9% 0 0.0% 
 20 18 16 88.9% 16 100.0% 0 0.0% 



Սա կայն եղել  ե ն նաև  ա ռանձին հ ամ այն քն եր, որոնք դեմ են արտա հայտվել
մի ավոր մանը  (Թ ում ան յանի փն ջո ւմ ՝ Աթան,  Ահնի ձոր և Շ ամուտ,  Դ իլիջանի
փն ջո ւմ ՝ Գոշ, Թեղ ուտ և Հաղա րծ ին): Եթ ե ակտիվո ւթ յամ բ աչքի են  ը նկե լ Տա -
թևի փնջի համայնքները, որտ եղ  քվ եա րկությա նը մասնակցել է ընտրելու
իրավ ու նք ուն եցո ղն երի 60 ,6 9% -ը, ապա նույնը չի կա րե լի ասել Թո ւմ անյ անի և
Դ իլ իջա նի  փնջե րի  մասին, ո րտ եղ տեղական հան րա քվեն երին  մ ասնակցե լ են
ընտրելո ւ իրավունք  ո ւնեցողն եր ի հա մապատա սխանաբ ար՝ 39,63%-ը և
27,8%ը:

Մ իջա զգ ային  փ որ ձը ցույ ց է տալի ս,  որ հա մայ նք ների բնակ իչնե րը հիմ -
նականու մ այնք ան էլ դրականո րեն չեն վերաբե րվ ում խոշոր աց մա նը, և եթե
սրա ն ա վելացնենք, որ փոփոխություննե րի  նկատմամբ մե ր երկրու մ կա
հավատի և վստ ահությա ն պակա ս, ա պա պարզ է դառնում այդ գործ ընթա ցի
ա ռաջիկա դժ վարո ւթյուն նե րը:

Հայաստանի մեկ համ այնքին  ընկ նող միջին տարա ծքը (ը նդգր կված չէ  միայն
Ս ևանա  լճի մ ակերես ը) 201 5թ. ընթացքում չի փ ոխվել  և 2016թ . հու նվ արի 1- ի
դրությամբ կազմել  է 31,1  կմ², առան ց Երևան համայնքի ՝ 30, 9 կմ², ի սկ ըս տ
գյուղա տնտեսական նշա նակութ յան հողերի 22,4 կ մ², առ անց  Երևան  հա մայն -
քի` 22, 2 կմ² : Մեկ հա մայ նք ին ըն կն ող  բնակչու թյան մի ջի ն թիվը կազմել է 3277
մա րդ , որը նա խո րդ տա րվա հ ամեմա տ պակաս է 13-ով , իսկ առանց Երևան
հա մայն քի՝ 2105 մարդ, որը նախոր դ տարվա համեմատ պակաս է 40-ով: Մեկ
համայնքին ընկնող միջին տարած քի  և բնա կչությա ն ց ուցանիշն երով Հ այա ս -
տանը  Ե վրոպայի  խոր հրդի եր կրների մեջ դեռևս վերջ ին շարքերո ւմ է :

Հայաստանի հա մայնքների 30,0%-ը ունի 50 0-ից պակա ս բնակչ ու թյուն,
49,3%-ը՝ 1000- ից  պ ակաս , 42,7% -ը՝ 1001-5000, 5%-ը՝ 5001- 100 00, իսկ 3%-ը՝
10001- ից  ավելի բնակ իչ (աղյ ուսակ 4):  Մ եկ  միլիո նից ավել ի բնա կչ ություն  ու նի
միայն Երև ան հա մա յնքը (2016թ հունվարի 1- ի դրությամ բ՝  1074,3 հազ.  մ արդ,
ո րը 2,8 հազարով ավելի է նախ որ դ տարվա համեմատությամբ ) որը չի մտ նու մ
որևէ մարզի տարածքի մեջ: 100 000-ից ավելի բնակչություն ունի միայն Շիրակի
մարզի Գյումրի քաղաքը:
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Աղյո ւսակ 4 . ՀՀ հա մա յնքների  թիվը (այդ թվում քաղաքային/գյուղական) ըստ
մարզերի և բնակչության ըն տր ված մի ջակայքերի (01.01.2016թ. դրությամբ)

Աղյո ւսակ 5 -ո ւմ, 6-ո ւմ  և 7-ու մ ցո ւյ ց է տ րված նախադպ րո ցական, կր թա կան,
մ արզական, ա ռո ղջապահա կան, սննդի անվտա գության, ան աս նաբուժական,
ա րտակ ար գ իրավիճա կն երի կ ազմակեր պո ւթ յուններ ի, ինպ ես  նաև մանր ա -
ծախ ա ռև տր ի օբյ եկ տներ ի տեղաբա շխ ումն ըս տ մարզերի : 
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500 

501- 
1000 

1001- 
5000 

5001- 
1000

0 

10001- 
15000 

15001- 
50000 

50001-   
100000 

100001- 
100000 

- 
 

 
/  

36 37 36 4  1   1114 

0/36 0/37 0/36 2/2  1/0   33/111 

 
/  

4 13 70 6 1 3   997 

0/4 0/13 0/70 0/6 1/0 3/0   44/93 

 
/  

5 6 80 4  2   997 

0/5 0/6 0/80 1/3  2/0   33/94 
 

/  
28 18 31 11 2 2   992 

0/28 0/18 0/31 1/10 2/0 2/0   55/87 

 
/  

46 17 42 4 3  1  1113 

0/46 1/17 2/40 1/3 3/0  1/0  88/105 

 
/  

7 12 35 9 1 3   667 

0/7 0/12 1/34 2/7 1/0 3/0   77/60 

 
/  

42 31 41 3  1  1 1119 

0/42 0/31 0/41 1/2  1/0  1/0 33/116 

 
/  

72 18 15 1 1 2   1109 

1/71 0/18 2/13 1/0 1/0 2/0   77/102 

  
/  

21 5 15 3     444 

0/21 0/5 0/15 3/0     33/41 

 
/  

12 16 30 2  2   662 

0/12 0/16 1/29 2/0  2/0   55/57 

 
/  

273 173 395 47 8 16 1 1 914 

1/274 1/175 6/385 14/32 8/0 16/0 1/0 1/0 48/866 



2015թ. ըն թացքո ւմ ե րա ժշտ ական , ար հեստա գո րծակ ան , միջի ն մասնագի -
տա կան, մարզակա ն, սն նդի ան վտա նգ ու թյ ան, անա սնաբ ու ժական  և արտա -
կա րգ  իրավի ճակ նե րի կազ մակերպությու նների թի վը և տեղաբաշխո ւմ ը ըստ
մարզ երի էական փո փոխութ յո ւննե րի չ են ենթ արկ վել: Ավ ել ացե լ է նախա դպ -
րոցակա ն կա զմակերպու թյ ու նների թիվ ը Ե րև ան քաղաքո ւմ  և Շիր ակի
մարզում , իսկ Լոռո ւ մ ար զում մ ի փոքր նվազել է , ավելա ցել է  ն աև հան -
րակրթակ ան դպրոցն երի  թ իվ ը՝  հիմնակա նո ւմ Երև ան ք աղ աքում , ն վազ ել է
Շիր ակի և Վա յոց  Ձորի մ ար զերո ւմ : Երեքով նվ ազել  է Բ ՈՒ Հ-երի թ իվը՝  Կ ո -
տայքի , Շի րա կի և Վայ ոց Ձորի մար զե րում: Նվա զե լ է  ն աև ամբ ու լատոր–պ ո -
լիկ լի նիկակա ն հի մն արկների  թ իվը՝  հիմ նա կանում Սյո ւնիքի  մա րզ ում, իս կ
Երև ան ք աղաք ու մ մի փոքր ավելաց ել  է: 

Նշ են ք, որ  կարևոր ծա ռայու թյո ւններ մատուցող  կազմակ երպու թյո ւնն երը
հիմնակա նում կ ենտր ոն ացած են  քաղա քն երու մ՝ մարզա յին  և նախկին շրջա -
նային կենտրոններում: Քիչ են այն գյուղական համայնքները, որտեղ  գ որ ծում
են առողջապահական, մարզական, երաժշտական և արվեստի դպրոցներ: 

Աղյուսակ 5. Նախադպրոցական հաստատությունների, հանրակրթական,
երաժ շտ ական և արվեստի դպրոցների, արհեստագործական և միջին
մասնագիտակա ն ուս ում նական հաստատությունների, բուհ-երի և մարզական
կազմակերպություն նե րի թիվը՝ ըստ մարզերի
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Մարզերը
Նախա-
դպրո-
ցական

Հանրա-
կըրթա-

կ ան  

Երաժշ-
տական
և ար -
վեստի

Արհես-
տագոր-
ծական 

Միջին
մասնա-
գիտակ

ան

Բո ւհեր 
Մար -

զական

ք. Երևան 214 257 49 12 37 51 55
Արագածոտն 23 122 10 2 1 - 7
Արարատ 77 112 23 1 4 - 7
Արմավիր 57 123 14 1 5 2 6
Գեղարքունիք 44 126 15 3 9 2 9
Լո ռի 64 1 68 1 7 4 9 2 18 
Կոտայ ք 54 105 2 5 8 6 1 16 
Շիր ակ 51 1 71 2 8 5 1 2 2 3 6
Սյուն իք 51 121 18 4 7 2 10
Վայոց Ձո ր 1 8 5 0 8 1 3 - 4
Տավուշ 60 82 19 3 6 - 4
Ընդամենը 713 1437 226 44 99 6 2 172



Աղյուսակ 6. Առողջապահական (ամբուլատոր պոլիկլինիկական) հիմնա րկ -
ների և հիվանդանոցային մահճակալների քանակը, սննդի անվտանգության,
անա սն աբո ւժա կան և արտակարգ իրավիճակների կազմակերպությունների
թիվը
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Մարզերը
Ամբու լա -

տոր պոլիկ -
լինիկաներ

Հիվանդա -
նոցային

մահ-
ճակալներ 

Սննդի
անվտան-
գութ յա ն 

Անասնա-
բուժական 

Արտա -
կարգ

իրավիճակ-
ների

ք. Երևան 150 7835 12 12 12 

Արագածոտն 24            210 4            4           4 

Արարատ 59            538 4            4           4 

Արմավիր 61 377 3            3           3 

Գեղարքունիք 40 750 5            5           5 

Լոռի 45             48 6 6            6 7 

Կ ոտայք 45 65 8          4             4 4 

Շիր ակ 3 3 878  7            7           8 

Սյունիք 18. 429 5           5          5 

Վայոց Ձո ր 8 80  3           3           3 

Տավուշ 26  273 4            4           4 

Ըն դա մենը  509 12514 57        57        59 



Ա ղյ ուսակ  7. Մանրածախ առևտրի օբյեկտները 

2.2 Մի ջհամա յնքայի ն համագ որ ծակ ցու թյու ն  

201 5թ.  մ իջհամա յնքային միա վորումներ չեն ս տեղծվել ՝ պա յմանավորված
հ իմ նակա նում ի րավա կա ն դաշտ ի անկատար ությա մբ:  Շ արու նա կվել ե ն աշ -
խատա նքնե րը այդ ու ղղ ու թյամբ, կատարվել են վե րլուծու թյուններ,  մշակվ ել
հա յե ցակարգ եր, կազմակերպ վե լ քննարկումնե ր և լ սո ւմներ :

2015թ.-ի ը նթա ցքում նոր հա մայնք նե րի միութ յուննե ր չե ն գր անցվե լ և չե ն
լու ծարվել, 2016թ . հունվա րի 1-ի դ րությամ բ գր անցված էին մն ում 2 5 հա -
մայնքներ ի մ իություններ,  որոնց կազմում ըն դգ րկված էին 49 5 համայն քներ:
Նրա նց հ ամա գո րծ ակցության շրջանակները մն ացե լ են նո ւյն ը և , ինչպես նա -
խորդ տ ար ին եր ին,  դրանք ակտ իվությամբ առանձ նա պես աչ քի չ են ընկել :

Մ իջ համայնք այ ին համա գործ ակ ցություն ը հ իմն ակ ան ում մն ու մ է  հա մայնք -
ների  կողմից ս տեղծված  կ առու յցների և նրանց միջև ուղղա կի  կ նքվող  պայ -
ման ագրերի միջ ոցո վ գույքահար կի  և հողի հ ար կի բազ աներ ի վար մա ն և
հավաքագրման իրակա նա ցո ւմը: Այ դ կառո ւյցներ ի և նր անց կողմից ս պա -
սարկվող հ ամա յն քներ ի թիվը 2 015 թ.  ընթացք ում չե ն փոխվել և 201 6թ , հուն -
վարի 1-ի դրո ւթ յամբ  կա զմ ել են հ ամա պա տասխանա բար ՝68 և 42 7:  
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Մ ար զերը  
Խանութ -

ն եր 
Կր պակ -

ներ

Գյուղ.
արտադր.
շու կա ներ
Սպ առող

ակա ն
ապրա -
նքների

շուկան եր

Առևտր ի
այ լ օ բ -

յեկտ նե ր

Ըն դա -
մենը

Եր ևան 81 49 81 9 7 32 1 17 912 4 
Արա գած ոտն 190 2 43  2  2  6 9 506 
Արա րատ 1037 75 1 3  68 1184 
Ա րմա վիր 175 140 2 4 4 8  369 
Գե ղա րքո ւնիք 288  1 44 2 2 62 498  
Լո ռի 271 623 2  3 40 939 
Կոտա յք 854 280 2 4 53 11 93  
Շիրակ 674 374 2 5 37 10 92 
Սյ ունիք 2 01  151 - 7 40 399 
Վա յոց Ձոր 249 43 1 - 20 313 
Տավուշ 698 290  1 1 35  1025 
Ը նդամ ենը 12 786 3182  22 63 589 16642



20 15 թ.  ըն թացքու մ շարո ւն ակվե լ է տեղ ական ինքնակա ռա վարման զա ր -
գացմա նն ո ւղղված համ ագո րծակցո ւթյ ունը մի ջազգ ային  կ ազմակերպությու ն -
նե րի հետ:

Մի ջսահ մա նային հա մագ ործ ակցո ւթյան մաս ով նույն պե ս զա րգացումնե ր
չկան՝ փակ են մնո ւմ Ադ բե ջանի և Թ ուրք իա յի հետ սա հմանն երը , իսկ Իր ան ի
հետ հա մագործակ ցության օր ինակն եր  դեռևս չկ ան: Եվրոպակ ան
հարևանության քա ղաքակա նո ւթյ ան և Ար ևե լյան   գո րծ ընկերու թյ ան շ րջան ակ -
ներու մ շ արո ւնակվ ել են հայ -վ րա ցակ ան սահ մա նա մերձ  տարածա շրջ աննե -
րու մ տար ած քային զ ար գա ցմ ան ծր ագրերի իրական ացման աշ խատ անքնե րը
է կոլո գիակ ան , փոքր և միջի ն բի զն եսի խ րախ ուս ման և տ ուրիզմի զարգաց ման
ո ւղղություն նե րով :

2015թ.  ը նթաց քում  մ իջհամա յնքա յին հ ամ ագ ործա կց ու թյ ան առան ձն ակ ի
զարգացու մն եր չեն  եղ ել, իսկ գործո ղ համայ նքների միութ յունն եր ի գործ ու -
նեությունը հի մնա կա նում մ նա ցել է պա սի վ՝ ՏԻ Մ- եր ի շահերի պաշտ պա -
 նության  հարցե րում:
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3. ՏԻՄ-ե րի ձևավոր ումը , իրա վա սո ւթյուն նե րը, 
լիազ որու թյ ուններ ը և գործ ունեո ւթ յունը, 
քաղաքացի ակ ան հասարակո ւթյան 
մաս նա կցո ւթ յունը տեղական ին քնակառավարմ ան ը

3.1 ՏԻՄ-երի  ձևավո րո ւմ ը, իրավա սությ ունն երը, 
լիազորությունն եր ը և գոր ծո ւն եո ւթյ ունը

2 015 թ.  դեկտե մբ երի  6 -ի ս ահ մանա դրական փոփոխո ւթյուննե րո վ համայնքի
ղեկ ավ արի  և  ավագա նո ւ պաշտոնավարման  ժամկե տը ս ահման վե լ է հինգ տա -
րի  ( նախկին չոր ս տա րվա փոխարեն ): Բացի այդ , սահմ անադր ակ ան  փոփո -
խությ ունն երը նախատեսում են, որ Ըն տր ական օրեն սգ րքով կա րո ղ ե ն
սահմանվ ել համ այնքի  ղ եկավարի ու ղղ ակի կամ անուղղակի  ընտրութ յո ւններ:
Սակայ ն,  2 015թ. տ ար եվերջի  դ րու թյամբ, սահ մանադր ակ ան  այս դր ու յթն երը
դեռևս արտացո լում չե ն ստացել  հ ամ ապատասխ ան օրենսդրու թյա ն մեջ: 2015-
ին տե ղա կան ինքնա կառավա րման  մար մի նների թեկնածուն եր ի առաջա -
դրման կա րգը մնացե լ է անփոփո խ: 

2015 -ին Հա յաստ անի մա րզ երում ա նց ե ն կա ցվել համա յնքի ղեկ ավ ար ի 97 և
ավ ագ անո ւ 41 ընտր ությու ններ (աղյո ւսա կ 8): Համ այ նքի  ղեկավարի  ընտ -
րությու ններն ան ց են կա ցվ ել  հիմնակ ան ում  գյուղակա ն բնակ ավայր եր ըն դ -
գրկո ղ համայ նք ներ ում (ընդա մենը 9 0 համ այնք) և Վա յք , Արմավիր, Իջևան,
Մարալ իկ , Արտաշատ, Ալավերդի ո ւ Աբովյան քաղաքային բնա կա վայ րեր ն
ընդգրկող համայնքներ ու մ (ընդամենը 7 համա յն ք):
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Աղյուսակ 8. 20 15 -ին կայացած ՏԻՄ-երի ընտր ութ յունների թիվն 
ըստ մար զե րի5

2015-ին մարզ եր ում համ այնքի  ղ եկավա րի  ըն տր ությու ննե րը , ինչպե ս և
նախոր դ տարին եր ին, ա նց  են կացվ ել հիմ նականու մ ցածր մ րցակց ու թյան պա -
յմա նն երում:  Առաջա դրվ ած  թեկ նա ծու ների առա վել ագու յն թիվը  ե ղե լ է  5՝
ընդամե նը 2 հա մա յնքում: Մե կ համայն քում մրցակ ցե լ են 4  թ եկն ածուն եր , 8
համայն քնե րու մ՝  3 թե կնածո ւներ, 38 համայ նքներում՝ 2  թ եկնածու նե ր: 48
համայն քներ ում, կարելի է ասել, բ ացակա յե լ է մ րց ակց այ ին միջ ավա յր ը, քանի
ո ր այս հ ամայնքնե րում եղ ել է ըն դա մենը  1  թե կն ածո ւ: 

2 01 5թ . տարեվ երջ ի դր ությամբ  փ ոփ ոխվ ել է ՀՀ մարզերում  հա մայ նք ներ ի
ղեկավարների  կո ւսակցական պատկա նելիութ յան  պ ատկե րը : Ա վելի քան  եր -
եք ա նգամ նվազ ել  է  հ ամ այնքներ ի ղ եկավ արների կա զմում «Բարգավա ճ
Հայաս տան» կո ւսա կց ութ յա ն ն երկ այ ացուցիչ ներ ի թի վը՝ կա զմ ելով  2 3,  նախ որդ
տա րվա  7 6-ի փոխար են:  Զգա լիորեն ա վե լացել է  ա նկ ուսակցակ անն երի թիվը՝
նա խոր դ տարվա 132 -ի փոխարեն  կ ազմել ով  182:  Ա րդյ ու նքում,  ՀՀ  մ արզերու մ
հա մայն քնե րի ղեկավարների կուսակցական պատկանելիությունն ուն ի հետ -
ևյալ պատ կերը` Հայա ստանի  Հա նրա պետա կան կուս ակ ցու թյ ան ներ կա յա  ցու -
ցիչ ներ ̀  7 1.9% , անկուսակցա կան նե ր՝ 1 9. 9%:  Մնաց յալ  8. 2%-ը  բաշխվել է
«Բար գա վա ճ Հա յաստ ան»  կո ւսակ ցության, Հայ Յե ղափոխա կան դ աշն ակց ու -
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Հ /h Մարզ Ը նդա-
մենը  

Քա ղա -
քային
բնակ -

ավայ րե ր
ընդգր կող
հա մա յն -

քներ

Գյ ու ղա  -
կան բնա -
կավայր եր

ընդգ ր -
կող  հա -

մայնքներ 

Ընդ ամեն ը 

Քաղաք -
այի ն բնա -
կավա յր եր
ընդգրկող
հ ամա յն -

քներ  

Գ յո ւղ -
ական

բնա կա -
վա յրեր
ընդգր -

կող  հա -
մայնքն եր

1 Արագ ածոտն 12  -  12 4 - 4 
2 Արարատ 3 1  2  2 - 2 
3 Ար մավիր  1 5 1 14 1 - 1 
4 Գ եղարքունիք  13 -  1 3 5 - 5 
5 Լո ռի 9 1 8 5 - 5 
6 Կո տայք 8 1  7  1 - 1  
7 Շիր ակ  1 8 1 17 10 -  1 0 
8 Ս յո ւնի ք 11 -  11 7 - 7
9  Վայո ց Ձոր 3 1 2 1 - 1 
10  Տավուշ 5 1 4 5 1 4 

Ընդ ամ ենը  97 7 90  41 1 4 0

Համայնքի ղե կա վարի
ընտրություններ

Հ ամ այ նքի ավագանու
ընտրություններ

5 Աղբյուրը` www.elections.am:



թյ ան, «Օրինաց  ե րկի ր»  կո ւս ակց ութ յա ն, Հ այա ստա նի Կ ոմունիստակա ն կու -
սակ ցո ւթյա ն, «Ժողով րդ ավարո ւթյ ուն  և ա շխատանք» կուս ակ ցության  և
Ազգայի ն ի նք նորոշում միավ որմ ան մի ջև (աղյո ւս ակ  9):

Աղյուսակ 9. Համայնքնե րի  ղեկավարների կուսակցական պա տկ անելությունը6

(2015 թ. տ ար եվերջի դրությամբ)

201 5թ. ՀՀ  կառավ ար ությ ան  որոշո ւմնե րով վաղա ժա մկետ  դադ արեցվել  ե ն
11  համայնքն երի ղեկա վարն երի լի ազ որությ ու նն եր7: Հի նգ  հ ամայ նքնե րի  ղեկա -
վար նե րի լ իազո րո ւթյուն ները դա դա րեցվ ել ե ն նր անց հ րա ժա րակա ն տա լու և
6- ին ը` նրանց մա հվան պ ատճ առներո վ: 20 15թ. համայնքի ավ ագանու  լ իազո -
րութ յո ւնների դա դար եցման դ եպ ք չի  եղե լ:  

2015 -ին հա մայնք ի ղ եկա վա րին պա շտոնա նկ  ա նել ու դեպք չի գրանցվե լ: 
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6 Աղբյուրը՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն:  
7 Այդ համայնքներն են՝ Ուրասար, Աբովյան, Սպանդարյան, Խաշթառակ, Սալուտ, Լուսաղբյուր, Հար -
թա շեն, Զառ, Դարպաս, Մղարթ և Թլիկ:
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1 Ա րագածոտն 88 1 6 2 - -  - 17   
2 Արարա տ 69 8  4 - - - - 16  
3 Ա րմ ավիր 83 1 4 - - - - 9
4 Գե ղարքուն իք  67 4 1 - 1 2 -  1 7  
5 Լոռի 74 1  3  - 1 - - 34  
6 Կ ոտայ ք 27 - 1 - - - -  3 9  
7 Շ իր ակ 71 2 10 7 - - - 29  
8 Սյու նիք 92  4  3 -  - -  -  10  
9 Վ այ ոց Ձ որ 3 4 - 1 - - - - 9   
10  Տավուշ  5 2 2 4 1  - - 1  2  

Ընդա մեն ը 657 2 3 3 7 10 2 2 1 182  

Կուսակցություն



ՏԻՄ-երի ի րա վա սու թյունն եր ը և լ իազորու թյո ւնները 

20 15 -ին «Տեղակ ան  ինք նակա ռավարմ ան մասին» ՀՀ օ րենք ում կա տա րվ ած
մ ի շարք փ ոփ ոխ ություններ ի և լր աց ու մների  ա րդ յուն քում , փոփոխո ւթյուննե ր
և  լ րացումներ  են կատար վե լ համայն քի  ավ ագանու և ղե կավարի  իրավասությ -
ունների  և  լի ազ որությ ու նների ց ան կո ւմ:  

Հ ամ այնքի ավ ագան ու իրավաս ու թյո ւն ներն ա վե լա ցել  են  հ ետևյալ երկուսով. 
aՍահմանո ւմ է  այն  շ են քերին և շի նությու ննե րին ներ կայացվ ող ս ահմա -

նափ ակ ու մներ ը, պահ ան ջնե րը և պա յմա ններ ը, որտեղ  ի րակ ան ացվում
են և (կա մ) մ ատուցվո ւմ են  ք աղ աքաց իակ ան հոգե հանգ ստի (հրա ժե շտ ի)
ծիս ակատար ու թյա ն ծառ այ ութ յուն ներ8: Ճի շտ  նո ւյ ն ձևակերպմ ամ բ
իրավա սությու ն է ա վե լա ցել նաև  Երևա նի  ա վագանու իրավասությ ուն -
ների կազմում9: 

aՀաստ ատում է համայնքի ղեկավ ար ի ն երկայաց րա ծ,  հ ամայնքի  կա զմ ում
ըն դգրկվ ած բնակ ավ այրե րի վ ար չական  ներկայ աց ուցիչնե րի թ եկնածու -
թյո ւնը  ներ կայացնել ու  և  համա ձայ նեցնել ու կարգ ը10: 

Լրացվ ել է համայնքի ավ ագանու ՝ պետակա ն լիազորված մ ար մին համ ա -
յնք ի ա նվանափ ոխ ությ ան վերաբ երյա լ առաջ արկո ւթյո ւն  ն երկայ աց նե լու կամ
հա մաձայն ությո ւն  տալ ու իր ավ աս ությ ու նը : Ար դյու նքում,  ա նվ անափոխու -
թյան  վերաբ երյ ալ առաջարկ ությու ն ներկայ աց նե լու  կամ հ ամ աձայն ություն
տա լու իր ավ աս ու թյու նը վեր աբ երու մ է ոչ մի այ ն համ այ նքին, այլ նաև համ ա -
յնքի կազմի մեջ մտնող բնակավ այ րի ն11: 

Քա ղաքայ ին և գյուղական հա մայնք նե ր հա սկացու թյ ունն երի ու ժը կոր ց նելու
արդյ ուն քում անհրա ժե շտու թյուն է առաջացել օրենքից  հ անե լ «քաղ աք ային
հա մա յն ք» և  «գյու ղա կան համ այնք» բա ռեր ը:  Այդ պ ատ ճա ռով , հ ամ ապատաս -
խ ան փոփ ոխ ու թյա ն է ենթա րկ վել համայն քի  ավագան ու  ի րավ ասությու ննե րից
մեկը 12:

Հ ամայն քի  ղ եկավար ի իր ավասո ւթ յո ւններ ն ավ ելացել են  ե րկո ւսով. 
aՍա հմ անված կ արգո վ տ ալ իս է քա ղաքացի ական հո գե հա նգ ստի (հ րաժեշ տի )

ծ իս ակատարո ւթ յա ն ծառ այ ու թյ ուննե ր իր ական ացն ելու և  ( կա մ) մատուցել ու
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8 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 26 փետրվարի 2015թ.: 
9 «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 26 փետրվարի 2015 թ.:  
10 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 24 նոյեմբերի 2015թ.:
11 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 24 նոյեմբերի 2015թ.:
12 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 24 նոյեմբերի 2015թ.:



թույլտ վո ւթ յու ն13:  Ա յս իրա վա սութ յունը  ն եր առվել է նաև  Ե րևանի քաղ ա -
քապետի լի ազորո ւթ յո ւնների ըն դհ ան ուր բնութա գր ի մ եջ14: 

aՀա մայն քի կազմ ու մ ընդգրկվ ած բ նակավայրի վարչական նե րկ այացուց չի
թեկ նած ությո ւն ը նե րկայա ցնե լու և հ ամաձայնե ցն ելու կարգին  հա մա պա -
տասխան՝  ն շանակ ում է վա րչ ակ ան ներկայա ցու ցիչ15: 

Լր ացվել է  հ ամա յն քի ղեկավա րի՝ համայ նքի ղեկավա րի  տեղակալին , աշ -
խա տակա զմի քար տո ւղարի ն,  կառուց վածք ային  և առան ձնցվ ած ստ որա -
բաժանում ների ղե կավ ար ներին  նշ անակելու և ա զա տե լո ւ իրավ աս ությո ւն ը՝
ն եր առ ելո վ նաև վարչակ ան  ն եր կա յա ցուցիչ ներին16:

Հա մայ նքի ղեկ ավ արի ն, ի սկ Երևա նում ՝ վարչա կան  շ րջանի ղեկա վար ին ,
քա ղաքաշի նո ւթյան  և  կոմ ու նա լ տնտ եսութ յա ն բնագավառո ւմ ա մրագրվել  է
հետևյ ալ նո ր պարտադի ր լիա զո րու թյ ունը՝  

aԿառու ցման ավար տի  գ րան ցում չուն եցո ղ այ ն բազմաբ նա կարան շենք -
երի,  որ ոնց ստո րաբ աժ անված  մ իա վո րն եր ն առա նձի ն վկայակա ն ներով
գրա նցված են  որ պես 100  տոկոսի ց ց ածր ավար տված ությու ն ու նեցո ղ
անավ ար տ շի նությու ննե ր, կառուցմ ան  ավարտի  գ րանց ման  նպատ ակնե -
րով աջակցո ւմ է կառո ւցապ ատողի գործ առո ւյթների  իրական ացմ ան
համար սե փա կանա տերեր ի կ ող մից համապատա սխան կազմակ եր -
պության ը նտրո ւթյան գո րծ ըն թացին կամ  կառո ւց ապատ ողի գործառ ույթ -
ների իրա կա նա ցո ւմը վերապահում է հ ամ այն քում գործ ող՝
բ ազ մ աբ նակարա ն շ ենքի կառ ավարմա նը որևէ մար մնի, ո րն  իրա կա -
նացնում  է  կառուց ապ ատող ի գ ործառու յթն եր  առանձնա ցվ ած
միավորներ ի սե փա կանատե րեր ի միջ ոց ներով17: 

Նույն  ոլ որտի՝ «սահմանվ ած կարգով  ձ ևակե րպ ում է  ա վա րտվ ած շինա -
րարո ւթյ ան  շ ահագ ործմ ան  փաստա գր ումը » պարտ ադ իր լի ազո րո ւթյունը շ ա -
ր ադ րվե լ է հետ ևյ ալ խ մբագրո ւթյամ բ՝  «ս ահ ման ված  կ ար գով ձևակե րպո ւմ է
շ ին արա րության ավա րտ ական  ակտ , ինչպես ն աև տրամ ադրում  է  ավարտված
շինարարական օբ յեկտի  շ ահա գործման թույլտվ ությ ուն»18: Վեր աշ արադր վե լ է
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13 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 26 փետրվարի 2015թ.:
14 «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 26 փետրվարի 2015 թ.:
15 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 24 նոյեմբերի 2015թ.:
16 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 24 նոյեմբերի 2015թ.:
17 «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 19 հունիսի 2015 թ., «Տեղական ինքնակառավարման
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ
օրենք, ընդունված 19 հունիսի 2015թ.: 
18 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և
լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 19 հունիսի 2015թ.: 



նաև « կա զմ ակ երպ ում է գերեզմանա տնե րի գոր ծո ւնե ություն ը և դրանց
պահպա նման  ա շխատա նքները » պարտադիր լի ազ որո ւթյունը ՝ ձևակ երպե լո վ
«կազմակերպում է համայնք այ ին գ երեզ մա նա տների գործ ուն եությունը և
դրանց պահպանման աշխատա նք ները , իր ակ անացն ու մ է «Հուղար -
կավորությո ւնն երի կա զմա կե րպման և գե րեզ մա նատների ու դիա կիզ ա -
րանների շահագո րծման մասին » Հա յաստ անի  Հ անրապետ ու թյան օրեն քով
նախ ատ եսվ ած այլ լիազորո ւթյո ւննե ր»19:  

Ամփոփ  կ երպով կար ելի է նշել, որ 2015 թվա կա նի տարեվերջի դրությամբ
համ այ նքի ղեկավարներին «Տեղական ին քնակառավարման  մ աս ին » ՀՀ
օրենքո վ վ ար ապահված պարտ ադ իր լ իա զորու թյ ունների  թ իվը կազմել է 68,
պատվիրակ վա ծ լ իա զորութ յու ններ ինը՝ 23 , իսկ կամ ավ որ  լ իազ ո -
րություններինը՝ 24 (ա ղյու սակ 10):

Աղյուսակ 10 . ՏԻ Մ- երի լիա զորութ յո ւննե րի քանակական տվյալնե րն ը ստ  առան -
 ձին տե սա կնե րի և բնագավառների (2 01 5թ . դե կտեմ բերի 31 -ի  դր ությամբ) 
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19 «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 29 ապրիլի 2015թ.: 

Հ/h Բնագավ առ
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1
Քաղաքացին երի և տն տեսվ արող
սուբյեկտների իրա վու նք նե րի
պաշտպանու թյ ու ն 

8 0 8 0 0 0 

2 Բնակիչների մասնակցությու ն
տեղական  ի նքն ակ առավարմա նը  4 0  0 0 0 0  

3  Ֆ ինանսներ  8  7 0 0 0 0 

4 Հասարակական կա րգի  
պահ պա նութ յուն 0 4 2 0 0 0 

5 Պա շտպ ան ութ յան կազմակե րպու մ 3 3 0 0 3 3 

6 Քաղաքաշինո ւթյո ւն 
և կոմ ու նալ տնտ եսո ւթյուն  2 1 14  0 1 5 0 

7 Հ ող օգտա գործում 5 1 3 4 2 0 

8 Տ րա նս պորտ 
(և ճա նա պա րհաշ ինու թյուն)* 4 4 1 2 1 0 

9  Առ ևտ ուր և ծա ռայո ւթյունն եր  
( սպ ասարկու մ)*  9  2 0 0  0 0

Պարտադիր
լիա զո րու թ-

յու ններ

Պատվիրակ
ված լիազ ո-
րո ւթյուննե ր

Կա մավ որ
լ իազո րութ-

յուններ



*) «Տեղ ական ինք նակ առ ավարմա ն մ ասին » ՀՀ օր են քո ւմ բերված  Տ ԻՄ-եր ի լիազորություն -
ների  բնա գավառն եր ի անվ անում ներ ը տարբերվ ում  են «Երևան քա ղաքում տե ղա կա ն ի նք -
նակառավա րման մա սին » ՀՀ օրենքում  բերվա ծ բնագավա ռն եր ի անվա նումն եր ից: Այն
դեպք ու մ, երբ այդ ա նվ անո ւմները շ ատ չեն տարբ երվում, տարբերությ ուն ները նշ վել ե ն
փակագծ երո ւմ: Հա կառա կ դեպքում դր անք ձևակեր պվել են որպ ես առան ձի ն բ նա գավառ -
ներ : 

201 5թ . ընթ ացք ու մ ընդլ այ նվել  է այն հա մա յնք նե րի շրջ ան ակ ը, որո նք
ընդուն ել են «Տե ղակա ն ինք նակ առավարմ ան մասին» ՀՀ օրենք ով  պ ահանջվող՝
բնա կի չն երի մաս նակցո ւթ յունն ապահո վող 3  կ արգեր ը:  Օր ինակ, Ա ՄՆ Մ ԶԳ
աջակցությ ամբ  ի րա կանացվո ղ «Հա նրային  մ ասն ակցություն  տ եղական ինքնա -
կա ռա վար մանը» ծրագրի շրջան ակ ներում  ընդ գրկված բոլոր 35 պիլոտային
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1 0 
Կրթու թյո ւն , մշակ ու յթ և  երի տա -
սարդությա ն հե տ տա րվող
աշխատանքներ 

1 2  1 1 5 3 

11 Առ ողջապահո ւթ յուն , 
ֆիզի կակ ան  կուլտ ու րա  և սպորտ  1 3 0 4 3 3 

12
Աշխ ատ ան ք և սո ցիա լակ ան 
պ աշտպանո ւթյո ւն  
( սո ցի ալ ական պաշ տպ ան ու թյ ուն)* 

0 1 1 1 2 1 

13 Գյուղատնտեսություն  2 0 0 0 3 0 

14 Անասնաբուժութ յո ւն  
և բուժ սա նի տա րիա  1 0 5  4 0 0 

1 5 Բ նության և շրջակա միջավա յր ի պա -
հպան ու թյուն (բ նապ ահ պանու թյ ուն) *  1 4 2 2 0  1 

16 Ավագ անու հ ետ  հարաբե րո ւթյունն եր * 0 10 0 0 0 0 

17

Գոր ծադ իր իշխան ության հա նրա պե -
տական  մ արմի նն երի և դրանց
Երևանի տարածքայի ն ծառա յո ւ -
թյունների հետ  հա րաբերությ ու ններ * 

0    5 0 0 0 0 

18 Քա ղաք աց իական պա շտ պանությ ուն
և արտակարգ իրա վիճակներ*  0 2 0 0  0 0 

1 9

Էլե կտրոնային հաղորդ ակց ություն,
էլե կտրամատակարա րում,
ջր ամատակա րա րում,  
գազամա տակ արարում*  

0  2  0 0 0 0 

Ը նդ ամե նը 68 64 23 19 24 11 



համայ նքն երում ա յդ կ արգեր ը 20 15թ. տ ար եվերջի դր ությ ամբ ըն դուն վա ծ են:  
2015թ. ըն քացքում հա մայն քներում օր ենքո վ պահան ջվ ող նոր՝ «Համա յն քի

կազմում ընդգրկվա ծ բ նա կավայր եր ի վ արչակ ան նե րկայաց ու ցի չնե րի  թեկ նա -
ծ ու թյու նը ներկ այացն ել ու  և համաձ այնե ցնելու կ ար գը » չ ի ընդո ւն վել:  Պ ատ -
ճառն օբ յեկտիվ  է. կարգը վեր աբ երու մ է բազմա բնակավայ ր համա յնքների ն,
իս կ համայ նքների խոշ որ ացմա ն արդյու նք ու մ նոր բ ազ մա բնակա վայր
համայնք ներ  նախատեսվում է ձևավորել 2016թ.: Նախատեսվում է,  ո ր այ դ
կար գերը կըն դո ւնվեն 2 016թ. ըն թացքո ւմ :

2015 թ. ընթա ցքու մ համայնքի ղեկ ավարի  պ ար տադիր լի ազոր ու թյունն եր ի
ի րա կանացմ ան նո ր կա րգե ր չեն ըն դո ւնվ ել:  

Որո շո ւմների  կայա ցո ւմը հ ամայն քն երում 

20 15 -ին ՀՀ տարած քային  կ առավա րման և  արտակարգ իրավի ճա կներ ի
նախարարության կողմի ց իրավ ակ ան հսկողութ յու ն է իրականաց վել Եր ևան ի
ավագան ու  կողմից ընդունված 2 32 որո շո ւմների նկատմ ամ բ:  Հսկող ու թյ ան ար -
դյ ուն քների հի ման վ րա արձ անագր վե լ են իր ավական տե խն իկայի  պ ահ անջ -
ներ ի չկատարմա ն մի  շա րք դ եպ քեր20: 

2015 թ.  1- ին, 2- րդ  և 3-րդ եռամսյակ նե րի տ վյ ալներով,  ն ախորդ  տ ար վա
համե մատ ությա մբ, առ անձնա պես չի փոփոխվ ել  ա վագ անու ա շխ ատանքն երը
կ ազ մակեր պե լո ւ համար առանձն աց վա ծ աշխատասե նյակներ ու նեցող հա մա -
յնք նե րի  թիվը: Առաջին եռամսյակում նման համայնքների թիվը կա զմ ել է  72 8,
2-րդ եռ ամ սյակու մ՝ 69 4,  իսկ 3- րդ եռ ամսյ ակ ու մ՝  695: Մար զա յին կտրվա ծք ով
դ իտ արկել իս կա րելի  է նկա տե լ, որ ի նչպես և նախորդ տարի, Ա րա րատի,
Արմա վի րի և Կո տայք ի մար զե րի բո լոր համայ նքն եր ում առկա են այ դպի սի
աշխատասեն յա կն եր : Իսկ Արագ ած ոտ նի, Վա յոց  Ձ որի և Տավուշի մա րզ եր ու մ
2015թ . 3 -րդ եռամ սյ ակի տվյալ նե րով  ա վագանու գ ործ ու նեու թյան համա ր
առանձնա ցվա ծ աշխա տասենյ ակ ուն եց ող  հ ամ այնքների տեսակարա ր կշ իռ -
ներն  ամ են ացածրն են եղել՝ կազմելով հ ամա պա տասխ անաբար 4 3% , 5 4.5% և
45.2 %21: 

20 15թ.  1 -ին, 2-րդ և 3- րդ եռ ամսյակն երի  տվյալներով համայնքների ղեկա -
վար նե րի և ավագ անու ա նդ ամների մո տ քաղաքացիների ըն դու նե լութ յան
վիճա կա գրո ւթյուն ն ուն ի հետևյ ալ պ ատ կե րը. ՀՀ մա րզերո ւմ հա մայնքի
ղեկավա րն երի մ ոտ ըն դուն ելո ւթ յան են մ աս նակցել 84173  քաղա քա ցիներ, իսկ
ավագանու անդամների մոտ` 17 456 քաղաքացինե ր (հավելվ ած  1 ):  Հա մայնքի
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20 Աղյուրը` ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից
2015թ. կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն:
21 Աղբյուրը` www.mta.gov.am, Ամփոփ տեղեկանքներ 2015թ. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներում ՀՀ
համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության հրապարակայնության
և թափանցիկության վերաբերյալ:



ղ եկա վարներ ի մո տ ընդունե լո ւթյան է մասնակցել ըն դունել ու թյան դի մած
քաղաքաց իների 9 8.2%-ը, իս կ ավագ անու ան դամնե րի  մո տ` 94.0% -ը: 201 5թ.
ըն դունելությ ու ն կազմ ակերպա ծ համ այնք ների թիվը  ա ռաջին երե ք եռամս յակ -
նե րում տ ատ անվել է 803-ի ց մինչև 8 14 -ի  սահման ներ ու մ:  Ինչպե ս և նա խորդ
տարիներին, 2015-ի ն ընդունե լո ւթյ ու ն կազմ ակե րպած հա մա յնքներ ի թիվը
ամենաց ածրն է եղել Ս յու նիքի մարզո ւմ ՝ առաջ ին  եր եք ե ռամսյակ նե րո ւմ
կազմել ով  մ արզի  հա մայնք նե րի  թվ ի 35.8 %-ից 14 .7%-ը: 

2015թ. մա յիսի 17 -ին ՀՀ տեղ ակ ան ինք նա կա ռավարմա ն հ ամ ակ արգի պատ -
մությ ան  մեջ առ աջին անգ ամ ա նց  են կա ցվ ել տեղական հանր աքվե նե ր: Դ րանք
տեղ ի են ուն եցել համա յն քն եր ի խոշոր աց ման  ծրա գրի շր ջանակն եր ում, Հ Հ
կառավար ութ յա ն նախ աձ եռ նութ յամբ, ՀՀ  Լ ոռո ւ, Սյունիքի  և  Տա վուշի մա րզ եր ի
22 համա յն քն երու մ22: Տ եղական հանրա քվեները  կ ազմ ակերպվել և անց ե ն կաց -
վ ել ել նե լով ս ահ մանադր ակ ան պահ անջից, համաձայ ն որի, նախ քա ն համա -
յն քն եր ի միավորման օրենս դր ակ ան  ն ախաձեռնո ւթյա ն ներկայա ցումը,
կ առավարությունը հա մապատաս խա ն համ այնքներու մ պետք է նշան ակի
տեղական հանրաք վե նե ր: 

Տ եղ ակ ան հան րա քվեն երի նկատմա մբ  «Համայ նքն եր ի ֆինան սիս տների մի -
ավո րու մ» ( ՀՖՄ) և «Ժուռ նալ իս տների «Ա սպարեզ » ակումբ » հա սար ակական
կազ մակերպ ությո ւն ները՝ համ ատե ղ ուժերով,  դի տոր դական առ աքելութ յամբ
իր ականաց րե լ են  մշտադիտա րկո ւմ  (մոնիթ որ ինգ ): Մշտ ադիտա րկ ման որոշ
արդյու նքներ  ն երկայացվա ծ են ստոր և. 

aո րոշ հա մա յնքնե րի  (օր ինակ, Սվար անց , Տաթև , Աթան, Ա հն իձոր) ը նտ -
րական տե ղա մա սեր ը գտնվե լ ե ն գյուղա պե տա րանի կա մ ակ ումբի ոչ բար -
վոք վիճ ակո ւմ գտ նվող շենք եր ում  և կահ ավ որ ված  չեն ե ղել պատշաճ
մա կարդակ ով , որն  իր  ո րոշակի  բ ացաս ական ազդ եց ություն ն է  ո ւն եցել
ընտ րողն երի՝ հանր աքվ եին մասն ակ ցա յն ությ ան վրա,

aընտրող ները  հ ատկապես  ակ տիվ  ե ն եղել  Տ աթև ի փնջի բո լոր համա յնք -
ներում,  Թո ւմանյանի  փ նջի Թու ման յա ն և Քարին ջ համայնքներ ում, Դ իլի -
ջա նի փն ջի  Ա ղավն ավանք և Խա չար ձան համ այ նքն երու մ, մ նա ցած
հ ամայնքներում նկատ վե լ է ընտրո ղնե րի ո րոշա կի  պասիվ ու թյ ու ն ու
ատարբ եր ություն,  

aտե ղական ըն տր ակ ան հա նձնա ժողովների  անդամներ ը հիմնակա նու մ
տի րապետե լ են  ընտրակ ան գործընթա ցներին, մշ տադ իտար կու մ իրակա -
նա ցրած  վե րոնշյա լ ՀԿ-ն եր ի ներկ այացուցի չների տպ ավ որո ւթ յամբ,
տեղական հանր աքվ են եր ը կազմ ակ երպ վել և անցկացվել են օ րին ա -
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22 Դրանք են՝ Թումանյանի փնջի 7 համայնքները (ք. Թումանյան, Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց,
Շամուտ, Քարինջ), Տաթևի փնջի 8 համայնքները (Խոտ, Հալիձոր, Հարժիս, Շինուհայր, Սվարանց, Տաթև,
Տանձատափ, Քաշունի) և Դիլիջանի փնջի 7 համայնքները (ք. Դիլիջան, Աղավնավանք, Գոշ, Թեղուտ,
Խաչարձան, Հաղարծին, Հովք):



կանութ յան , հանգիս տ և ընտրակա ն գ ործընթա ցների  մ ասնակի ցն երի
փոխադարձ հարգա նքի մթնո լոր տո ւմ ,

aտ եղ ական հ ան րա քվեն եր ին նկ ատե լի  քիչ  է  եղել դի տոր դակ ան ա ռա -
քելությո ւն իրականացնող կա զմ ակերպութ յո ւնների թ իվը,  այդ թվո ւմ ՝
քաղ աքական կու սակցո ւթ յունների , հասա րակական  կառ ու յցների,
զանգվ ած ային լր ատ վա միջոցներ ի և այլն, ա յս ին քն՝ տեղա կա ն հանրա -
քվեն եր ը հան րությա ն կողմի ց չե ն ստացել  ա յն ուշ ադր ու թյուն ը և հնչ եղ ու -
թյ ու նը, ինչը ն կատելի է եղել ծ րագր ի ընդդ իմա խոս ների կո ղմից մ ին չ
հան րաքվ են երի ան ցկա ցո ւմը՝ ն ախ որդ մի քանի ամի սների ընթաց քում23: 

Տեղ ական հանրա քվեի ա րդյ ունքն երը  ներկայ ացվա ծ են սո ւյն զեկո ւյցի
«Վարչատար ածք ային բա րե փո խո ւմները  և մի ջհ ամայնք այի ն համագո րծակ ցո -
ւթյ ունը» բաժն ու մ: 

2015թ. մար զե րում  վ ար չակ ան հսկ ողո ւթ յու ն է իր ակ ան ացվե լ 312 հ ամայնք -
ն երում: Արձա նագրվ ած  խա խտումները, ինչպես և նախոր դ տար իներին , հիմ -
նա կանու մ վեր աբ եր ել  ե ն «Տեղ ական ինքնակառավարմա ն մաս ին », «Տեղական
տուրքեր ի և վ ճար նե րի մասին» , « Քաղաքաշի նո ւթյ ան մա սին»  և  Հ Հ այլ
օրենքների և են թա օրե նսդ րա կա ն ակտե րի պա հանջների չկատարմ անը24: 

Հետաքրքիր է դիտ արկել , թե ինչպես է ըն կալվու մ Տ ԻՄ- եր ի գործու նեու -
թյունը բնակչությա ն կողմից: Այս պե ս, 2015թ . ընթա ցքու մ Հետազ ոտական  ռ ե -
ս ուրսներ ի կովկա սյա ն կենտ րոն-Հայ աս տան (ՀՌԿ Կ-Հայաստ ան ) հիմնա  -
դ րամի իրակ անա ցր ած սոցիոլոգիակա ն հե տազոտության  ա րդ յունքն երով25,
ՏԻՄ-երի ա շխ ատանքից  «շա տ» կա մ «լիովին» բավա րա րվ ած  է Հայաստան ի
տասը քաղ աքացիներից  մեկ ը՝ 11.6  %-ը:  Տ ԻՄ -երի ա շխա տանքից  «շատ ք իչ »
բավարա րվածները  կ ամ «ա մենև ին» չբ ավա րար վա ծն երը եռապատիկ շատ են ՝
36  %-ը: Հայաստա նցիների գրե թե  կ եսը՝ 46. 8 %-ը,  «որոշ չ ափ ով» է գո հ ՏԻՄ-եր ի
աշխատա նքից:  

Հարցված  հայաստանցիներ ի զգալի մ աս ը՝ 43 % -ը , դժվարա ցել  է  պատաս -
խ անե լ «Ա րդյո ք գոյու թյ ուն  ունե՞ն  ավագ անու  այնպիսի անդամներ,  որոնք
արժանի չեն իրեն ց պաշտոն ին»  հար ցին: Հար ցվ ածների  40. 7 %-ը հա յտարարել
է , ո ր ավ ագանու բ ոլոր անդամներն ա րժանի են: Հարցվ ածնե րի 16.3 %- ը,
այնուամենա յնի վ,  կարծիք է հայ տնե լ, որ գո յու թյուն  ո ւն են  ա վագանո ւ
անդամներ, որոնք արժանի  չեն իր ենց պ աշտոնին:

Հ ար ցված հայ աստան ցի ների չն չի ն մասն  է հայտա րար ել, որ  ՏԻ Մ-ե րո ւմ
պաշ տոնյ աներին ն վերներ տա լու պրակտիկ ան  հ աճախակի հանդիպ ող
երևույթ է , ի սկ  կեսից փո քր-ինչ ավելին պարզապես խուսափել է պատաս խա -
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23 Աղբյուրը՝ Համայնքների ֆինանսիստների միավորում: 
24 Աղբյուրը` ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից
2015թ. կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն:
25 Այն հիմնված է Հայաստանի ողջ տարածքում պատահականորեն ընտրված 1443 տնային տնտեսու -
թյուն ներից հավաքագրված և հանրային կարծիքն արտացոլող տվյալների վրա:



նել նվիրա տվութ յո ւնն երի վե րա բերյալ  հա րց ին: Մա րդ կանց  մ ի ստվ ար
զանգված  վս տա հ չէ, որ Տ ԻՄ- եր ում նվիր ատ վո ւթյան պ րակտ իկան գ ոյ ությո ւն
չու նի : Այս են թա դր ությունն ամրապնդ վո ւմ է հարցման մեկ այլ արդյունքով.
մա սն ավ որ ապես , հա րցվածն երի  58 .6 %- ի համոզմամ բ, կաշառքը քաղաքացին -
երին կարող  է «շատ» կա մ «որոշ չափո վ» օգնել  իր ենց խնդի րնե րը  ՏԻՄ-երի մի -
ջոցով լ ուծել ու  համա ր («կաշառ քի» և պ աշտ ոնյային մատուցվ ող  «նվ երի»
տար բե րո ւթյո ւնն իր ակ անո ւմ դժ վա ր է  որոշ ել ):

Հ արցված ներ ի մոտ կ ես ը՝ 47. 4 %- ը, «վատ» կամ «շատ վատ » է գնահ ատել
ՏԻՄ-երի  ա շխա տանքը՝ տեղական մակ ար դակում  ո րոշում ների կայա ցման
գոր ծընթաց ի մեջ բնակիչներին ներգրավելու ուղղությամբ: Տասը հա յաս -
տանցիներից ը նդ ամ են ը մ եկն է այ դ աշխա տանքին տվե լ «լ ավ»  կամ «շատ լավ»
գ նա հա տակ ան ը: Հարցվա ծ հա յա ստան ցիների  9 .7  %-ն  է գո հ կա մ շա տ գոհ եղել
այ ն բանից,  թե ինչպես են ՏԻՄ-եր ը խորհրդակցում  բնակիչներ ի հետ հա ն -
րային  ռ ես ուր սների (օ րի նակ՝  հողեր, անտա ռներ, շ են քե ր) օգտագործ մա ն,
վարձակալ ու թյա ն և վաճառքի վերաբերյ ալ որ ոշ ումնե ր կա յացնելիս:
Հայաստանցիների  39 .6 %-ը նշված հա նրայի ն ռեսու րս նե րի կառավարման
հարցում բ նակ իչն եր ի կարծի քը  լս ելու  ՏԻՄ-երի  ջանքերը  գնահ ատ ել է «վ ատ »
կամ «շատ վատ», 20.3 %- ը՝ «ո՛չ  լավ, ո՛ չ վատ»26: 

3.2  Ք աղաքա ցի ակ ան հասարակության մասնակ ցությունը 
տեղակ ան  ինքնակառավա րմանը

Հ Հ ա րդարադա տության նախարարությա ն իրավաբ ան ակ ան անձա նց  պ ե -
տ ակա ն ռեգ իստ րում 201 6թ. հո ւն վա րի  1-ի դր ու թյա մբ գ րանց վա ծ են եղել
քաղա քա ցիական  հ ասար ակ ությ ան սու բյ եկտ ներ հան դի սա ցող 43 75  հա սարա -
կական կազմ ակե րպ ու թյուն (ն ախո րդ տ արվա համեմատ ավելաց ել է 6.0  % -
ով), 97 5 հի մն ադրա մ (նախ որ դ տ արվա համեմատ ա վե լացել է  6 .3  % -ով ), 76 5
ա րհեստակ ցակ ան  կազմակերպո ւթյուն  (նախոր դ տա րվա հ ամեմա տ ավելացել
է 3.2  % -ով ) և 79 կ ու սակցութ յո ւն ( նախորդ տ ար վա  համ եմատ ավ ել ացե լ է 2.6
%- ով):  ԶԼՄ- նե րից 2016թ. հուն վա րի 1-ի դր ությ ամ բ հ աշ վառվա ծ է եղ ել  861
թերթ , 448  ա մսագիր27: 

Տ եղ ական ինքնակա ռա վարման ոլորտո ւմ  գործող հասա րակական կա զ -
մակե րպ ությունների թվի և տարածքայ ին  տեղաբա շխված ու թյ ան վերա բե րյ ալ
պաշ տոնական տ եղ եկ ատ վություն չ կա: Պաշտոնակա ն տեղեկատ վո ւթ յուն չկա
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26 Աղբյուրը՝ «Բարեփոխումների երկար ճանապարհին. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը
քաղաքացիների աչքերով» զեկույց, Երևան 2016, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-
Հայաստան հիմնադրամ:
27 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն։



ն աև  Զ ԼՄ -ների տա րա ծքային տեղա բա շխ ված ության  վ եր աբեր յալ: 201 5թ.
տեղական  ի նք նակ առ ավարման  ո լորտու մ շա րու նա կե լ են  գործել նախորդ
տարիների զե կո ւյց ներում նշվ ած  կազ մա կե րպո ւթյուն նե րը : 

« Ֆրիդոմ  Հ աուս» իրավ ապաշտպ ան կազ մա կե րպության զեկ ույցի հա -
մաձայն,  2 015թ. ա նփո փոխ է մնա ցել Հ այ աստա նի  ժողովրդ ավարությա ն
առաջը նթա ցի գնահատ ակա նը ̀  201 3 թ վականից ի վեր կազմ ել ով  5.36 մ իա վոր
(գն ահա տականները տրվ ած  են 7 բալանոց սանդղա կով,  որտե ղ ամ են ալավ
ցու ցա նիշը 1 -ն է,  իսկ ամ ենա վատը` 7-ը ):  Նույնն են մնաց ել  նաև  «Տեղակ ան
ժող ով րդա վարական կ առավ ար ում» և «քաղաքաց իակա ն հ աս արակո ւթյուն»
բա ժինն երի  գնահ ատ ականներ ը՝  կ ազ մել ով  համա պատասխանա բա ր 5.7 5 և
3.75 միավոր28: 

Հ ՌԿ Կ- Հայա ստան հիմնադր ամի  իրա կանացրա ծ հե տազո տությ ան հ ամա -
ձա յն , հա րցված հա յաստանցիների չնչին հատվա ծն է որպես շ ահառո ւ
մասնակց ել ՏԻՄ-եր ի աշխատան քն եր ին : Ա յս պես, հ արց մա նը նախ որ դող վեց
ա մի սներ ի ըն թացքում ի ր հ ամ այնքի ավագանու նի ստերին  մասնա կցե լ է
հարցվա ծներ ի մ իա յն 2.4 %- ը,  համայնքի քաղաքակ ան ու թյու ններ ի և ծրա  գրեր ի
վերաբերյալ լսումներին՝ 2.3  % -ը և համ այնքի բ յու ջեի վերաբե րյ ալ քննա րկ ու մ -
ներ ին՝ 1.7 %- ը: 

Հարցվածների պաս իվ  մ ասնակցութ յու նը  տեղական ին քնակառավարմանը
կարո ղ է պայմա նավ որ ված լի նել  նրա նց թերահ ավ ատությա մբ  ա յդ  մա ս -
նակցու թյան հ նարավորության և ար դյո ւն ավետութ յան նկա տմ ամբ: Այն
հարցին , թե արդյոք ի րեն ց հա մայ նքներում ա ռկա ՞ են տեղա կան
ինքնակառավարմանը մասնա կցե լո ւ բավարար հնարա վորություն ներ ,
հարցվածների միա յն 32.8 %-ն  է  դրական պ ատա սխ ան տվել:  Հարցվածներ ի 3 3
%- ն ասել է,  որ  ա յդ հնարավորությունները բացա կա յում են, մինչդ եռ  3 4 %- ը չի
իմ ացել՝ ար դյո ք մասնակցո ւթ յան  բ ավար ար հնա րա վոր ություն ներ  ա ռկա՞  են,
թե՞ ոչ:

Միաժամանակ, հար ցվա ծն երի 35.9  % -ն է գ տն ում, ո ր իր համ այ նք ի ա ն -
դամների մասնակցությունը տ եղա կա ն ինքնակառավ արմ անը «որոշ չափով»
կա մ «շատ» արդյուն ավ ետ  է: Հարց վա ծներ ի 32 .6  %- ի կարծիքով այ դ մաս -
նակցու թ յունը կամ ընդհա նրապես ար դյ ունավետ  չէ , կա մ «քիչ» ար դյուն ավե տ
է, ի սկ մնացյա լ մեկ երր որ դը  ( 31. 5 %-ը)  չգ իտ ի կամ դժ վա րանում է պ ատաս -
խանել՝ ա րդ յոք ա յդ մասնակց ու թյու նն  արդյու նա վե՞ տ է,  թ ե՞ ոչ29: 

2014թ.  հուլիսի 3 1-ին ՀՀ  կառավա րո ւթյան նիստո ւմ  հաստատվել է ԲԿ Գ-
Հայա ստանի (Բ աց կառա վա րման գո րծ ըն կե րու թյուն) երկ րո րդ՝ 20 14- 2016թ թ.
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28 Աղբյուրը` www.freedomhouse.org, Nations in Transit 2016։
29 Աղբյուրը՝ «Բարեփոխումների երկար ճանապարհին. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը
քաղաքացիների աչքերով» զեկույց, Երևան 2016, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-
Հայաստան հիմնադրամ:



Գոր ծող ու թյու նների  ծ րա գիրը30: Ծ րագ իր ն ի րակա նա ցման  փուլ է մտել 201 4թ .
սե պտե մբերից, եր բ մեկ նարկե լ է ծր ագ րով  ստանձն ած մի  շար ք պարտ ավո րու -
թյուն նե րի իրակ անացումը : Ա յդ  պարտ ավ որո ւթ յու ննե րի  մի մասն  ո ւղղվա ծ է
հանրա յին մասնա կցությա ն խթանմ անը,  ո րո նցի ց երկո ւսը ՝ տեղ ակա ն ինք նա -
կառ ավարման  մ ակ արդա կում հա նրայի ն մասնակցության  խթանմա նը : Դրան ք
են . 

aՀամ այ նք այի ն միկր ոհա րցումնե րի ծրագրի ներդրում 10 համ այ նքներում, 
aԽո շոր համայնքնե րի (2 00 00 և ավ ելի բնակի չ ու նեց ող) տեղակա ն ինք -

նակա ռավարմ ան մարմինն երի  գ ործուն եու թյ ան  թափանց իկութ յա ն
ապահով ու մ:

Ինֆ որմաց իա յի ազատության կ ենտ րո ն ՀԿ-ն ի րականաց րել է մշտադ ի -
տարկում Բա ց կառավարման գործըն կերութ յան միջա զգ այ ին նախա ձե ռնու -
թյան շր ջան ակն երում Հայաստա նի  Գործողո ւթ յո ւննե րի ազ գայ ին  երկրոր դ
ծրագր ի մ շա կման և  դր ա իրակա նա ցմ ան մ եկամյա ըն թաց քի  վ եր աբերյալ:
Մշտա դիտ ար կման արդ յունքներ ով , նշյալ ե րկ ու  պար տա վորություններ ի
իրակ ան ացմ ան  ընթ աց քը հ ետ ևյ ալն  է.  

a201 5թ .-ի սեպ տեմբ երի 1 5-ի դ րո ւթյա մբ՝  հ ին գ հա մա յնքներում արդ են իսկ
իրա կա նացվել  են  մ իկրո հարցումն եր : Դրա նք ե ն՝  Ա րեգնա դե մ, Բյ ուրեղա -
վ ան,  Ջրվեժ , Քաս ախ  և Աշտարա կ հ ամայնքն երը :

a201 5 թ.-ի օգ ոստոսի դր ությա մբ  խոշո ր համայն քն երի  մեծ մասը դե ռև ս ձեռք
չի բեր ել հա մա յնքի ավագանո ւ նիստերը ուղիղ հեռարձակման  հա մա ր
անհր աժե շտ  սարքա վորո ւմներ: Հիմ նա կան պատճառը ֆի նանսակ ան
միջոց ների բ աց ակա յությո ւն ն է : Մա սնավորա պե ս, 20 15թ . օգոստոսի
դրությամբ տեխնիկա կա ն սա րք ավորումն եր ը ձեռք  են բ եր ել և հե ռա ր -
ձակումն եր ը ի րա կանացր ել  են  Ար մա վիր և Գյումրի  հ ամ այնքնե րը :
Սարքա վոր ումները ձե ռք են  բերել  և փո րձ նական հեռ արձակումներ են
իրակ ան ացր ել  Վանա ձոր,  Չ ար ենցա վան և Հ րազ դա ն համա յնք նե րը: Իսկ
Ա բովյան , Էջմ իա ծին, Կապան, Գորիս,  Ա րտաշատ,  Գ ավ առ, Մաս իս,
Ալավերդի, Սևան, Աշտ արակ , Արթիկ համա յն քներ ը նշ յա լ ժամկետ ում
դեռևս գտն վո ւմ  էին ֆինան սա կան միջոց ների հ այթ այթման  գործ ըն թա -
ցում31: 
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30 Ծրագիրը հաստատվել է «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության շրջանակներում
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին»
թիվ 32-1 արձանագրային որոշմամբ:
31 Աղբյուրը՝ ԲԿԳ Հայաստան. Քաղհասարակության զեկույց, Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն,
Երևան 2015:



Տ ԻՄ- եր ի գ ործո ւն եութ յան վերա բերյալ 
տեղեկ ատվության մատչելիո ւթյուն ը

20 15թ.  1-ին , 2-րդ և 3-րդ ե ռամսյակի տ վյ ալն երով համայն քների բ յուջեների
ցուցան իշներ ը ցուցատ ախտակներո ւմ և այ լ տե սա նել ի վա յրերու մ տե ղադրել
են գ րեթե բո լո ր համայնքն երը (հա վե լված 2) : Իսկ այդ ցո ւցա նիշները հե -
ռուստատե սութ յամբ հեռ ար ձա կող և թ եր թե րո ւմ տպագրո ղ համայնքներ ի թի -
վը , ի նչ պես և նա խո րդ տար ինե րի ն, շա րո ւնակել է մնալ ցածր: Առանձնա պես
մեծ  փ ոփո խություն ներ ի չի ենթարկվել ինտեր նետայի ն կա յք էջե րո ւմ նյութեր
տեղադրո ղ համա յնքն երի թ իվ ը:  

Ինֆորմաց իա յի ազատութ յան կ ենտր ոն Հ Կ-ի կողմի ց 20 15թ.  անց կ աց ված
տեղեկա տվո ւթ յան ա զա տո ւթյան հերթ ական մր ցանակաբաշ խության ար դյունք -
ներ ով Տ ԻՄ -երի ն «ոսկ ե բ անալի» բ աժ ին չի հ ասել: Մրցանակաբաշխության
բացասակ ան խ որհ րդ անիշ հանդիսացող  « ժանգոտ կողպեքը»՝ որպես փակ
աշխատանքի խորհրդանի շ,  տրամադրվել է Արմավիրի քաղաքա պետա րանին՝
որ պես  2 01 5թ. ամենազավեշ տալի պաշ տոնակա ն պ ատասխ անի հե ղին ակ  մար -
մին32: Նույն ՀԿ-ի կողմից հրապարակվ ած «սև ցուցա կում»  20 15 թ. Տ ԻՄ- երի
ներկայացուցիչներից ընդգր կվ ել է Արթիկ համ այ նք ի ղեկավարը33:

ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադ րամի իրականացրած հետազոտության  հ ամ -
աձայն, հ ար ցվ ածների ընդա մեն ը 7. 1 %-ն է հա մար ել , որ իրենց ՏԻՄ-երի
հաշվետ վո ղականությա ն մակա րդա կն ըն դհանու ր ա ռմ ամբ «բարձր » կ ամ
«շատ բ ար ձր» է : Հ արցվածն երի 2 6. 4 %-ի կար ծի քո վ, այն «ցածր»  է կամ «շա տ
ցած ր» , 23.6 %- ի կ ար ծիքով՝ «ո՛չ ցածր,  ո՛չ բար ձր »: 

Հար ցվա ծ հայ աստանց ինե րի միա յն 13%-ն է ՏԻՄ-երի գործուն եու թյ ան
թափանցիկությո ւնը «բարձր» կամ «շատ բարձր » գնահատել:  ՏԻՄ-ե րի թափան -
ցիկ ու թյունը «ցա ծր» կամ «շատ ցածր»  գ նա հա տողների թիվ ը եռապ ատիկ շատ
է եղել՝ 3 9.5%, մինչդեռ չեզոք՝ «ո ՛չ բար ձր , ո՛չ ցածր» գնահատական
տվողներինը՝ 28.5%:  Մի աժամա նակ, հ այ աստ անցինե րի մոտ կես ը (46%-ը)
կարծիքո վ, Տ ԻՄ-երի գործուն եությ ան թափա նց իկությա ն մակարդակ ը հարց -
մանը նա խոր դո ղ տարվա համեմ ատ ո ՛չ ավելացել է, ո՛ չ պ ակասե լ է: 

Նախ և ա ռա ջ, հարց վածնե րը դժգո հ են ՏԻՄ- եր ի ֆինանս ական գ ործունեու -
թ յա ն թափա նց իկ ություն ից : Օրինակ՝ բ ոլոր հա րցված նե րի մի այն 6. 2 %-ն է
«լավ»  կ ամ « շատ լա վ» գն ահ ատե լ ՏԻՄ-ե րի ջանքե րը բ նակիչնե րի ն հ ամայնքի
բ յու ջեի մաս ին իրազեկ ել ու ուղղությամբ: Մ ար դկ անց կես ից ավելին (56.3% -ը)
այ դ ջ ան քերը գն ահա տե լ է «վատ» կ ամ «շատ վատ»34: 
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32 Աղբյուրը` www.foi.am։ 
33 Աղբյուրը` www.foi.am։
34 Աղբյուրը՝ «Բարեփոխումների երկար ճանապարհին. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը
քաղաքացիների աչքերով» զեկույց, Երևան 2016, Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-
Հայաստան հիմնադրամ:



ՏԻՄ- եր ի գո րծ ունեու թյան  վ երաբեր յա լ դիմ ու մ-բո ղոքները

20 15 թ. բնակչ ության կողմ ից մար դու իրա վու նք ների պա շտ պանին ուղ ղված
դ իմ ում-բող ոք ների մի մա սը վեր աբեր ել է Տ ԻՄ -երի գո րծու նեությ ան ը: 

ՀՀ մ ար զերից մար դու իր ավո ւն քների պ աշ տպ ան ին ուղղվա ծ դ իմում-բո -
ղոքները  հ իմն ականում վեր աբ երել են  համայն քներ ի ղեկավարնե րի  կո ղմից
իրենց լիա զոր ու թյունն երի  չ արաշա հմա նը ( օրինակ, երե խային մ անկ ա -
պարտեզ են  ընդ ու նում  տ եղական հար կեր ի գծով պարտ ք չուն են ալո ւ դեպքում)
կա մ ոչ  պատշաճ  կ ատարմա նը, հաշ մանդամ ու թյ ու ն ունեցող  ան ձանց հ ամար
քաղաք աշ ին ակ ան օ բյեկտնե րի  մատչելի ությ անը և այլն:  

Երևան ի ՏԻՄ-երի  դ եմ ուղ ղվ ած  դիմ ում -բողոք ներ ը վերաբերել են նախա -
դպ րոցական  հ աստատո ւթյունների գե րբ եռնվա ծո ւթյան ը և մատո ւցվ ող ծառա -
յու թյուններ ի ոչ պա տշ աճ մա կարդակ ին , հա սար ակական տրանսպ որտ ի ոչ
պա տշաճ աշ խատան քին,  ո ւղևորներ ի ն կատմամբ վարորդ նե րի  վ ատ վ ե -
րաբերմ ու նքի ն, տր անսպո րտ ային մի ջոցների  ան սարքությ ան ն ու կե ղտ ոտ
պայմա նների ն,  գ երբե ռնվա ծության ը,  չվա ցուցակներ ի ո չ պատ շա ճ աշխա -
տանք ին , հաշմ անդ ամ ությո ւն ունեցո ղ ա նձանց համար հասարակական
տրանսպ որտի , կառ ուց վող և վ եր ակ առո ւցվող շե նքերի  ու շի նու թյունն եր ի
մատ  չել իությա նը , ին քնակ ամ շի նա րա րու թյ ունը չ կասեցնե լու ն կամ նման
դեպքե րը չկա նխելու ն և այլն35:  
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35 Աղբյուրը՝ Տարեկան հաղորդում 2015 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի
գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին,
Երևան 2016:



4.  Հ ամայնքն երի ս եփականո ւթյ ունը,
զարգացման ծրագրերը և ֆ ին ան սակա ն ան կախությ ու նը

2015թ. ըն թաց քում հ ամա յն քն երի ֆի նա նսն երին,  զարգացմա ն ծ րագրին և
սեփականության ը վերաբ երվ ող օրենսդրակա ն դաշ տում  կատարվել  ե ն
որոշակ ի փ ոփոխությո ւննե ր: 

Փ ոփոխութ յո ւն ներ և լրացո ւմներ  ե ն կատա րվե լ «Տեղակ ան տո ւրք երի և
վճարն եր ի մ ասին» ՀՀ օրե նքում (26.0 2. 20 15թ. ), ո րտեղ  համ այն քի տա րա ծք ում
քաղ աք աց իա կան  հոգեհ անգստի(հր աժե շտի) ծիսակատարության ծ առայու -
թյուն ներ իրակա նացն ելու և (կա մ) մատ ուց ելու թո ւյլտվ ութ յա ն հա մար
տեղական տուրքը  ընթ ացիկ տա րվ ա համա ր սահմանվ ել  է  «0 – 50 0 000 » դրամ: 

Փո փո խություն ներ և լ րա ցում ներ են կատ ար վե լ «Բյու ջետային համակա րգ ի
մա սին»  Հ Հ օրե նքո ւմ (25 .0 3.2 015թ.),  որ ով ս ահմա նվ ել է, որ «տե ղեկա տվ ու թյուն»
կարելի է տրա մադրե լ նաև  է լեկտրո նա յին  տա րբերակ ով, իսկ համ այնքների
զար գաց ման ծ րագ րի  «եռամյա» բա ռը փոխա րին վել է «ք առամյա » բ առով:

Փո փո խո ւթ յուններ են կ ատարվե լ «Տեղ ական ին քնա կառավարման  մա սի ն»
ՀՀ օր են քում (07. 12 .2015 թ. ), որ ու մ ավել ացվ ել են hամայնքի զ արգացման
քառամ յա ծրագ րի  բ աղադրամ ասեր ը,  ճշգրտ վե լ են հ ամա յնքի ղ եկ ավ արի կող -
մից այն ավագ անուն  ն երկայ աց նելու ժա մկետները, ծրա գրո ւմ  փոփոխ ու -
 թյուններ կատար ել ու կար գը, ծրա գրի  գործողություն ներ ի կատարմ ան
վե րաբերյալ հա շվ ետվու թյ ուննե րի պատրա ստում ը։ 

Փ ոփոխ ությունն եր են կատարվել «Ֆինան սական համահարթեցման մա սի ն
ՀՀ օրենքում»: Այդ օրենքի անցումային դրույթներում փոփոխ վե լ են որոշ
տարեթ վեր, մ ասնավոր ապ ես  բնակչության թիվը, որպես հաշվարկի հիմ ք
ընդունել ու  տարեթ իվը ։

4.1 Համայ նքն երի սեփ ակ անութ յունը

2 015թ. ն ույ նպ ես, ինչպես նախորդ տար ին երին,  հ ամայ նքայ ին  սեփա կա -
նությունը հիմնականում համալրվել է համայն քն երի կատար ած կա պիտալ
կամ  ո չ ֆինանսակա ն ակտիվ ների գծո վ ծախ սե րի  հաշ վին (աղյ ուսակ 1 1) : Ոչ
ֆինանսական ակտիվ նե րի  գծով ծախս եր ի ծավ ալ ը նա խորդ  տ արվա հա մեմ -
ատությա մբ  նվազ ել  է  10873.4մլն. դրա մո վ,  կամ 39 .5%-ով, կազմելով՝ 16649.1
մլն . դ րամ (2014թ՝ 2752 2.5մլն. դր ամ ): Այ դ ծախս երի 98 .8%-ը , ին չպես նա խո րդ
տարի ներին (2013թ՝ 99 .9 %,  2014թ. ՝99.4%), կազմել են հիմնական մի ջոցների
գծով կ ատ արվա ծ ծա խս երը, որ ոնց կա զմ ու մ շ արունակո ւմ է բարձր  մ նա լ
շենքե րի և շի նութ յո ւնների բաժի նը ՝ 83.0%  ( 2013թ .՝ 84 .4%; 2014թ՝86.9 %) : Չնայած

42



ո չ ֆինանսա կա ն ակտի վն եր ի գ ծո վ ծախսերի նախորդ տարվա հ ամեմատու -
թյամբ զգալի նվազմանը, 2 01 5թ. 5 2.2%-ով ավելացել են շենքեր ի և  շ ինութ յու ն -
ներ ի ձեռք բեր մա ն ծախսերը , ա վելացել  է  նաև ն րա տեսակարար կշի ռը՝ 2 0. 2%
(2014 թ.` 8. 0%): Զ գալ իո րեն (74%-ով ) նվազել են շենքերի և շինություննե րի կառ -
ու ցմա ն ծախս երը, նվազել է նաև նրա տեսակարա ր կ շի ռը՝ 14.7% (2 014թ.՝
34.1% ):  Չնա յած շենք երի և շի նու թյ ուն ների կապ իտալ վերանորոգման, ինչպես
նաև մեքենաների և սարքավորումների գծով ծախսերի նվազմանը, ավելացել
են նրանց տեսակարար կշիռները՝ կազմելով  հա մա պատասխ անա բար՝ 48.2%
և 12.5%, նախորդ տարվա 44.8%-ի և 10.4%-ի փոխարեն: Դեռ ևս շատ  փ ոքր են
մ նում պաշարների և չարտադրված ակտիվների վրա կատարված ծախսե րը:

Աղյո ւս ակ 11 . ՀՀ հ ամայ նք ների ոչ  ֆ ինանսական ակտիվների գծով ծախսերը
2013-2015թթ. (մլն. ՀՀ դրամ )

Տո ղ Բ ով անդա կութ յո ւն Գու -
մարը

Տես.
կշիռը

(% ) 

Գո ւ -
մարը 

Տես. 
կշի ռը

(%)

Գու -
մարը

Տես .
կշիռը

(%)  
1 2 3 4  5  6  7  8  

5000
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ 

23140.8 10 0 2 75 22,5 100  16 649.  1 100  

5100 այդ թվում՝
1.Հիմնական միջոցներ 23112.7 99.9 27 370.9 99.4  16 44 9.0 98.8  

51 10  այդ  թվում՝
շենքեր և շինություններ 19540.4 84.4 23916.5 86.9 13824 .8  8 3.0  

5111 որից՝ շե նք երի և շինություն -
ների ձեռքբերում 1230.3 5.3 2210.9 8.0 3364.1 20 .2   

5112 - Շենքերի և շին ու թյ ունն երի
կառուցում 3730.9 16.1 9376.8 34.1 244 0. 4 14. 7 

5113 - Շենքերի և շինությունների
կա պիտալ վերա նորո գում 14579.2 63.0 12328.8 44.8 8020.3 48.2 

5120  Մե քենանե ր և 
սարքավորումներ 2933.0 12.7 2862.6 10.4 2075.8 12.5  

5 121 որից՝ տրա նսպորտային   
սարքավորումներ 734.4 3.2 835.4 3.0 484.6 2.9

5122       - Վարչական 
սարքավորումնե ր  758. 2 3.3 63 3. 1 2 .3 612.0 3 .7 

51 23 - Այ լ մե քենանե ր և 
սա րք ավ որու մներ  1440 .4  6.2 1394.1  5 .1  9 79 .2 5 .9 

51 30 Այլ հիմնակ ան միջ ոցնե ր 639. 3 2.8    591.8 2.2    5 48.4   3.3 

2013Ã. 2014Ã. 2015Ã.
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Կա ռավարության մի  շա րք որոշ ումներով գո ւյք  և դրա մակ ան  միջ ոց ներ  են
նվիր աբ երել համ այն քներին36:

Կառա վարու թյ ան որոշո ւմն եր ով մի շար ք համա յն քնե րի վարչա կա ն
սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատ մա մբ բա ցառի կ գերակա
հանրային շահ է ճանաչվել:

2015թ. համայնքների  ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերը
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520 0 1.2. Պաշարնե ր 26.8 0.1 14 0.9   0.5     16 2. 1   1.0 

53 00  1.3. Բարձրար ժեք ա կտ իվներ 0.0 0.0 0.0   0.0 1.7 0 ,0 

5400 1.4 . Չարտ ադրված ակ տի վներ 1.3 0.0      10 .7 0.0     3 6. 3   0. 2 

5411      Այդ թվ ում՝ հող  1.3 0 .0      10 .7    0.0      36.3   0,2 

36 19.02.2015,125-Ա որոշմամբ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի Ադելյան փողոցի 9/2 հասցեում գտնվող՝ 36855.3
հազ. դրամ արժեքով, 987.3 քառ. մետր ընդանուր մակերեսով անավարտ շինությունը և 0.0515 հա հողամասը
նվիրաբերվել են Մեղրի քաղաքային համայնքին՝ մարզադպրոց հիմնելու պայմանով: 19.02.2015, 113-Ա
որոշմամբ Երևան քաղաքի Աբովյան պուրակ հասցեի «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային
տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարման հիմնարկին ամրացված՝ 909.4
քառ. մետր մակերեսով ջրամբարը և 164.3 քառ. մետր օժանդակ շինությունները նվիրաբերվել  են Երևանի
քաղաքային համայնքին: 26.03.2015,296-Ա որոշմամբ Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղում գտնվող՝ 53580.0 հազ.
դրամ սկզբնական արժեքով հասարակական նշանակության 499.9 քառ. մետր մակերեսով շենքը, 444.3 քառ.
մետր ընդանուր մակերեսով շինությունները և 0.5483 հա հողամասը անհատույց սեփականության
իրավունքով հանձնվել է Ալվանքի գյուղական համայնքին՝ համայքի կարիքների համար օգտագործման
նպատակով: 22.04.2015, 418-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղի
վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող «Ռադիո» ՓԲԸ բաժնետոմսերի
ուղղակի վաճառքի արդյունքում համայնքի ֆոնդային բյուջե մուտքագրված 30849.3 հազ. դրամ ֆինանսական
միջոցները Նորատուսի գյուղական համայնքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների
իրականացմանն ուղղելու ծրագրին: 09.04.2015, 0636-Ա որոշմամբ «Վայք» ջրօգտագործողների ընկերության,
Խնձորուտ N 1 պոմպակայանի ճնշումային խողովակաշարից առանձնացվել են Նոր Ազնաբերդում 2019մմ
տրամագծով 1713գծմ և 10243.3 հազ. դրամ արժեքով խողովակաշարերը, հենասյուներ 159մմ տրամագծով
179գծմ և Խնձորուտ համայնքում 325մմ տրամագծով 1515գծմ 9053.2 հազ. դրամ արժեքով ճնշումային
խողովակաշարերը եւ նվիրաբերվել են Վայոց ձորի Նոր Ազնաբերդ և Խնձորուտ համայնքներին, ոռոգման
ջրագծերի կառուցման նպատակով:  18.06.2015, 1328-Ա որոշմամբ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի
Մ.Օհանջանյան 92/1 հասցեում գտնվող 2729.1 հազ. դրամ սկզբնական արժեքով, 461.1 քառ. մետր ընդանուր
մակերեսով մասնաշենքը և 0.076 հա մակերեսով 94.8 հազ դրամ կադաստրային արժեքով հողամասը, ինչպես
նաև Մ.Օհանջանյան 92 հասցեում գտնվող 20181.6 հազ. դրամ սկզբնական արժեքով, 1788.4 քառ. մետր
մակերեսով շենքն ու շինությունները և 0.844 հա մակերեսով, 1053.2 հազ դրամ կադաստրային արժեքով
հողամասը անհատույց սեփականության իրավունքով նվիրաբերվել է Մեղրի քաղաքային համայնքին:
06.08.2015, 895-Ա որոշմամբ Արագածոտնի մարզի Թաթուլի և Արևուտի գյուղական համայնքների վարչական
սահմաններում գտնվող 6.9կմ երկարությամբ 20400.0 հազ. դրամ գնահատված արժեքով պետական
սեփականություն հանդիսացող գազատարի խողովակաշարից 4.4կմ-ը նվիրաբերվել է Արագածավանի, իսկ
2.5կմ-ը Արտենիի գյուղական համայնքներին, գույքն օտարելու և օտարումից ստացված ֆինանսական
միջոցները օգտագործելու նոր գազատարի համաֆինանսավորման նպատակով:  22.102015, 1336-Ա որոշմամբ
Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի Վ.Եղիազարյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ շենքից
634.0 քառ. մետր մակերեսով տարածքը, 67.0 քառ մետր մակերեսով շինությունը և 0.2351 հա հողատարածքը
նվիրաբերվել է Ապարանի քաղաքային համայնքին վերակառուցելու և որպես նախադպրոցական
ուսումնական հաստատություն օգտագործելու համար: 19.11.2015, 1345-Ա որոշմամբ գույք է նվիրաբերվել
Գյումրու քաղաքային համայնքին:  03.12.2015,1416-Ա որոշմամբ Գյումրի քաղաքի Գարեգին Ա փողոցի 64
հասցեում գտնվող շենքը և շինությունները և 0.3 հա հողամասը նվիրաբերվել է Գյումրու համայնքին, նշված
շենք-շինություններում բնակվող բնակիչներին անհատույց սեփականաշնորհելու պայմանով: 03.12.2015, 1421-
Ա որոշմամբ գույք է նվիրաբերվել Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքին:



նախորդ տարվա համեմատ զ գա լիորեն  (մ ոտ  երկ ու  ան գամ)  կր ճատվել են
(աղյուսակ 12): Ինչպես նախորդ տարիների ն, այնպես  էլ 20 15թ . ոչ ֆի -
նանսական ակտիվների իրացումից մուտքերը գրեթ ե ա մբ ողջությա մբ ս տա ց -
վե լ են հիմ նական միջոցների (9.7%) և հողի (90.2%) իրացումից: Չ նչ ին են
բար ձր արժե ք ակտ իվների ի րացումից մուտքերը:

Աղյուսակ 12.  Հ Հ հ ամ այնք նե րի ոչ ֆինան սական ակտիվների իրացումից
մուտքեր ը  2 013 – 201 5թ թ. ( մլ ն. ՀՀ դրամ )

2016թ.  հու նվարի 1- ի դր ությամ բ գր ան ցված հա մա յնքա յին ո չ առ ևտրային
կազ մակե րպ ություններ ի (ՀՈԱ Կ) թ իվը կա զմ ել է  1326,  ո րը  15 -ով ավ ելի է
նախորդ տար վա հա մե մատությամ բ: 100% համա յն քային ս եփա կանությ ամբ
բաժնե տո մսերո վ առևտրա յին  իրավաբ ան ական ա նձա նց  թ իվ ն ա վելացել է 2-
ով  և  կազմել՝  428, իսկ պետո ւթ յու ն- համայ ք մասնակց ու թյ ամ բ ա ռևտրայ ին
իրա վաբանա կա ն անձ անց թիվ ը նվ ազե լ է 2-ով և կ ազ մել՝ 216: 

Ի նչպե ս արդեն բազմից ս նշ վել  է, համայ նքայի ն սեփակ անո ւթ յան հի մնա -
կան մասը կառուց վե լ կամ  ձ եռք է բերվել  տասն ամ յակներ առ աջ և ա նցա ծ
տարին եր ի ընթ աց քո ւմ ե նթարկվել  է ֆի զիկա կան և բա րո յական մ աշ վա ծո ւ -
թյան: Վ իճա կը 2015 թ. առ ան ձն ապ ես չի փոխվել և գույքի  հի մն ական մասը վե -
րանո րոգման կա րի ք ո ւնի, իս կ համ այնքների  մ եծ մասը դե ռևս անհրաժե շտ
միջոց ներ չունի: 
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Տող Բովանդակություն 2013թ. 2014 թ. 2015 թ. 
1 2  3  4  5 

60 00 ՈՉ ՖԻՆԱՆ ՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 12081.6 15354.3 7547.3 

6100 այդ թվ ում՝ հ իմն ական միջ ոցների իրացումից
մուտքեր 1838.7  1177.6   736.5 

6110 այդ թվում ՝ անշա րժ գ ու յքի իրացում ից  մուտքե ր 15 81.9      9 36.0  584.2 
6120       Շարժական գույքի իրա ցո ւմից մո ւտքեր 19.4 1.0      0.9 
6130               Այ լ հի մնակ ան միջոց նե րի իր ացումից մո ւտքեր 23 7. 4 240 .6 151.4 
62 00  Պաշարների իր ացո ւմից մուտքեր 0.0 0. 0    0.0  
6 300 Բարձրարժե ք ակտիվ նե րի  ի րա ցումից  մուտքե ր 0 .1 0.0     0 .4 
6400 Չարտ ադրված  ակտիվն երի իրացումից մո ւտքե ր 10242. 8 14 176. 7 6810. 4
6410             այդ թվում՝ հող ի իրացո ւմի ց մ ուտքե ր 102 42. 4 1417 6. 7 6810. 4 



4.2 Համայ նք ների զ ար գացմա ն ծրագիր ը և  բյուջ ետա վարումը 

Ինչպես նախկինո ւմ  բա զմիցս ն շվ ել է, Հայա ստանի տեղ ակա ն ինքնակ առա -
վարման համա կարգ ում ե րկ արաժ ամկե տ պլանավո րումը դեռ ևս  լայնո րե ն չ ի
օգտագործվում,  ի նչը պայմանա վոր վա ծ է՝ հա մա յնքներ ի ֆի նանսակ ան  ռե -
սուրսների խի ստ սա հմանափակվ ած ու թյամբ,  հ ամայ նքնե րի  մեծ մաս ու մ որակ յալ
կ ադրեր ի բաց ակայու թյ ամ բ, ան տեղյակությամբ,  տեղ ակա ն ինքնակա ռա վար ման
ոլ որ տո ւմ տիր ող  իրա վիճա կո վ և մի շարք այլ պ ատճառներո վ: 

Ի  տարբեր ութ յո ւն երկար աժամկ ետ պլանավորմա ն,  միջն աժա մկ ետ զար -
գացմա ն ծրագր եր կազմվում են բոլոր հա մայնքնե րում: Համայնքների
զարգացմ ան  ք առամյա ծրագ րերը (Հ ԶՔԾ)  մի ջն աժ ամկետ պ լանավորմ ան ձև -
երից են,  ո րո նցո ւմ վեր լուծվ ու մ են համայն քի կա րո ղությունն երը, ներքին ո ւ
ար տաքին  մի ջավայրը,  ն շվում ե ն առաջադրված նպա տակն երին հասնելու
ուղիներ ը, արտաց ոլ վո ւմ են շա հառուների վրա ունենալի ք ազդեցությու ններ ը
և հան րայ ին կա րիքներ ի բավա րա րման չափորոշի չները:  Հ ԶՔ Ծ-ի  հիմնախն -
դիր ները կո նկ րե տացվ ում և ապ ագ ա գ որ ծողութ յո ւնն երի պլան նե ր են դա ռնում
բ յու ջետ ային գ ործընթացում , որտ եղ  որոշվում  են տ արեկան  առ աջնահեր թո -
ւթյունները և տ եղ են գ տնում տ վյալ  տարվա  բյուջե ում: Հ ԶՔ Ծ- ն  հիմք է հանդի -
ս անում  հ ամայնքի  տ ար եկան բյ ուջենե րի  կազմման  և ծրագ րա յի ն
բյուջ ետա վար մա ն համա ր: 

Ցա վոք սրտ ի համա յն քներ ի մե ծ մասում դեռևս  ք առամյ ա զարգացմա ն
ծրագր եր ի կազմմանը լո ւր ջ ուշա դրութ յո ւն չեն դա րձ վո ւմ և դր անք  հ իմնակա -
նու մ ձևական բն ու յթ  են  կրու մ:  Չնա յած այդ ո ւղղո ւթյա մբ  կատարված որ ոշ
աշխատանքների  (Հ ԶՔ Ծ մշակ մա ն և կ առավ արման միասն ակա ն մեթո դաբ -
անությ ուն , սեմինարնե րի կա զմակեր պու մ, ա շխատակի ցն երի վեր ապատ -
րաստում և այլն),  համայ նք ների մեծ մ ասի համար  ք առ ամյա ծ րագ րե րը մն ու մ
են որպես ձևական փա ստ աթղ թեր, ո րոն ք էական  դ երակա տա րո ւմ  չունեն հա -
մայնք նե րի բյուջեներ ի կա զմմ ան ժամա նա կ:

2015թ. բյուջե տա յի ն գործը նթացներին վերաբ եր վող  է ական փոփ ոխ ությո -
ւն նե ր չեն եղել: Համայնքն երի  մի մասը ( հատկա պես  փո քր գյուղ ակ ան
համայնք նե րը)  բ յո ւջե տային գո րծը նթացը  շա րո ւնակում են ի րակ անացվել
իմի ջիայլո ց և թերու թյ ուններ ով , չե ն ապահ ով վո ւմ այդ գոր ծը նթա ցի
հրապարակայնո ւթյունն ու թափան ցի կությու նը , անտես վում են բ նա կի չների
մ աս նակցութ յա ն նշ անա կությո ւն ը:

Դեռևս շ ատ է այն հա մայնքների թ իվը, որոն ց բյուջետային  մ իջոց նե րը բա -
վար արում ե ն միա յն  աշխ ատակազմի պա հպ ան ման  ծախսե րի ն:  Ս ովորաբ ար
այդ  հ ամայնք նե րո ւմ  չկան հ ամ ապատա սխա ն մաս նագ ետներ,  ի սկ  բյուջ եները
կ ազմվում են որպե ս եկ ամուտնե րի  և  ծախսեր ի նա խահաշիվ, առ ան ց լուրջ
վերլ ու ծությո ւնների և զա րգ ացմ ան ծրագրերի:  
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ՀՀ պե տական կառա վա րմ ան համակ արգ ում ծրա գր այի ն բյուջետ ավարման
նե րդրմանը զուգահեռ, նմա նա տիպ աշ խատան քնե րի իրակա նա ցմ ան
անհրաժեշտո ւթ յուն է զգաց վում նա և հա մա յնքների բյ ու ջեն եր ի մաս ով՝ առ ա -
ջիկայո ւմ տ եղական ի նքնակա ռա վարմ ան համակ արգում ևս արդյունքների
վրա հիմնված (ծրագրային, ըստ աշխատանքների կատարման արդյունքների
և այլ ն) բյ ուջետավա րման ժա մանակ ակ ից մոտեցումները և ձևաչափ երը
ներդնելու առումով :

Վ երջին տարիներին համայնքնե րի մի  մ աս ը (հիմնականո ւմ քաղ աք ային)
համալր վե լ են բարձրորա կ մա սնագետն երով, որո նք էլ ի րա կան ացնում են բյու -
ջետ ավ արմա ն նո ր ժ ամանակա կի ց մեթ ոդն եր ՝ օ գտագոր ծելով ին չպես ծրա -
գրային, ա յնպես էլ ըս տ աշխա տա նք ների կատարման բյ ու ջե տավարու մ:

4.3 Համայնքի բյուջեի եկա մո ւտները 

2015թ. Հայաս տա նի  համ այնքների բյուջեների ը նդհան ու ր եկամուտներ ը
կազ մել են  12 8,22 5. 2 մլն.  դրամ ( 2013թ.՝ 105, 50 2. 4 մլն. դրամ, 2014թ.՝ 114,359.1
մլն . դրամ),  ինչը  ն ախորդ տարվա համեմա տ ավելացե լ է 1, 866. 1 մլն. դրամով,
կ ամ 12.1 %-ով ( աղյուսակ 13): 9,539.9 մլն.  դրամով ավե լացե լ են այլ եկամու տնե -
րը , ինչ ը պայմանա վորված է  պետության կողմ ից  Տ ԻՄ-երին պա տվիրակ վա ծ
լիազորու թյ ուններ ի իր ականացմա ն ծախսերի  ֆինանսավորման համա ր պե -
տական բյ ու ջեից ստ ացվ ող միջո ցներով, ավ ել ացել է ն աև նրա  տես ակ արար
կշ իռը՝ 35. 1%  (2014թ. ՝ 31. 0%) : Չնայա ծ նախո րդ  տարվա հ ամ եմատութ յամբ
3,756.0 մլն . դր ամով ավ ելաց ել  են պ աշ տոնական  դրամա շն որհնե րը , սա կա յն
նվազել է ն րա տեսակարար կշիռը`46.4% (2014թ.՝ 48.7%): Նախորդ տարվա
համեմա տ փոքր   աճ ե ն ունեցել հարկեր և տուրքեր բաժն ի գույքա յի ն հարկ եր
անշա րժ  գու յք ից (այդ թվու մ հողի հարկ) և գույքային հարկեր փո -
խադրամիջոցնե րի ց,  սակայն  նվա զե լ են նրանց տես ակ արար կշիռները:
Նվազել են  տեղական և պետակ ան տո ւր քերը, նվ ազել  են  նաև ն րա նց  տեսակա -
րար կշի ռն երը: Զգալի որեն նվ ազել են  վ ար չական բյ ուջ եի  պահուստային ֆոն -
դից  ֆոնդային  բյուջ ե կա տարվող հա տկացո ւմ ների ց մուտք եր ը,  նվազել  է նաև
նրա տես ակ արար կշիռը:

Համայնքների բյուջեի սեփական ե կա մուտն եր ը 20 15թ.  կ ազմել ե ն 33,963.1
մլն. դրա մ (2014թ. ՝ 3341 8.2  մ լն . դ րա մ), կամ ամբողջ  ե կամուտնե րի 26.5%-ը՝
2014 թ.  29.2%- ի փ ոխար են: Չնայած սեփական  եկա մուտներ ի մի փոքր  աճին
(54 4.9  մլն. դ րա մ), 2.7% -ո վ նվ ազ ել  է նրա տես ակ արար կշի ռը : Վ երը նշ ված
տվյա լները ցո ւյց են տա լիս, ո ր դ եռ ևս մեծ է մնու մ հ ամայնքների կ ախ -
վածությունը պաշ տոնակ ան  դրամաշ նորհն եր ից:

ՀՀ  համայն քների բ յո ւջ եների հանրագումարի մեջ դեռևս զգալի է մնում
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Երևան համայնքի բյուջերի  եկամուտների տե սակ ար ար  կշ իռ ը, 2015թ.
կազմելով՝ 59.7% (2 014 թ.  59. 2% ), այդ թվում` շենքերի  և շի նութ յո ւնների
գույքահարկ՝ 7 5.8 %,  գու յք ային հարկեր փոխադրամիջոցներից՝ 55.1%,
տեղական տուրքեր՝81.6%, պաշտոնական դրամաշնորհներ՝ 38.8%, իսկ
պետության կողմից ՏԻՄ- երի ն պատվ իրակ ված լիազորությունների
իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյու ջե ից
ստաց վող մի ջոցները՝ 98.9% (աղյուսակ 14):

Աղյուսակ 13. ՀՀ  համայնքների բյուջեի եկամուտները  և նրան ց տեսակար ար
կշիռը  2013-2015թթ.  (մլն. ՀՀ դրա մ)    

Տող Եկա մտատե սա կն երը Գու մարը 
Կշիռը
ընդհ.

մեջ (%)
Գումարը

Կշիռը
ընդհ.

մեջ (%)
Գումարը 

Կշիռը 
ընդհ.

մեջ (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 

1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ  105802.4 100 114359.1 100 128225.2 100 

1100 այդ թվում՝
1.Հ ար կեր և Տուրք եր 21121 .5 20. 0 23 260.1 20 .3 2379 0, 3 1 8. 6 

111 0 

այդ թ վո ւմ՝
1 .1. Գո ւյք ային հ արկեր
ան շարժ գու յքից/այդ
թվում հող ի հարկ/ 

9463.9 8.9 9488.6 8.3 9537.1 7.4 

1121 1.2.Գույքային հարկեր
փոխադրամիջոցների ց 74 62.6 7. 1 912 2.2 8. 0 9795 .9 7.6  

1131 1.3 .Տեղա կան  տուրքե ր 3492 .8  3.3 389 2.8 3.4 3760.1 2.9 
1161 1.4.Պետական տուրքեր 702.2 0.7 756.5 0.7 697.2 0.5 

1200 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿ ԱՆ 
ԴՐ ԱՄ ԱՇ ՆՈՐՀ ՆԵՐ 54799.5 51.8 55 639.1 48.7 59435.1 46.4 

130 0 3.ԱՅԼ ԵԿ ԱՄՈՒՏ ՆԵ Ր 29 88 1.4 28. 2 35459.9 31.0 4 49 99 .8 35.1  

1342 

Այդ թվում՝ Պետությ ան
կո ղմից ՏԻՄ -երին  պատ -
 վի րա կված լ իա զորութ -
յունների իրա կա  նաց -
մ ան ծախ սերի ֆի  նա նս -
ավորման  հա  մար պե -
տական բյ ու ջեից
ստա ցվող մ իջոց նե ր 

20 644.4 19 .5 2 53 01.8  22 .1  3 482 7. 0 27.2 

1392 

Վարչական բյուջեի
պահուս-տ ային ֆո նդից
ֆ ոնդա յին բյո ւջե
կատարվող հա տկա -
ցումներից մո ւտքեր 

8478 .2 8.0 72 20.4 6.3 4149 ,6  3 .2

2013Ã. 2014Ã. 2015Ã.

48



201 5թ . նա խո րդ տար վա համեմատությամբ 2,451.9 մլն . դ րա մո վ, կա մ 31.9%-
ով նվազ ել են ֆ ոնդային բ յո ւջեի ե կամո ւտ ները, նվազել է նա և նրա տես ակա -
րար կշիռ ը՝ 4.1% ( 2014թ.` 6 .7%):  Ֆ ոնդա յի ն բյո ւջ եի եկամու տների հի մնա կան
մասը՝ 79.3.0%-ը, ինչպես նախորդ տարիներին, բաժին է ընկնում վարչական
բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆո նդա յին բյ ուջե կատարվող հատկացումներից
մուտքերին: Ֆոնդային բյուջեի 58.4%-ը (20 14 թ՝78.3% ը) բաժ ին է ընկն ում Երևան
համայնքին (աղյուսակ 16):

Աղյուսակ 14. Երևանի  բյո ւջ եի եկամո ւտ ների տե սակա րար կշիռները ՀՀ
համայնքների բյուջեների ընդհանուր եկամուտների կազմու մ 2015թ.,  մլն. դրամ)
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Եկամտատեսակները

Ընդամենը
հ ահայ նք -

ների
բյ ուջեների

եկա -
մուտները 

Այդ
թվում՝

Երևանի
բյուջեի

եկամուտ
ները 

Երևանի   
բյ ու ջեի  ե կա -

մուտների տե -
սակարար կշիռը

ընդ  հանուրի 
մեջ (%) 

1 2 3 4 5
10 00 Ը ՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄ ՈՒՏ ՆԵՐ 1 28225 .2  7 656 1.6           59.7 
11 00 Այդ թվում՝  1 .Հ ար կեր և Տո ւրքեր 23790.3 13698.6 57.6 

1110 Այդ թվում՝
1.1. Գո ւյքային հարկեր անշարժ գույքից     9537.1   4856.0          50.9 

11 11 Այդ թ վում՝  Գույքահարկ շենքերի 
և շինությունների համար 5586.0   4232.1          75.8 

1112 Այդ թվում՝ Հողի հարկ 3951.1     623.9         15.8 
1120 1.2.Գույքային հարկե ր այլ գույքից  9795. 9   539 6. 8         55 .1 
1121 Այդ  թվո ւմ  փ ոխա դրամիջո ցն երից 97 95 .9 5396 .8         55.1 

1131 

1.3. Ապրանք ներ ի օգտագործման կամ 
գործունեության իրակա նաց մա ն
թույլտ վությա ն վճ ար ներ
այդ  թվում՝  Տ եղական տ ուրքե ր

3760. 1 30 67 .4         81.6 

1150 1.4.Այդ թվում՝Այլ տեղական տու րքեր        27.5     27 .0        9 8. 2 
116 0 1. 5.Այլ պ արտ ադիր  վ ճարներ 697.2     378.4        54.3 
1200 2.ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 59435.1 23058 .9 38 .8 
1300 3.ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 4 499 9. 8 39 80 4.1        88.5 

1342 

Այդ  թ վում ՝ Պետության կողմից ՏԻՄ -եր -
ին  պատ վի րակված լիազորություն-
ների իրականացման ծախսերի ֆի-
նանսավորման համար պետական
բյուջեից ստացվող միջոցներ  

34827.0 34445.6        98.9 

1 39 2 
Վարչ ակ ան բյու ջե ի պահուստ այի ն 
ֆո նդից ֆոնդ ային բյուջ ե կա տարվ ող
հատկացումներից մուտքեր   

4149.6     484.2        11.7 



Աղյուս ակ  1 5.  Հա մա յնքների  բ յո ւջեի եկ ամո ւտնե րի պաշտոն ական դրամա -
շնոր հներ ը 2013-2015թթ  (  մլն. ՀՀ  դրամ)

Ե կամ տատե սակ ն երը  

Գ
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 -
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մ ե
ջ
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1 2 3 4 5  6 7 8  

1 20 0 2.ՊԱ ՇՏՈՆԱԿ ԱՆ 
Դ ՐԱՄԱ ՇՆ ՈՐՀՆԵՐ 54799.5 100 55639.1 100 59435.1 100 

1210 

Այդ թվու մ՝ 
2.1 Ըն թացիկ ա րտ աք ին
պաշտ ոնա կան դրամաշնոր -
հներ՝ ստ ացվ ած 
այլ պետ ութ յու նն երից 

0 0 0.8 0 0.8 0 

122 0 

2.2 Կա պի տա լ արտաքի ն
պաշտո նակ ան  դրամա շն -
որհներ՝ ստացված այլ
պետութ յուն ներից  

0 0 0 0 0 0 

1230 

2.3 Ընթացիկ արտաքի ն պա -
շտոնական  դրամաշն որհն -
եր՝ ստացվա ծ միջ ազգային 
կազմակերպություններից 

0 0 5.0 0 0 0  

12 40 

2.4 Կա պի տալ արտ աք ին 
պ աշտոնական  դր ամա -
շնորհ ներ՝ ստացված
միջազգային կազմա-
կեպություններից 

0 0 1.8 0 0 0 

1250 

2.5.Ըն թա ցիկ  ներքին պա -
շտո նակ ան  դրամա -
շնորհներ՝ ստացված
կառավարման այլ
մակարդակներից 

54176.7 98 .9  55224.0 99.3 5 8481.4  98.4 

125 1 

Որի ց՝
Ա) Պ ետ ակ ան բյու ջե ից 
ֆ ինանսական  հա մահ ար-
թեցման սկզբունքով
տրամադրվող դոտացիաներ 

36191,0 66,0 38957.7  7 0. 0 44 01 8.7 74 .1 

1 254  Բ )Պե տական բ յո ւջեից տր ա -
մադրվո ղ այ լ դոտաց իան եր 9256,1  16.9 8029.8 14.4 4340.9 7.3 

1257 

Գ )Պ ետական բ յուջե ից  տրա -
մադրվող նպատակայ ին  
հ ատկացումնե ր
(ս ուբվենց իան եր)  

8 729.6  1 5.9 8236. 5 14.8 10121.8 1 7. 0

2013Ã. 2014Ã. 2015Ã.
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Նա խորդ տարվա համեմատ 3796.0  մ լն .- ով ա վելացել են պա շտ ոնակ ան
դրամաշ նո րհ ները : Ավել ացել  ե ն  պետա կան բյու ջե ից  ֆի նա նսական համա -
հարթեցման սկզ բունքով  տրամ ադ րվող դ ոտ ացիանե րը , պետական բյո ւջե ից
տրամա դրվող նպատակայի ն հատկաց ում ները (սուբվենցիաներ ը) և  պետ ա -
կան բյու ջեի ց կապիտալ  ծ ախս երի ֆինա նս ավորմա ն նպ ատա կային հատ -
կացո ւմն եր ը (սու բվ ենցիան եր ը), ավե լա ցե լ են նա և ն րանց  տեսակարար
կ շիռները  պ աշտոնա կա ն դրամա շնո րհնե րում (աղ յուսակ 15): Մոտ եր կու
անգա մ նվազել են պետա կա ն բյուջեից տրամադ րվող այլ դոտացիաներ ը՝
4,340.9 մլ ն.  (2014թ . 8,029 .7 մլ ն.) , նվազե լ է նաև ն րա տ եսակարա ր կ շիռը ՝14.4%
(2014 թ.՝ 7.3% ): 

Կառավարությ ան մի շարք որոշո ւմներ ով կառա վա րության պահու ստ ային
ֆ ոնդից մ ար զպետա րա նն երին տր ամադրվել են գումարներ՝ համա յն քներ ին
ընթա ցի կ և կապ իտալ սուբվենցիաներ, ինչ պես նա և այլ դ րա մական միջո ցներ37:

2015թ. այլ պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից և
կառավարման այլ մակարդակներից կապիտալ արտաքին պաշտոնական
դրամաշնորհներ չեն ստացվել: Ընթացիկ արտաքին դրամաշնորհներ ստացվել
են միայն այլ պետություններից, այն էլ ընդամենը 0.8 մլն. դրամի չ ափ ով: ՀՀ
այլ հ ամ այնքներ ից կապի տալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով
պաշտոնական դրամաշնորհներ չեն ս տացվել ( աղյուս ակ 1 5) :
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126 0 

2.6 .Կա պիտալ ներքի ն պաշ -
տո նակա ն դրամ ա շ նոր հ ն եր՝
ստ աց ված կառա վարման
ա յլ մ ակարդակ նե րի ց 

622. 8 1 .1  407. 5  0. 7 952.9  1 .6 

1261  

Այդ թվ ու մ՝
Ա) Պ ետ ական բյո ւջ եից
կապիտա լ ծա խսերի ֆ ին -
անսա վո րման նպա տակ -
այի ն հատկաց ու մն եր
(սուբվենցիաներ)  

62 2.8 1 .1 4 07 .5  0. 7 952 .9  1.6 

126 2 

Բ) ՀՀ այ լ համա յնքներ ից
կապի տալ ծախսե րի
ֆինանսա վորման ն պատա -
կով ստացվո ղ պաշ տո -
նական դրամաշնորներ 

0 0 0 0 0 0 

37 06.08.2015, 898-Ն որոշմամբ Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակի համայնքում 2015թ. տեղի ունեցած ուժեղ
քամիներից վնասված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգման նպատակով
Գեղարքունիքի մարզպետարանին հատկացվել է 49600.0 դրամ (կապիտալ սուբվենցիա): 18.08.2015, 949-Ն
որոշմամբ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքապետարանի «Մանկապատանեական մարզադպրոց»
ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքի վերանորոգման և բնական գործունեության համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերման
նպատակով Սևանի համայնքին սուբվենցիա տրամադրելու համար Գեղարքունիքի մարզպետարանին
հատկացվել է 7000.0 հազ. դրամ: 18.08.2015, 950-Ն որոշմամբ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի
աշխատակազմում աշխատավարձի ու սոցիալական ապահովագրության վճարների ձևավորված պարտքերի
մարման նպատակով Սևանի համայնքին սուբվենցիա տրամադրելու համար Գեղարքունիքի
մարզպետարանին հատկացվել է 9300.0 հազ. դրամ: 18.08.2015, 951-Ն որոշմամբ Լոռու մարզի Մարգահովտի
գյուղական համայնքի համայնքային նշանակության ճանապարհի վերանորոգման նպատակով մարգահովտի
գյուղական համայնքին սուբվենցիա տրամադրելու համար Լոռու մարզպետարանին հատկացվել է 25000.0
հազ. դրամ: 18.08.2015, 952-Ն որոշումով Արարատի մարզի Գոռավանի և Սուրենավանի համայնքային 



Աղյո ւսակ 16 . ՀՀ համայ նքներ ի ֆ ոնդային  բ յուջ եի  եկամուտ ները և Երևանի
տեսակարար կշիռը 2015թ. (մլն. դրամ)

2015 թվ ականին հա մա յնքնե րի բ յուջե ի եկ ամուտն եր ի կ առուցված քը էական
փոփոխությունների չ ի ենթար կվ ել:

Ինչպ ես նախ որ դ տա րիների ն, 2015թ. ևս պետական բյուջեի ն ամրագրվո ղ
եկամ տա հա րկից և շ ահո ւթահարկից համայնքների բյուջեներ ին  մա սհանո ւմ -
ն եր  չե ն կատարվե լ: 
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խնդիրների լուծման նպատակով Արարատի մարզպետարանին հատկացվել է 6000.0 դրամ, յուրաքանչյուր
համայնքին 3000.0 հազ. դրամի չափով (ընթացիկ սուբվենցիա): 18.08.2015, 953-Ն որոշմամբ  Արարատի մարզի
Այգեստանի գյուղական համայնքի արտեզյան հորի շահագործման համար ենթակայան տեղադրելու և
մանկապարտեզի գույքի ձեռքբերման նպատակով Այգեստանի գյուղական համայնքին սուբվենցիա
տրամադրելու համար Արարատի մարզպետարանին հատկացվել է 5000.0 հազ. դրամ: 18.08.2015, 954-Ն
որոշմամբ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի Ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հուշահամալիրի
կառուցման նպատակով Արալեզի համայնքին սուբվենցիա տրամադրելու համար Արարատի
մարզպետարանին հատկացվել է 15000.0 հազ. դրամ: 18.08.2015, 955-Ն որոշմամբ Վայոց ձորի մարզի Վայքի
համայնքի մարզադպրոցի վերանորոգման և համայնքային նշանակության այգու վերանորոգման նպատակով
Վայքի համայնքին սուբվենցիա տրամադրելու համար Վայոց ձորի մարզպետարանին հատկացվել է 120000.0
հազ դրամ: 22.102015, 1227-Ա որոշմամբ Ջերմուկ համայնքի բնական գործունեությունն ապահովելու
նպատակով նախորդ տարիներին առաջացած պարտքերը վճարելու և ջերմուկ քաղաքի զարգացման ծրագրի
իրականացման միջոցառումներին աջակցելու համար Վայոց ձորի մարզպետարանին հատկացվել է 29000.0
հազ. դրամ (ընթացիկ սուբվենցիա):   19.11.2015, 1346-1346-Ն որոշմամբ Սյունիքի մարզի Գորիսի
ճանապարհների վերանորոգման նպատակով Սյունիքի մարզպետարանին հատկացվել է 20000.0 հազ դրամ
(կապիտալ սուբվենցիա): 26.11.2015, 1377-Ն Սյունիքի մարզի Կապանի Ա.Խաչատրյանի անվան երաժշտական
դպրոցի վերանորոգման նպատակով Սյունիքի մարզպետարանին հատկացվել է 28000.0 հազ. դրամ(կապիտալ
սուբվենցիա): 26.11.2015, 1381-Ն որոշմամբ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի
բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման նպատակով Սյունիքի մարզպետարանին
հատկացվել է 30000.0 հազ դրամ (կապիտալ սուբվենցիա): 03.12.2015, 1406-Ն որոշմամբ 1.Վայոց ձորի մարզի
Վարդահովտի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների խճապատման նպատակով Վայոց ձորի
մարզպետարանի հատկացվել է15000.0հազ. դրամ(կապիտալ սուբվենցիա): 2. Արարատի մարզի Դալարի
համայնքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի վերանորոգման նպատակով Արարատի
մարզպետարանին հատկացվել է 20000.0 հազ դրամ (կապիտալ սուբվենցիա): 17.12.2015, 1497-Ն որոշմամբ
Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման
նպատակով իրականացվելիք աշխատանքների համար Տավուշի մարզպետարանին հատկացվել է 130000.0
հազ դրամ (ընթացիկ սուբվենցիա):

Տող Եկա մո ւտները  
Ընդա մե նը

համա -
յնքնե ր

Այդ թվ ում՝
Երև ան

Երևան ի տե -
սա կա րար
կշի ռը   (%)

1 2 3  4 5 
10 00 ԸՆԴ ԱՄԵՆԸ Ե ԿԱ ՄՈ ՒՏՆԵՐ 52 30 .4 3056.4 5 8.4  
1200  2 .ՊԱ ՇՏ ՈՆԱ ԿԱՆ ԴՐ ԱՄԱՇՆ ՈՐ ՀՆԵՐ 953. 0 94. 0                9.9 
13 00 3.ԱՅ Լ ԵԿ ԱՄՈՒՏ ՆԵՐ 4277 .4       29 62. 4 69.3 

1380 
3.8 Կապիտալ ոչ պաշտ ոն ական 
դրա մաշնորհներ

12 7.5              0.0               0.0 

13 92  
Վարչական  բյուջեի պ ահ ու ստայի ն 
ֆոնդի ց ֆոնդա յին  բ յու ջե կատ ար վող 
հա տկացումն երի ց մու տքեր

4 14 9. 6       29 59.5 71.3



2 015թ. Համ այնքնե րի բյ ու ջեների մի ջո ցների տարե սկզբ ի ազատ մնաց որ դը
կ ազ մել է 8 ,115. 8մլ ն. դր ամ, այ դ թվ ու մ վարչակ ան բյ ուջե՝ 271.2մլն. և ֆ ոն դային
բյուջե՝ 7,8 44.6 մլն. դ րա մ: Այն հիմն ականո ւմ ո ւղղվել է բ յուջ եների ն ախ որդ
տարում ֆինան սավ որման ե նթակա , սակայ ն չֆինանս ավոր վա ծ առկա
պարտա վորությ ուննե րի կատար ման ը: 2 015թ . համայնքնե րի բյուջեների
ընդամե նը դեֆ իցիտը ( պա կաս որդը)  կա զմ ել է 1 ,0 14 .9 մլ ն. դրամ, որից վար -
չական բյ ուջեի հ ավելուրդը կա զմել է 2 ,8 58. 0 մլն., ի սկ ֆոնդային բյ ու ջեի
դեֆիցիտը  (պ ակ աս որ դը)՝ 3, 872.9 մլն. դ րամ: Այ դ պակա սորդը ֆ ին ան -
սավորվել է հիմն ական ու մ ի հա շիվ համայնքներ ի բ յո ւջ եների տարեսկզբ ի
ազա տ մնացո րդների:

Հ ամա յնքներ ի գ երակշիռ մասում ա վա գան իների ինս տի տո ւտը դեռևս
մնում է չկայ ացած և լ ու րջ հակակշիռ չի հանդիսա նո ւմ հ ամ այնքի ղեկավարին:

4.4 Պա րտ քի կ առ ավարում ը

20 15 թ. ընթա ցք ու մ համա յն քն երը  արտ աքին աղբյու րնե րի ց վա րկե ր և այ լ
հա մայնքնե րի ց փոխատ վութ յո ւններ չե ն ստա ցել: 

2 01 5թ. ևս Տ ԻՄ -երի կո ղմի ց պա րտատ ոմ սեր թող արկ ելու և տ եղաբաշխ ել ու
կարգ չի սահմա նվ ել և համ այ նքները այ դ ընթ աց քում պարտատոմ սեր չեն
թողա րկ ել: 

4. 5 Ֆինա նս ակ ան  հաշվե տվ ողականություն ը

20 15թ. համ այնք նե րի  կող մից ներկայացվող հաշվետվու թյ ունները
սահմանված ձևո վ և հիմն ակա նո ւմ  նշված ժամ կե տներում  ( եղել են  առա նձին
ու շացմ ան  դե պք եր)  ներկայացվել են համա պա տասխան  մարմ ինների ն
(համայնքի ավ ագ անուն, մարզպետի ն, գանձ ապե տարա նին և այլն):

2015թ . 3 -րդ եռամ սյ ակ ում համ այնքներ ի բյուջեների հ րապ արակայնո ւ -
թյունն ու թափանցի կո ւթ յունը ապահո վե լու նպատակով, համայն քային բյ ու -
ջե ի եռամ սյակա յի ն և տա րե կան հաշ վետ վութ յու նները,  հա ստ ատված բ յուջեն
և նրանու մ կատա րվ ած փո փոխություննե րը 9 15 հա մայնք նե րից՝ 912-ը տեղա -
դրել է ցո ւցատա խտ ակն երին և տ ես անելի վայ րերում, 5 7- ը հեռարձ ակել է
հեռուստատեսութ յա մբ, 107-ը տ պա գր ել է թեր թերու մ,  իսկ 597-ը տ եղ ադրել է
ինտե րնե տա յին կայք էջերու մ: Չնայ ած այս ո լո րտ ու մ առ կա առաջ ընթա ցին,
դեռև ս կ ան փոքր գ յուղա կա ն համ այ նք ներ , որոնք չ են հրապա րակո ւմ ոչ մ իայն
իրեց հա շվե տվ ու թյու նները,  այլև հա ստա տված բյ ու ջեները:

Ներ քի ն ա ուդիտի  նոր հա մակ արգը ն եր դրվ ել է 201 2թ . 49 քա ղաքայ ին  հա -
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մայնքների ց  45- ու մ,  իսկ  մնացա ծ 4 քա ղա քա յին  համայնքները (Ախթ ալ ա, Թու -
մ ան յան, Շամլուխ , Դաս տա կե րտ)  իրենց նե րքի ն աուդիտը իր ակ անա ցնում են
մա րզ պետարա նների  մ իջոցով : 201 5թ . ներքին աուդիտի համակարգ ը շարու -
նակել է գործել 45  քաղաքայի ն համայ նքներից  41-ու մ,  բա ցա ռությամբ ք աղ ա -
քային 4  համայն քն երի ( Բե րդ,  Մար ալի կ, Մեղրի, Վարդեն իս ), որտեղ ներքին
աո ւդիտի ստո րաբաժ անումները համալրված  չ են: Ներ քին աու դիտ ի միջո ցով
ի րա կանացվում է պետակ ան ֆին ան սներ ի կա ռա վարմա ն արդյո ւն ավետո ւ -
թյան  անկախ  և օբ յեկտի վ գն ահա տո ւմ: Այն  առա ջարկ ու մ է նաև գ նահատվ ած
համ ակար գի  և գո րծ առույ թն երի բ արե լա վմանն ուղ ղվ ած մի ջո ցա ռու մն եր,
որոնք ի րակ անացնու մ են  ՀՀ ֆին անս նե րի նախա րարության կողմից
որակավորված  մասնա գե տն երը: Ինչ վերաբերվում է գյուղական համայնքնե-
րին, ապա վիճակը չի փոխվել և նրանց հիմնական մասը, 201 5թ. նույնպես չի
անցել ներքին աուդիտ և շարունակում է աուդիտորի հաստիք չունենալ:
Բացատրությունը նույնն է՝ մասնագետներ չկան, միջոցներ նույնպես:

Դեռևս շատ քիչ են արտաքին աուդիտ անցկացնող համայնքները:
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5 . Տ ԻՄ-երի  լիազո րու թյո ւն ների և  հ ամայնք նե րի  
ֆին ան սա կան միջո ցն եր ի հա մա պա տաս խա նո ւթ յու նը

Հ իմ նվե լո վ ՏԻՄ-եր ի լիա զո րո ւթ յուն նե րի  և հա մայնք նե րի ֆի նան սա կան մի -
ջոց նե րի հա մա պա տաս խա նութ յան գն ահ ատ ման բն ա գա վա ռո ւմ  մի ջազ գա յի ն
փոր ձի  վրա, ստ որև բեր վո ւմ  են նա խկին տա րի նե րին ընտր ված ֆի նան սա կա ն
ց ու ցա նիշ նե րի գ նահ ատ ման արդյ ու նքներ ը 2015թ.  հ ա մար: 

Տ ե ղա կա ն բ յո ւջ ե նե րի ծա խս եր ի տե սա կա րար կ շի ռն ե րը տվյա լ երկ րի հա -
նրա յին ծա խսե րում և հա մա խառն  ն եր քին արդ յուն քում (ՀՆԱ-ում) բն ու թագ -
րում են ա յդ  ե րկրում ի շխ ան ութ յան  ա պա կենտ րո նաց ման աս տի ճա նը38:
Եվ րա միութ յան  ե րկ ր նե րու մ տե ղա կան ինք նա կառ ավ ար ման բո լոր մա կար դա -
կնե րի՝ տե ղա կան և տա րա ծաշր ջա նա յի ն բյու ջե նե րի ծախ սե րի տե սա կա րար
կշիռ նե րի մի ջի նը հան րայ ին ծախ սե րում կազ մել է 34.0%, իսկ ՀՆԱ -ու մ` 16.5%,
իսկ միա յն  տե ղա կան բյու ջե նե րի ծա խսե րի տե սա կա րար կշիռ նե րի մի ջի նը
հան րա յին ծախ սե րում կազ մել է 26.0% , ՀՆԱ -ում` 11.6%  (ա ղյ ուս ակ 17): 

Աղ յուս ակ  17. Եվ րա միությ ան երկր նե րի և Հա յաս տան ի տե ղա կան բյու ջեն ե րի
ծ ախ սե րի տե սա կա րար կշ իռ նե րը հան րա յին ծ ախս ե րում (2011թ.  տվ յա լնե րով)
և ՀՆԱ-ու մ (2013թ. տվյալ նե րով) 39
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Երկր ներ
Տե ղա կան  բյ ու ջե նե րի 
ծախ սե րը  հ ան րա յին 

ծախ սե րու մ (% ) 

Տե ղա կան բյու ջեն եր ի 
ծախ սե րը ՀՆԱ-ու մ ( %)

Դա նիա 64,5 37,5 
Իս պա նիա  54,0 / 17,0* 24,0  / 5,9*
Շ վե դիա 49 ,0   2 6,0 
Գեր մա նիա 4 6,0  / 17,5* 21,0 / 7,8 *
Բել գիա 42, 0 /  12,5* 22,0 / 8 ,4*
Ֆին լա նդիա 41, 0 23 ,9 
Եվ րա միութ յա ն 
երկր նե րի  մ ի ջի նը  3 4,0 / 2 6, 0* 16,5 / 11,6* 

Ավստր իա 33 ,5  / 16,5 * 17 ,0 / 8 ,0 *
Հո լան դի ա 33 ,0 15,4  
Լե հաս տան 32,5  13,1  
Ի տա լիա  31,0 1 5, 0 
Լ ատ վիա  28,0 1 0,3 
Խոր վա թիա 27,5 1 2, 3 
Մեծ Բ րի տա նիա 2 7,5  12,0 

38 Հայաստանում հանրային ծախսերի տակ դիտարկվում են ՀՀ համախմբված բյուջեի ծախսերը, իսկ
ՀՆԱ-ի տակ դիտարկվում է անվանական ՀՆԱ-ն:
39 Աղբյուրը` Subnational public finance in the European Union, Dexia, 2013



*)  Մի այ ն տե ղակ ան բյ ու ջեն եր ի ծախ սե րի տե սա կա րա ր կ շիռ նե րը հան րա յին  ծ ախ սեր ու մ
կամ ՀՆԱ -ում

Հ Հ հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի  հ անր ագ ու մա րի տես ա կա րար կշի ռը ՀՀ 2015 -
թ. հա մախմբ ված բյու ջեում ե կա մուտ նե րի գծով  կա զմ ել է 10.7%, իսկ ծախ սե րի
գծով`  8.9% (հա վել ված  3 ): Նա խորդ տա րվ ա հա մե մատ , 2015- ին  ա յս ցու ցա նի -
շը ե կա մուտ նե րի գ ծո վ  ա ճե լ  է մոտ 1. 0%-ով , իսկ ծ ախ սե րի գծո վ նվ ա զե լ  է մոտ
0.1%- ով:  Հ ա յաս տա նն այ դ ցու ցա նիշ նե րո վ դեռևս էա կա նո րեն զ իջ ում է Ե վր ա -
մի ութ յան ե րկ ր նե րի ն` մոտ 3. 8 ան գամ փ ոք ր լի նե լով  Եվ րամ իո ւթ յան ե րկր նե -
րի մի ջին ցո ւց ա նի շից, և գե րա զա նց ում է  միայն Հ ու նաս տա նի ն,  Կիպ րո սին  ո ւ
Մա լթ ա յի ն:

Համ այ նք նե րի բյուջ ե նե րի  ծ ախ սե րի  հ ան րա գու մա րի  տե սակ ար ար կշի ռը
երկ րի ՀՆ Ա- ում 2 004-2 00 9թթ.  Հ ա յաստ ա նո ւմ  տա տան վե լ  է 1 .3 -1 .7 %-ի  ս ահ ման -
նե րում, 2 010 -2014թթ .՝ 2.3- 2.53%- ի սահ ման նե րում, իսկ 2 01 5-ին այն ո րոշ չա -
փով ա ճել է՝ կ ազմ ե լով 2.57%40:  Սա կայ ն,  վեր ջի ն ցու ցա նի շը մո տ 6.5 ան գամ
փ ոքր է Եվր ա միությ ան երկ րն ե րի մի ջին ցու ցա նի շի ց և գ եր ա զա նցում  է  միայն
Կիպ րո սի ու  Մալ թայ ի նույն ցու ցա նի շին:

Այս պի սով , կա րե լի է ար ձան ագ րել, որ Հա յաս տա նում  իշ խա նութ յան ա պա -
կեն տրո նաց ման ա ստ ի ճա նը շար ու նա կու մ  է էա կա նո րեն ցածր մնալ  Ե վր ա -
միու թյ ան երկրն եր ում իշխ ա նո ւթյան ա պա կենտր ո նաց ման աս տի ճա նից:

ՀՀ հա մայն քն ե րի (բա ցա ռությ ամբ Երև ան քա ղա քի) 201 5թ . բյ ու ջե նե րի ամ -
փոփ եկ ա մուտ նե րի և ծ ախս ե րի փաս տա ցի կ ատ ա րո ղա կան նե րը տա րե կա ն
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Չ եխ իա 27,5 10,2 
Լի տվա 26,5 8,4 
Ռու մին իա  2 6,0 9, 0 
Է ստ ո նիա 25,0  10,0 
Հուն գա րիա 23,0 7,6 
Ֆր ան սիա 21,5 12,2 
Ս լո վե նիա 19,0  9 ,7 
Բուլ ղա րիա 19 ,0  8, 4 
Ս լո վա կիա 18, 0 6, 3 
Պոր տու գա լիա 13 ,5 6, 4 
Լ յուք սե մբուրգ 13,0 5,2  
Իռ լան դիա 13 ,5 4,8  
* Հա յա ստան  8, 8 2,41 
Հու նաստ ան  6 ,0 3,4 
Կի պր ոս 4,5 1,7 
Մալթ ա 1 ,5 0, 8 

40 Հայաստանի 2015թ. տարեկան անվանական ՀՆԱ-ն ընթացիկ գներով կազմել է 5,032.1 մլրդ դրամ,
աղբյուրը` www.armstat.am



հա ստ ատ վա ծ պլա նի  նկ ատ մամբ ա վե լի բա րձ ր են , ք ան  տա րե կան ճշտված
պլա նի  նկ ատ մամբ (աղ յո ւս ակ 18): Այս պես, ե կամ ուտ նե րի գ ծով, Հ Հ բոլ որ  հա -
մայնք նե րի ( նե րա ռյալ ՝ Ե րև ան քաղ աք ի) 20 15թ . բյու ջեն եր ի կա տա րու մը տա -
րե կան հաստ ատվ ած պլա նի նկատ մամ բ կա զմե լ է 105.6%, իսկ տա րե կան
ճշտվա ծ պ լա նի  նկատ մամբ` 104 .3 %:  Ծախ սեր ի գծով, ՀՀ  բո լո ր հ ա մայնք ներ ի
(նե րառ յալ՝ Եր ևան քա ղա քի)  2015թ. բյ ուջ ե նե րի կա տա րու մը տա րե կան  հ աս -
տատ ված պլա նի նկատ մամբ կազմ ել  է 101 .1 %, իս կ տ ա րե կան  ճշ տվ ած պլ ա նի
նկ ատ մամբ` 98.9%: 

Հա մե մա տե լով Հ Հ բո լոր հա մայնք ներ ի (նե րառ յալ ՝ Երև ան քա ղաք ի) 20 15 թ.
բյու ջե նե րի ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի փա ստ աց ի կա տա րող ակ ան նե րը 2 01 4թ .
նո ւյն  ցու ցան իշն ե րի հետ, կա րե լի է նկ ա տել, որ, ինչպ ես Հ Հ բո լո ր հա մայն քն ե -
րի 20 15թ. բյ ու ջե ներ ի եկ ամ տա յին մ աս ե րի կա տար մա ն տո կոս ներ ը (105.6% և
104. 3% ) զգա լիո րե ն բար ձր  են  (հա մա պա տաս խա նա բար 5.8% -ով  և  5.2% -ո վ)
հա մայնք նե րի 2 01 4թ . բյուջ ե նե րի ե կամ տայ ին  մ ա սե րի կա տար ման տ ո կո սն ե -
րի ց (99 .8% և 99 .1%), այն պես էլ զգա լիոր են բարձր  ե ն ( հա մա պա տա սխա նա բար
5.7% -ով և 6 .2%-ով) ծախ սա յի ն մա սե րի կա տա րման տո կո սն ե րից: Սա նշա նա -
կում  է, որ,  ն ախ որդ տար վա հա մե մատ, 2015-ին նկա տե լիո րեն բա րե լավ վել է
հա մայնքն ե րի  բյու ջե նե րի  ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի կա տա րո ղա կան ընդ հա -
նուր կար գա պա հութ յու նը :

Աղ յու սակ 18. ՀՀ  հ ա մայնք նե րի 2015թ. բյու ջե նե րի ընդ հա նուր ե կա մուտ նե րի,
ծախ սե րի և հա վե լո ւրդի/պ ակ ա սուր դի  տա րե կան հաստ ատ ված,  ճշտված
պլաննե րը և փաս տա ցի կա տա րու մը (հա զար դրամ)41
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ՀՀ  բոլոր համայն քն երի
բյու ջե նե րի

1 Ե կա մուտ ներ, ըն դա մե նը 121,448,844.5 122,903,286.3 12 8,2 25,234.4 105 .6  104.3  
2 Ծախսեր , ըն դամենը 127,791,152.2 130,728,322.6 12 9, 24 0,154.3 101.1 98 .9  

3 Հավելուրդ (+ ) կամ
պակասուրդ (-) -6,342,307.6 -7,825,036. 2 -1,014,920. 0 x x 

2015Ã.

57
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Երևան քաղաքի 20 15 թ. հաստատված և ճշտված բյուջեների եկամուտների
կատարման մակարդակները (աղյուսակ 18) համապատասխանաբար մոտ
0.9%-ով և 4. 1%-ով ավելի բար ձր  են ,  ք ան ՀՀ բոլոր հա մայնքն երի ( նե րա ռյա լ`
Երևա նի) 20 15 թ. հաստա տված և ճշ տ վ ած բյ ո ւ ջ են երի ե կա մո ւտ ներ ի
կատարման  մակարդ ակները:  Առավ ել  տպավորիչ է,  ո ր Երևան քաղաքի 2 15թ.
հ ա ստատված և  ճշ տվ ա ծ բյուջե ների ծա խ սերի կ ատարմ ան  մա կա րդակներ ը
համա պա տասխանաբար մոտ 5. 8% -ով  և  9 .3% -ով ա վե լի  բ արձ ր ե ն, քան  Հ Հ
բոլո ր համայն քների (ներառյ ալ` Եր ևա ն ի) 20 15թ. նո ւ յն ցուց ան իշներից:

Հա մ ե մատել ով  Երևանի 2015թ. հ աստատ վ ա ծ և ճշտ ված բյուջ ե ն եր ի եկ ա -
մուտների և ծախսեր ի փա ստ ացի կա տարո ղա կ ան նե րը 20 14թ. նո ւյ ն  ցուցա -
նիշներ ի հե տ, կ ար ելի է ն կա տել , որ բյ ու ջե նե րի կատարման տոկոսնե րը
զգա լիո րեն աճ ել են: 

Եկամ ուտ նե րի գծով, Հ Հ բոլո ր համ ա յ նքներ ի (առան ց Ե րև ա ն քաղ աք ի)
2015թ.  բյ ուջեների կատարում ը տա րեկա ն հաստ ատ ված պ լան ի նկատ մամ բ
կազ մել է 104 .2%, իսկ տ ա ր եկ ան ճշ տվ ած պլ անի նկատմամբ` 98.8% : Ծ ախ սեր ի
գծով, ՀՀ բոլոր հ ա մա յնք ների (ա ռանց Ե րևա ն քաղա ք ի)  2015թ . բյուջե ներ ի
կատարու մը տարեկ ան  հ աստա տվ ած  պ լա նի նկ ատմ ամբ կ ա զմե լ է  9 3. 7% , իսկ
տա ր եկան ճ շտված  պ լանի ն կատմա մ բ` 87. 7% : Սա ն շանակու մ է , որ Հ Հ հ ամայ -
նքնե րո ւ մ  դեռևս  կ ան  որ ոշա կի  խ նդ իրն եր`  կ ապված  բ յո ւջե նե րի եկ ամ ուտ նե -
րի  և հատ կա պես ծա խսերի ճ շգ րիտ կ ան խատեսումներ ի, պլանավո րման և ,
հետ ագ այ ում  նաև , դրա նց  ճ շտմա ն և  պատշաճ  կա տարման հե տ:

Փաստո ր ե ն,  ՀՀ բո լո ր համ ա յն ք ների (առ անց  Ե րևան  ք աղաքի ) 2 015թ . հ աս -
տա տվա ծ և ճ շտ վա ծ բյուջեն երի ե կ ամ ու տն երի կատ ար ման  մ ակ ար դակներ ը
(աղ յու սակ 18) համապա տասխանա բար մ ոտ  1.4%-ո վ  և 5.5% -ո վ  ա վելի ցած ր
են,  քան  ՀՀ բ ոլ որ հ ամ այն քների ( նե րառյ ալ` Երևանի) 2 015թ . հ ա ստ ատվա ծ և
ճշ տվ ած բյո ւջեներ ի եկամ ուտ ների  կա տարման  մակա րդ ա կները, իս կ Հ Հ բոլո ր
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ա յ դ թվում` Երև ան
քաղաքի բյ ուջեի 

1 Եկ ամ ուտն եր , ընդ ամե նը 71, 870 ,83 8. 3 70,6 18, 885.8 76,5 61 ,6 20. 2 10 6.5 108.4 
2 Ծախսեր, ընդամե նը  72,120,838.3 71,267,3 61.4 7 7,07 8 ,4 37.5 1 06. 9 108. 2  

3 Հավելուրդ (+ ) կ ամ
պակասո ւրդ (-) -2 50 ,000 .0  -64 8, 475.6  -5 16,817 . 2 x x  

այդ թ վ ում՝ ՀՀ  բ ո լոր հա -
մայ նք ների` առ ա նց Եր և -
ան քաղ աք ի , բյու ջեն երի 

1 Եկամու տն եր, ը նդա մենը 4 9,5 78, 00 6.2 5 2, 28 4,4 00 .5  51,6 63,614. 2 10 4.2 98.8 
2 Ծ ախսեր, ընդամենը 55,670 ,313.9  59,4 60 ,961.2  5 2 ,161,71 6. 8 93.7 87.7  

3 Հավել ու րդ (+ ) կամ  պ ակ -
աս ու րդ (-)  - 6,092,307.6 - 7,1 76,560.6 -4 98 ,1 02 .8  x  x 



համայ ն քնե րի  (առան ց Ե րևան քաղաքի) 201 5թ . հաստատվա ծ և ճշ տվա ծ
բյուջեների ծ ա խս եր ի կատարման մա կ ար դակները,  ավելի  վատ,
համապատաս խա նաբար  մ ո տ  7 .4% -ո վ և 11.2%-ով  ավել ի ցածր ե ն, քա ն ՀՀ բո -
լոր համայնքների (ներա ռ յ ա լ ̀  Երևա նի ) 2015 թ. հա ստատված և ճշտվ ած բյո ւ -
ջեն երի  ծ ախ սե ր ի կատ ար ման մակարդակ ները: 

Համ այնքներ ի ֆին ա ն սական ա պա հո վված ու թյան կարև որ հա րաբերակ ան
ց ուցա նի շներից ե ն բ նակչու թյան մե կ շնչ ին ը նկ նող՝ համայն քների բ յո ւջեներ ի
եկամ ուտը և ծախսը: ՀՀ հա մայ նք ներ ի (նե րառ յալ՝ Երևան ի) 2011-20 15 թթ . բյու -
ջե ներ ի փա ստ ացի ե կամ ուտը մեկ շնչի հ աշվով (աղյո ւսա կ 19 , գծա պատկ եր 1)
բացարձա կ ար ժեքով տ ար եցտարի զգալիորեն աճ ել է`  2 011 թ. 28,90 8 ՀՀ դրամից
(մոտ 7 7. 5 ԱՄՆ դոլարից ) 2015-ին հասնելով 4 2,722 դ ր ա մի (մ ոտ 8 9. 4 դոլար ի ) :
Համապ ա տասխա նա բար ,  ՀՀ հ ա մ այն քների (ն երառյա լ՝ Ե րևանի)  2 011-20 15թթ.
բյուջեների փաստացի ծախ սը մեկ շնչի հաշվով ( աղյուսակ 19,  գծապատ կե ր 2)
20 11թ. 2 9, 49 4 դրամի ց (մո տ 79.1 դ ոլարից ) 2015-ին հասել է 43,060 դրամ ի (մոտ
90.1 դոլարի): 

Ա ղյուսակ 19 . ՀՀ համ այ նք ն երի 20 1 1- 2 0 15թթ. բյու ջենե րի` բնակչո ւթյան մեկ շն -
չի ն ընկն ող եկամ ուտը  և  ծախսը (ՀՀ դ րամով և ԱՄՆ  դոլարով) *

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

59

Ց ուցան իշ ի անվա նու մը 2011  2 012 2013  2 01 4  2 015  

ՀՀ  ( ն ե րառ յ ալ ՝ Երևան ի) բն ակչութ յան
ը նդ հան ուր թիվը տվյալ տարվա
տարեվերջի դրութ յա մբ (հազ . մարդ)  

3 ,021 .4  3, 026.9 3, 017.1 3 ,01 0.6 3,0 01 .4 

Երև անի բնակչության ընդհ անուր
թիվը տվյալ  տարվ ա տարեվ երջի դր ու -
թյամբ (հ ազ . մարդ)  

1, 061. 1  1,0 66.3 1,0 68.3 1, 0 71.5 1,0 72.4  

ՀՀ (ա ռա նց Երևան ի) բնակ չության
ընդհան ու ր թի վը տվ յալ տա րվա
տարեվե րջ ի դրությ ամ բ (հազ. մա րդ)  

1, 960 .3 1,960.6  1,94 8.8  1, 939.1  1,929.0 

Մ եկ  ԱՄՆ դ ոլարի տարվա մի ջի ն
փոխար ժեքը (Հ Հ դրա մ ) 373  4 02 410 416 47 8 

Տարեկան միջին գնաճը (%) 107.7 102.6  105.8 1 03.0 1 0 3.7  

ՀՀ  համա յնքների  ( ներառյալ ՝ Եր ևան ի)
բյ ուջե նե րի փաս տացի եկամուտ ը մեկ
շնչի հաշվով (ՀՀ դրամ) 

28,908 31,556 3 5, 06 8 3 7, 98 5 42,7 22 

Ե րևանի բյ ուջեի փա ստ ա ց ի եկամ ու տը
մեկ  շնչի հաշվով (Հ Հ դրամ) 48,203 53,688  59,597  6 3,475 71,393



Երևանի 2011-2015թթ. բյուջեների փաստացի եկամուտը մեկ շնչի հաշվով
բացարձակ արժեքով տարեցտարի զգալիորեն աճել է` 2011թ. 48,203 դրամից
(մոտ 129.2 դոլարից) 2015-ին հասնելով 71,393 դրամի (մոտ 149.4 դոլարի):
Համապատասխանաբար, Երևանի 2011-2015թթ. բյուջեների փաստացի ծախսը
մեկ շնչի հաշվով (աղյուսակ 19) 2011թ. 49,472 ՀՀ դրամից (մոտ 132.6 դոլարից)
2015-ին հասել է 71,875 դրամի (մոտ 150.4 դոլարի):

ՀՀ համայնքների (առանց Երևանի) 2011-2015թթ. բյուջեների փաստացի
եկամուտը մեկ շնչի հաշվով բացարձակ արժեքով տարեցտարի նկատելիորոն
աճել է` 2011թ. 18,464 դրամից (մոտ 49.5 դոլարից) 2015-ին հասնելով 26,783 դրամի
(մոտ 56.0 դոլարի): Համապատասխանաբար, ՀՀ համայնքների (առանց Երևանի)
2011-2015թթ. բյուջեների փաստացի ծախսը մեկ շնչի հաշվով 2011թ. 18,680
դրամից (մոտ 50.1 դոլարից) 2015-ին հասել է 27,041 դրամի (մոտ 56.6 դոլարի):
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ՀՀ համայ նք նե րի  (ա ռա նց Եր և ա նի) 
բյ ուջեների փա ստաց ի եկամուտը 
մեկ շնչի հաշվով (ՀՀ դրամ) 

18,464 19,519 21,6 21 23 ,9 01 26 , 783 

Հ Հ համայ նքն եր ի  (ն երառ յա լ ՝ Եր և անի )
բյուջեների  փ աստացի եկամ ուտը 
մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 

77.5  78 .5  85 .5  9 1.3 89 .4 

Ե րևանի բյ ուջեի փա ստ ա ց ի եկամ ու տը
մեկ  շնչի հաշվով (Ա ՄՆ դոլար) 1 29.2 133.6 145 .4 152.6  149.4 

Հ Հ հա մայնք նե ր ի (ա ռա նց  Եր ևան ի)
բյուջեների փ ա ստացի եկամ ուտը 
մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 

49.5 48. 6 52. 7 57.5 5 6.0 

Հ Հ համայ նքն եր ի  (ն երառ յա լ ՝ Երև անի)
բյուջեների  փաստացի ծա խսը 
մեկ  շնչի հաշվով (ՀՀ դրամ) 

29,494 3 2,19 6  34,18 2 38,07 8 43,060  

Երևանի բյուջե ի փաստացի ծախսը
մեկ շնչի հաշվով (ՀՀ դրամ) 49,472 55,412  58,1 87  64,4 84 71,8 75  

ՀՀ համ այ նք ների ( առ անց Եր ևանի)
բյուջեներ ի փաստացի ծախսը 
մեկ շնչի հաշվով (ՀՀ դրամ) 

18,680 19,570  21,0 22  23,48 7 2 7,041 

ՀՀ  համայնք նե րի  (ներա ռյ ալ՝ Եր ևանի)
բյուջեներ ի փաստացի ծ ախսը
մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 

79 .1 80.1  83.4 9 1. 5 90.1  

Երևանի բյուջե ի փաստացի ծ ախսը
մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 132.6 13 7.8 1 41 .9 15 5.0 150 .4  

ՀՀ համ այ նք ների ( առ անց Եր ևանի)
բյուջեներ ի փաստացի ծ ախսը 
մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 

50.1 48.9  5 1.3 56.5 56.6



Գծապատկեր 1. ՀՀ համայնքների 2011-2015թթ. բյուջեների` բնակչության մեկ
շնչին ընկնող փաստացի եկամուտը (ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով)

Գծապատկեր 2. ՀՀ համայնքների 2011-2015թթ. բյուջեների` բնակչության մեկ
շնչին ընկնող փաստացի ծախսը (ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով)

61

 
 

 1.   2011-2015 . `     
  (     ) 

 2.   2011-2015 . `     
  (     ) 

 
 

 1.   2011-2015 . `     
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Սակայն, եթե հաշվի առնենք նաև Հայաստանում տարեցտարի տեղի
ունեցած զգա լի գնա ճը (աղ յու սակ 19), ա պա բնակ չութ յան մեկ շնչին մա տուց -
վող հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ընդ հա նուր ծախ սե րի չա փը տա րի նե րի
ըն թաց քում զգա լի փո փո խութ յան չի են թարկ վել և ն կա տե լի դրա կան ազ դե -
ցութ յուն չի ու նե ցել բնակ չութ յան ընդ հա նուր կեն սա մա կար դա կի վրա, իսկ
գյու ղա կան և փոքր ու մի ջին քա ղա քա յին հա մայնք նե րի բնակ չութ յան կեն սա -
մա կար դա կի վրա, ընդ հա կա ռա կը, այն նույ նիսկ բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն է
ու նե ցել:

Ցու ցա նիշ նե րի ա ռան ձին խումբ են կազ մում ՏԻՄ-ե րին օ րեն քով տրված
լիա զո րութ յուն նե րի ֆի նան սա կան ա պա հո վումն ըստ նրանց գոր ծու նեութ յան
բնա գա վառ նե րի կամ հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի ծախ սերն ըստ գոր ծա ռա կան
դա սա կարգ ման (աղ յու սակ 20): 

2015-ին ընդ հա նուր բնույ թի հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ծախ սե րի տե սա -
կա րար կշի ռը ՀՀ հա մայնք նե րի (նե րառ յալ Եր ևան քա ղա քի) բյու ջե նե րի ընդ -
հա նուր ծախ սե րում (գծա պատ կեր 3) կազ մել է 22.7%, ո րը հա մընկ նում է 2014-ի
նույն ցու ցա նի շի հետ: 

Հա մայնք նե րի 2015թ. բյու ջե նե րի ընդ հա նուր ծախ սե րում ա մե նա մեծ տե սա -
կա րար կշիռն ու նեն կրթութ յան ո լոր տի ծախ սե րը` 30.2% (2014-ին` նույ նը),
այդ թվում` նա խադպ րո ցա կան կրթութ յուն` 12.4%, տար րա կան ընդ հա նուր
կրթութ յուն` 5.2%, միջ նա կարգ ընդ հա նուր կրթութ յուն` 6.2%, ար տադպ րո ցա -
կան դաս տիա րա կութ յուն` 5.7% և  այլ դա սե րին չպատ կա նող կրթութ յուն` 0.7%: 

2014-ի հա մե մատ, մոտ 0.2%-ով նվա զել է հանգս տի, մշա կույ թի և կ րո նի
ոլոր տին հատ կաց ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշի ռը ՀՀ հա մայնք նե րի (նե րառ -
յալ Եր ևան քա ղա քի) 2015թ. բյու ջե նե րի ընդ հա նուր ծախ սե րում` 6.8% (2014-
ին` 7.0%): Սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող մյուս ո լորտ նե րին ՀՀ
հա մայնք նե րի 2015թ. բյու ջե նե րից հատ կաց ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ -
ներն ա ռանձ նա պես մեծ տե սա կա րար կշիռ չու նեն ընդ հա նուր ծախ սե րում և
կազ մում են հա մա պա տաս խա նա բար` սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յուն` 3.0%
(2014-ին` 3.5%),  ա ռող ջա պա հութ յուն` 0.3% (2014-ին` 0.1%):
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Աղ յու սակ 20. ՀՀ հա մայնք նե րի (նե րառ յալ Եր ևա նի և  ա ռանց Եր ևա նի) և Եր ևա -
նի 2015թ. բյու ջե նե րի փաս տա ցի ծախ սերն` ըստ գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման
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Ընդամենը ծախսեր*,
այդ թվում` 29,240,154.3 100 77,078,437.5 100  5 2,161,71 6.8 100 

Վարչական բյուջե 24,286,477.8 96.2 76,350,504.0 99 .1 47 ,935,973 .8 91.9 
Ֆոնդային բյուջե 9,103,263.8 7.0 3,687,376.0 4.8 5, 415,887.8 10.4 

1 
Ընդհան ու ր բն ույթ ի
հանրային
ծառայություններ 

29,280,990.9 22.7 7,574,675.1 9. 8 21 ,7 06,3 15.8 41.6 

2 Պաշտպանություն 37,591.0 0.0 34,68 3. 7 0. 0 2,907.3 0.0 

3 

Հ ասար ակական կա -
րգ , անվտա նգո ւթյու ն և
դատական
գործունեություն 

2,705.1 0.0 0. 0 0. 0 2,70 5. 1 0.0 

4 
Տն տեսական
հարաբերություններ,
այդ թվում` 

9,316,895.7 7.2 7,859,027.2 10.2 1, 45 7,868.5 2. 8 

4.1 

Ըն դհանուր բ նո ւյթի
տնտ ես ակա ն,
առևտրայ ին  և  աշխ -
ատան քի գծով
հարաբերություններ

23,531.2 0.0 0.0 0 .0 23,5 31 .2 0 .0 

4.2 

Գյ ու ղատնտեսո ւթյո ւն,
անտառայ ին տ նտե -
սու  թյո ւն,  ձկն որ սու -
թյուն և որսորդություն 

895,521.7 0.7 165,378.1 0 .2  7 30,14 3. 6 1 .4  

4.3 Վառելիք և
էներգետիկա 383,576.1 0.3 0.0 0 .0 383,5 76. 1 0. 7 

4.4 

Լե ռնա ար դյ ունա -
հանում,  ա րդ յո ւնաբ -
երություն և
շինարարություն 

2,873.9 0.0 0.0 0.0 2,873.9 0.0 

4.5 Տրանսպորտ 14,394,810.0 11.1 11,299,340.7 14.7  3,095,469.3 5.9

2015Ã.



4.6 Կապ 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0  0.0 
4.7 Այլ բնագավառներ 23,651.4 0.0 14,850.0 0 .0  8 ,801.4 0 .0  

4. 8 

Տն տե սական հարա բե -
 րութ յուննե րի  գծ ով  հե -
տա զ ոտ ական  և նա խա-
 գծային աշխատանքներ

5,435.0 0.0 0.0 0 .0  5 ,435.0  0 .0  

4. 9 
Տն տեսական հար աբ -
երությու նն եր (այլ
դասերին չպատկանող) 

-6,412,252.4 -5.0 -3,620,541.6 -4.7 - 2, 791,7 10 .8 -5.4 

5  
Շ րջակ ա միջավայրի
պաշտպանություն, այդ
թվում` 

11,347,805.0 8.8 7,555,093.0 9.8 3 ,7 92 ,712.0 7.3 

5.1 Աղբահանում 8,622,757.0 6.7 5,326,155.8 6.9  3, 296 ,6 01.2 6. 3 
5.2 Կեղտաջրերի հեռացում 96,643.2 0.1 0.0 0. 0 96,64 3. 2 0 .2 

5 .3 Շրջակա միջա վայրի աղ-
տոտման դեմ պայքար 56,628.2 0.0 38,683.0 0.0  1 7,9 45 .2  0.0  

5.4 
Կ ենսա բազմազան ու -
թյան  և բնության
պաշտպանություն 

48,998.4 0.0 0.0 0. 0 48,99 8. 4 0 .1 

5.5

Շ րջակ ա միջավայրի  
պ աշ տպ անությ ան  գծ ով
հետազ ոտ ական  և 
նա խագծային
աշխատանքներ 

8,597.7 0.0 0.0 0 .0  8,59 7. 7 0 .0 

5.6  
Շ րջակ ա միջավայրի
պա շտպանություն (այլ
դասերին չպատկ.-ող)

2,514,180.4 1.9 2,190,254.2 2. 8 32 3, 926.2 0. 6 

6 

Բն ակարանա յի ն 
շ ինարար ու թյու ն և
կոմունալ ծառայություն,
այդ թվում` 

21,858,874.5 16.9 17,158,653.2 22.3 4 ,7 00 ,2 21 .3 9.0  

6. 1 Բն ակարանային
շինարարություն  3,820,533.7 3.0 3,352,280.6 4. 3 468, 25 3.1 0.9  

6.2 Համայնքային զարգացում 539,536.6 0.4 0.0 0.0  5 39 ,5 36 .6  1.0 
6.3 Ջրամատակարարում 9,771,604.6 7.6 8,720,796.8 11.3 1, 050 ,8 07.8 2 .0  
6.4 Փողոցների լուսավորում 3,633,610.7 2.8 2,282,019.7 3.0 1 ,3 51 ,5 91 .0 2.6  

6. 5 

Բն ակարանա յի ն շ ի նա -
րար ու թյու ն և կոմ ունալ
ծառա յո ւթ յո ւններ ի գծո վ
հետազո տա կան և նախա -
գծային աշխատանքներ

24,683.0 0.0 6,382.0 0. 0 18 ,3 01 .0 0.0  

6. 6 

Բն ակարան այ ին շինա -
րա րո ւթյա ն և կոմունալ
ծա ռա յություն նե ր (այլ
դասերին չպատկանող)

4,068,905.9 3.1 2,797,174.0 3.6  1, 27 1, 731. 9 2.4
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*) Առանց վարչ ակ ան բյու ջեի պահ ու ստային ֆ ոնդից  ֆո նդային բյ ուջե  կ ատարված հա տկացո ւմ ների.
ՀՀ  համայ նք ների (նե րա ռյ ալ Երևանի) բյուջեներում`4,149, 58 7.3 հազ . դրամ, Երևանի բյուջեում`
2,959,442 .5 հա զ.  դրամ , ՀՀ հա մա յնքների (ա ռա նց Երևանի) բյուջեներում`1,190,144.8 հազ. դրամ:

Գծապատկեր 3. ՀՀ համայնքների (ներառյալ Երևանի) 2015թ. բյուջեների
փաստացի ծախսերի տեսակարար կշիռներն ընդհանուր ծախսերում (ըստ
գործառական դասակարգման)

65

7 Առողջապահություն 336,904.2 0.3 294,130.9  0. 4 42,773. 3 0.1 

8 Հանգիստ, 
մշակույթ և կրոն 8,837,009.9 6.8 3,717,073.6 4.8 5,11 9,936.3 9.8 

9 Կրթություն 39,030,998.6 30.2 26,046,054.3 33.8 12 ,9 84,9 44 .3  24.9 

9.1 Նախադպրոցական
կրթություն 16,052,018.7 12.4 7,781,201.2 10.1 8 ,27 0, 817.5 1 5. 9 

9.2 Տարր ական ընդհանուր
կրթություն 6,713,068.3 5.2 6,613,156.5 8 .6 99 ,911.8 0 .2  

9.3 Միջնա կարգ ընդհանուր
կրթություն 8,056,090.7 6.2 7,964,489.2 10.3  91, 60 1. 5 0.2 

9.4  Ա րտադ պրոցական
դաստիարակություն 7,361,562.7 5.7 3,119,543.6 4.0 4, 242, 019.1 8.1 

9 .5  Կրթությ ու ն (այլ
դասերին չպատկանող) 848,258.2 0.7 567,663.8 0 .7  28 0, 594.4 0. 5 

10 Ս ոցիալական
պաշտպանություն 3,830,987.9 3.0 1,691,955.2 2.2 2,1 39 ,032.7  4. 1 

11 
Հիմնա կան բա ժինն եր ին
չդաս վող պահուստային
ֆոնդեր* 

5,359,391.7 4.1 5,147,091.4 6.7 212,300. 3 0.4 
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ՀՀ հա մայնք նե րի (նե րառ յալ Եր ևան քա ղա քի) 2015թ. բյու ջե նե րի ընդ հա նուր
ծախ սե րում տնտե սա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող հան րա յին ծա ռա յութ յուն -
նե րի մա տուց ման ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րը, 2014-ի հա մե մատ, զգա -
լիո րեն փոխ վել են: Այս պես, այդ ցու ցա նի շը հա մար յա կրկնա կի չա փով նվա զել
է տրանս պոր տի ո լոր տում՝ կազ մե լով 11.1% (2014-ին՝ 21.1%), ո րը պայ մա նա -
վոր ված է Եր ևա նի բյու ջեում նույն ցու ցա նի շի ա վե լի, քան կրկնա կի նվազ մամբ`
14.7% (2014-ին՝ 30.8%)։ Այդ ցու ցա նի շը նկա տե լիո րեն նվա զել է նաև շրջա կա
մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում (աղ բա հա նութ յուն, կեղ տաջ րե րի հե -
ռա ցում և  այլն)` կազ մե լով 8.8% (2014-ին՝ 9.6%), ո րը նո րից պայ մա նա վոր ված
է Եր ևա նի բյու ջեում նույն ցու ցա նի շի նկա տե լի նվազ մամբ` 9.8% (2014-ին՝
10.5%)։: Եվ ընդ հա կա ռա կը, բնա կա րա նա յին շի նա րա րութ յուն և կո մու նալ ծա -
ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում (բնա կա րա նա յին շի նա րա րութ յուն, ջրա մա տա կա -
րա րում, փո ղոց նե րի լու սա վո րում և այլն) այդ ցու ցա նի շը զգա լիո րեն ա ճել է՝
կազ մե լով 16.9% (2014-ին՝ 12.6%):

Եր ևան քա ղա քի 2015թ. բյու ջեում ըստ գոր ծա ռա կան դա սա կարգ ման ծախ -
սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րը զգա լիո րեն տար բեր վում են ՀՀ բո լոր հա մայնք -
նե րի բյու ջե նե րի ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րից (աղ յու սակ 20): Այս պես,
Եր ևա նի 2015թ. բյու ջեում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների
ծախսերի տեսակարար կշիռը մոտ 2.3 ան գամ ա վե լի ցածր է ՀՀ հա մայնք նե րի
(ներառյալ Երևանի) բյու ջե նե րի նույն ցու ցա նի շից (22.7%)` կազ մե լով 9.8%
(2014-ին` 10.1%), իսկ ՀՀ հա մայնք նե րի (առանց Երևանի) բյու ջե նե րի նույն ցու -
ցա նի շից (41.6%) այն ցածր է մոտ 4.2 ան գամ:

Կր թութ յան ո լոր տի ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռն ընդ հա նուր ծախ սե րում,
ընդ հա կա ռա կը, ա վե լի բարձր է Եր ևա նի 2015թ. բյու ջեում, քան ՀՀ բո լոր հա -
մայնք նե րի (ներառյալ Երևան քաղաքի) բյու ջե նե րում` կազ մե լով 33.8% (2014-
ին` 33.6%), այդ թվում` նա խադպ րո ցա կան կրթութ յուն` 10.1%, տար րա կան
ընդ հա նուր կրթութ յուն` 8.6%, միջ նա կարգ ընդ հա նուր կրթութ յուն` 10.3%, ար -
տադպ րո ցա կան դաս տիա րա կութ յուն` 4.0% և  այլ դա սե րին չպատ կա նող
կրթութ յուն` 0.7%: Սա հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է Եր ևա նում հիմ նա -
կան և միջ նա կարգ ընդ հա նուր կրթութ յան ո լոր տում պե տութ յան կող մից հա -
մա պա տաս խան պատ վի րակ ված լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց մամբ և
դ րանց հա մար ՀՀ պե տա կան բյու ջեից ֆի նան սա վոր մամբ:

Սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող մյուս ո լորտ նե րին Եր ևա նի 2015թ.
բյու ջեից հատ կաց ված ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րը, նա խորդ տար վա հա -
մե մատ, նկա տե լի չա փով փո փոխ վել են՝ հան գիստ, մշա կույթ և կ րոն՝ 4.8%
(2014-ին՝ 5.0%), սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յուն` 2.2% (2014-ին` 3.2%),  ա ռող -
ջա պա հութ յուն` 0.4% (2014-ին` 0.2%):

Երևան քաղաքի 2015թ. բյու ջեի ընդ հա նուր ծախ սե րում տնտե սա կան ուղղ -
վա ծութ յուն ու նե ցող հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ծախ սե րի տե -
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սա կա րար կշիռ նե րը ևս, նա խորդ տար վա հա մե մատ, էա կա նո րեն փո փոխ վել
են և հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել են՝ տրանս պոր տի ո լոր տում՝ 14.7%
(2014-ին՝ 30.8%), բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն-
ների ոլորտում (բնա կա րա նա յին շի նա րա րութ յուն , ջրամատակարարում, փո-
ղոցների լուսավորում և այլն)` 22.3% (2014-ին՝ 14.9%), շրջա կա մի ջա վայ րի
պաշտ պա նութ յան ո լոր տում (աղ բա հա նում, կա նա չա պա տում և  այլն)` 9.8%
(2014-ին՝ 10.5%) և  այլն:

ՀՀ համայնքների (առանց Երևան քաղաքի) 2015թ. բյուջեների՝ ըստ գոր ծա -
ռա կան դա սա կարգ ման ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ ներն էա կա նո րեն տար -
բեր վում են ինչ պես ՀՀ հա մայնք նե րի (ներառյալ Երևանի) 2015թ. բյու ջե նե րի,
այն պես էլ Եր ևա նի 2015թ. բյու ջեի ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րից ընդ հա -
նուր ծախ սե րում (աղ յու սակ 20): Այս պես, ՀՀ հա մայնք նե րի (ա ռանց Եր ևա նի)
2015թ. բյու ջե նե րում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների ծախսե-
րի տեսակարար կշիռը դեռևս ամենաբարձրն է և կազ մում է ընդ հա նուր ծախ -
սե րի մոտ 41.6%-ը (2014-ին` 41.7%): 

Ընդ հա նուր ծախ սե րում երկ րորդ բարձր տե սա կա րար կշիռն ու նեն կրթութ -
յան ո լոր տի ծախ սե րը` կազ մե լով 24.9% (2014-ին` 25.1%): 

Սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող մյուս ո լորտ նե րին ՀՀ հա մայնք նե րի
(ա ռանց Եր ևա նի) 2015թ. բյու ջե նե րից հատ կաց ված ծախ սե րի տե սա կա րար
կշիռ նե րը, նա խորդ տար վա հա մե մատ, մնա ցել են մո տա վո րա պես նույն մա -
կար դա կի վրա՝ հան գիստ, մշա կույթ և կ րոն՝ 9.8% (2014-ին՝ 10.1%), սո ցիա լա -
կան պաշտ պա նութ յուն` 4.1% (2014-ին` 4.0%),  ա ռող ջա պա հութ յուն` 0.1%
(2014-ին` նույ նը):

ՀՀ հա մայնք նե րի (ա ռանց Եր ևա նի) 2015թ. բյու ջե նե րի ընդ հա նուր ծախ սե -
րում տնտե սա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա -
տուց ման ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռ նե րը ո րոշ չա փով նվա զել են և
հա մա պա տաս խա նա բար կազ մել են՝ բնակարանային շինարարություն և կո-
մունալ ծառայությունների ոլորտում` 9.0% (2014-ին՝ 9.2%), շրջա կա մի ջա վայ -
րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում` 7.3% (2014-ին՝ 8.3%), տրանս պոր տի
ո լոր տում՝ 5.9% (2014-ին՝ 6.4%),  և  այլն: 

ՏԻՄ-ե րի լիա զո րութ յուն նե րի և հա մայնք նե րի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հա -
մա պա տաս խա նութ յան ցու ցա նիշ նե րից է նաև «չֆի նան սա վոր վող կամ թե րի
ֆի նան սա վոր վող լիա զո րութ յուն նե րի» առ կա յութ յու նը: Կան ՏԻՄ-ե րի գոր ծու -
նեութ յան՝ ըստ բնա գա վառ նե րի, օ րեն քով սահ ման ված բազ մա թիվ լիա զո րութ -
յուն ներ (այդ թվում` հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման), ո րոնք ՀՀ շատ
հա մայնք նե րում ընդ հան րա պես չեն ի րա կա նաց վում կամ ի րա կա նաց վում են
մաս նա կիո րեն (հիմ նա կա նում՝ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սղութ յան, բայց նաև՝
այլ պատ ճառ նե րով): Այդ պի սի լիա զո րութ յուն նե րի թվին են դաս վում կեն սա -
կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող այն պի սի հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու -
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ցու մը, ինչ պի սիք են, մաս նա վո րա պես, աղ բա հա նութ յու նը, կա նա չա պա տու մը,
ջրա մա տա կա րա րու մը և ջ րա հե ռա ցու մը, շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նութ -
յու նը, բնա կա րա նա յին շի նա րա րութ յու նը և կո մու նալ ծա ռա յութ յուն նե րը, և
այլն:

Հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի ծախ սե րի տե սակ նե րի (ըն թա ցիկ և կա պի տալ/ոչ
ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի գծով) հա րա բե րակ ցութ յուն նե րի մա սին կա րե լի է
պատ կե րա ցում կազ մել` դի տար կե լով բյու ջե տա յին ծախ սերն ըստ տնտե սա -
գի տա կան դա սա կարգ ման: ՀՀ բո լոր հա մայնք նե րի (նե րառ յալ Եր ևա նի) 2015թ.
բյու ջե նե րի կա պի տալ/ոչ ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի գծով ծախ սե րի տե սա կա -
րար կշիռն ընդ հա նուր ծախ սե րում կազ մել է 7.1%, սա կայն, ե թե հաշ վի առ նենք
նաև ոչ ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի ի րա ցու մից մուտ քե րի (7,547,315.1 հազ.
դրամ կամ 5.8%) հաշ վին կա տար ված կա պի տալ ծախ սե րը, ա պա կա պի տալ
ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռն ընդ հա նուր ծախ սե րում կազ մել է 12.9% (աղ յու -
սակ 21):

Աղ յու սակ 21. ՀՀ հա մայնք նե րի (նե րառ յալ Եր ևա նի և  ա ռանց Եր ևա նի)  և Եր -
ևա նի 2015թ. բյու ջե նե րի փաս տա ցի ծախ սերն` ըստ տնտե սա գի տա կան դա սա -
կարգ ման

Ð/Ñ Ծա խ սի ան վա նո ւ մ ը 

ՀՀ հ ամ -
այնքների  
( նե րառյալ
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԾԱԽՍԵՐ* (Ա+Բ+Գ) 129,240,154.3 100 77,078,437.5 100 52,161,716.8 100 

Ա ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ* 120,138,379.0 93.0 73,391,061.5 95.2 46 ,74 7,317. 5  8 9.6 

1 Աշխատանքի վար ձա -
տրություն, այդ թվում` 22,923,879.4 17.7 5,658,208.3 7.3 17 ,26 5, 671.1  3 3. 1 

Աշխատ ող նե րի աշխ -
ատավարձեր և
հավելավճարներ 

22,923,635.0 17.7 5,658,208.3 7. 3 1 7, 265,4 26. 7 33.1 

Փ աս տացի  սոցիալա -
կան ապահովության
վճարներ 

244.3 0.0 0. 0 0. 0 1, 103. 2 0.0 

2 
Ծ առայ ու թյունների և
ապրանքների ձեռք
բերում 

40,507,349.9 31.3 28,894,127.5 37.5 1 1, 61 3,2 22. 4 22.3 

3 Տոկոսավճարներ 0.0 0.0  0.0  0 .0 0.0 0.0 

2015Ã.
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*) Առանց  վար չա կան բյո ւջեի պա հո ւստային ֆոնդի ց ֆ ոնդային  բ յուջ ե կատարվ ած  հա տկ -
ացումների  
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4 Սուբսիդիաներ 25,956,727.9 20.1 14,847,993.3 19.3 11 ,1 08, 734. 6 21.3 
5 Դրամաշնորհներ 5,529,187.9 4.3 1,640,762.6 2.1  3 ,88 8, 425.3 7.5  

6 Սո ցիա լա կա ն ն պաստ -
ներ և կենսաթոշակներ 3,128,296.9 2.4 1,119,838.7 1.5 2,008, 458.2 3.9 

7 Այլ ծախսեր*, 
այդ թվում` 22,092,937.1 17.1 21,230,130.9 2 7. 5 86 2, 806.2 1.7  

Պահուստային
միջոցներ* 5,359,391.7 4.1 5,147,091.4 6. 7 21 2,300.3  0.4

Հա մայնքի  բյու ջեի վա -
րչական մասի պա հո -
ւստային ֆո նդի ց ֆոն-

 դա յի ն մա ս կատարվող
հատկացումներ 

4,149,587.3 3.2 2,959,442.5 3.8 1,190,144.8 2.3 

Բ 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
ԾԱԽՍԵՐ 

16,649,090.4 12.9 8,435,204.0 10.9 8,2 13 ,886.4  15 .7 

1 Հիմնական միջոցներ 16,449,020.0 12.7 8,295,507.5 10.8 8, 153 ,512.5 15.6 
2 Պաշարներ 162,126.0 0.1 139,696.5 0.1 22, 429.5 0.0  

3 Բարձրարժեք
ակտիվներ 1,163.0 0.0 0.0  0. 0 1, 163.0 0.0  

4 Չարտադրված
ակտիվներ 36,291.5 0.0

0.0 0.0 36,291.5 0.1 

Գ 
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒ -
ՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 

-7,547,315.1 -5.8 -4,747,828.1 -6.2 - 2,7 99 ,487.0  -5 .4

1 Հի մնա կան միջո ցների
իրացումից մուտքեր -736,571.3 -0.6 -545,406.2 -0.7  - 191 ,1 65.1  - 0.4  

2 Պաշա րների իրացումից
մուտքեր 0.0 0.0  0.0  0. 0 0.0 0.0  

3
Բա րձ րար ժեք ակտի -
վների իրացումից
մուտքեր 

-362.0 0.0 0. 0 0 .0 - 362.0 0.0  

4 
Չա րտ ադր ված ակտի -
վների իրացումից
մուտքեր 

-6,810,381.8 -5.2 -4,202,421.8 -5.5 -2,60 7,960.0 -5 .0 



Դ իտ արկելո վ Հ Հ համա յն քների (ն եր առ յալ Ե րև անի) բ յո ւջ եների ը նթ ացիկ և
կա պիտ ալ ծ ախսե րի հարաբ եր ակցությո ւն ներն ընդ հանուր ծ ախ սե րում վերջին
5 տարին երի՝ 201 1-2 015թթ. համա ր (գծապատկեր 4 ), տեսնում ենք, որ  ե թե  2 -
011 -2 013թթ. ժա մանակահ ատ վածու մ կա պիտալ ծախսերի  տ եսակարար  կ շիռն
ընդհանուր ծա խսերում 28 .9 %-ից նվազել է` հասնե լով մինչև 22.4%-ի, ա պա
2014 -ի ն այն դրսևո րել է որոշ ակ ի աճի միտում` բարձրանալով մինչև 24.0%-ի,
իսկ 20 15-ին այն  կ տրուկ նվազել է՝ իջնել ով  մինչև  1 2. 9%-ի:

Ը նթ ացիկ և կա պիտ ալ ծ ախսե րի հարաբ երակցությունն երի պա տկ երն այլ է
Երևան քաղա քի 2 011-2015թթ. բյ ու ջե ներում : Այդ բյու ջե ների ըն դհ անուր ծ ախ -
սերու մ կա պիտալ ծախսերի տ եսակարար կ շիռն ընդ հանուր ծ ախ սե րու մ կա -
զմել է համապատասխանաբար 32.8%, 28.0%, 26.8 %, 29.0% և 10. 9% (աղյուսակ
21 , գծապատկեր 5)։ Երևա նի  2 011-2014թթ . բյո ւջ եների այդ  ցուց ան իշները
զգալիորեն ավելի բարձր  ե ն ՀՀ բ ոլո ր համա յն քների (ն եր առ յալ Երևանի) բյ ուջ -
են երի նույն ցուցանիշներ ից , իս կ 2015-ին ՝ ընդհակառակը, այն ավելի ցածր է
կազմե լ (10. 9%), քա ն ՀՀ բ ոլո ր համա յն քների (ն եր առ յալ Երևանի) բյ ու ջեների
նույն ց ու ցան իշը (12.9%)։ 

Գծա պա տկեր 4 . Հ Հ համա յն քների (ներառյալ Երևան ի)  2 011-2 01 5թթ. բ յո ւջ եների
ը նթ ացիկ և կա պիտալ ծա խսերի տե սա կարար կշ իռ ներն ընդհանուր
ծախսերում, %
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 0 
1  16,449,020.0 12.7 8,295,507.5 10.8 8,153,512.5 15.6 
2 162,126.0 0.1 139,696.5 0.1 22,429.5 0.0 
3  1,163.0 0.0 0.0 0.0 1,163.0 0.0 
4  36,291.5 0.0 0.0 0.0 36,291.5 0.1 

   
  -7,547,315.1 -5.8 

-
4,747,828.1

-6.2 -2,799,487.0 -5.4 

1    
-736,571.3 -0.6 -545,406.2 -0.7 -191,165.1 -0.4 

2   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3   

 
-362.0 0.0 0.0 0.0 -362.0 0.0 

4   
 

-6,810,381.8 -5.2 -4,202,421. -5.5 -2,607,960.0 -5.0 

 4.   (  ) 2011-2015 .    
     , % 

 



Գծապատկեր 5. Երևանի քաղաքի 2011-2015թթ. բյուջեների ընթացիկ և
կապիտալ ծախսերի տեսակարար կշիռներն ընդհանուր ծախսերում, %

ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետ կազմակերպման տեսանկյունից,
կար ևոր ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րից է նաև հա մայն քա յին աշ խա տող նե րի
աշ խա տան քի վար ձատ րութ յան` աշ խա տա վար ձե րի և հա վե լավ ճար նե րի տե -
սա կա րար կշի ռը հա մայն քի բյու ջեի ընդ հա նուր ծախ սե րում: 2015-ին ՀՀ բո լոր
հա մայնք նե րի (նե րառ յալ Եր ևա նի) ՏԻՄ-ե րի, դրանց են թա կա բյու ջե տա յին և
ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րի ու
հա վե լավ ճար նե րի փաս տա ցի ծախ սե րի տե սա կա րար կշիռն ընդ հա նուր ծախ -
սե րում կազ մել է 17.7% (աղ յու սակ 21): Հա մե մա տե լով վեր ջին ցու ցա նի շը 2013-
2014թթ.-ի նույն ցու ցա նիշ նե րի հետ (հա մա պա տաս խա նա բար 2013թ.՝ 19.0%, և
2014թ.՝ 17.7%)` պետք է ար ձա նագ րել 2015-ին դրա կա յու նաց ման մի տու մը:

Եր ևան քա ղա քի 2015թ. բյու ջեում այդ ցու ցա նի շը կազ մել է 7.3% (աղ յու սակ
21), ո րը 2013-2014թթ.-ի հա մե մատ (հա մա պա տաս խա նա բար 7.6% և 7.2%) նո -
րից դրսևո րել է կա յու նաց ման ո րո շա կի մի տում: 

2015-ին ՀՀ բո լոր հա մայնք նե րի (ա ռանց Եր ևա նի) ՏԻՄ-ե րի, դրանց են թա -
կա բյու ջե տա յին և ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տող նե րի աշ -
խա տա վար ձե րի ու հա վե լավ ճար նե րի փաս տա ցի ծախ սե րի տե սա կա րար
կշիռն ընդ հա նուր ծախ սե րում կազ մել է 33.1% (աղ յու սակ 21): Հա մե մա տե լով
վեր ջին ցու ցա նի շը 2013-2014թթ.-ի նույն ցու ցա նիշ նե րի հետ (հա մա պա տաս -
խա նա բար 36.2% և 33.7%)` պետք է նո րից ար ձա նագ րել 2015-ին դրա նվազ ման
դրա կան մի տու մը:

71

 5.   2011-2015 .      
   , % 

 

   
     : 



Պետք է նաև նկա տել, որ ՀՀ բո լոր հա մայնք նե րի (ա ռանց Եր ևա նի) հա մար
հաշ վարկ ված վեր ջին ցու ցա նիշն էա կա նո րեն բարձր է Եր ևան քա ղա քի հա մար
հաշ վարկ ված նույն ցու ցա նի շից: Դա պայ մա նա վոր ված է հիմ նա կա նում եր կու
հան գա մանք նե րով` հա մայնք նե րի (ա ռանց Եր ևա նի) աշ խա տա կազ մե րի ու են -
թա կա կազ մա կեր պութ յուն նե րի ուռ ճաց ված լի նե լու վի ճա կով և հա մայնք նե րի
բյու ջե նե րի ե կա մուտ նե րի ընդ հա նուր ան բա վա րա րութ յամբ: Անհ րա ժեշտ է մի -
ջոց ներ ձեռ նար կել` օպ տի մա լաց նե լու հա մայն քա յին աշ խա տող նե րի թվա քա -
նա կը և դ րա հաշ վին նաև բարձ րաց նե լու նրանց աշ խա տա վար ձե րի չա փե րը: 

Եվ ընդ հան րա պես, անհ րա ժեշտ է հետ ևո ղա կան աշ խա տանք ներ տա նել`
ընդ լայ նե լու հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի ե կա մուտ նե րի աղբ յուր նե րը և բարձ րաց -
նե լու սե փա կան ե կա մուտ նե րի հա վա քագր ման մա կար դակ ներն ու բյու ջե տա -
յին ծախ սե րի կա տար ման արդ յու նա վե տութ յու նը:

Հա մա ձայն « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ1 գլխում
սահ ման ված վար չա կան հսկո ղութ յան դրույթ նե րի, ՏԻՄ-ե րի լիա զո րութ յուն -
նե րի նկատ մամբ ի րա վա կան և մաս նա գի տա կան հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց -
նող մար մին նե րը մարզ պետ ներն են, իսկ Եր ևան քա ղա քի ՏԻՄ-ե րի
լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ՝ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար -
ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յու նը: 

Հա մայն քա յին աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րի գծով ՀՀ օ րենսդ րութ յան
պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ, բա ցի մարզ պետ նե րից, վար չա կան
հսկո ղութ յուն կա րող են ի րա կա նաց նել նաև ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան
հար ցե րի նա խա րա րութ յան Աշ խա տան քի պե տա կան տես չութ յու նը՝ իր լիա զո -
րութ յուն նե րի սահ ման նե րում, ինչ պես նաև ՀՀ Հաշ վեքն նիչ պա լա տը՝ հա մայնք -
նե րում պար բե րա կան ստու գում ներ անց կաց նե լու ըն թաց քում:
Մաս նա վո րա պես, ՀՀ աշ խա տան քի պե տա կան տես չութ յունն օ րեն քով սահ -
ման ված կար գով ի րա կա նաց նում է պե տա կան վե րահս կո ղութ յուն ՀՀ աշ խա -
տան քա յին օ րենսդ րութ յան և  աշ խա տան քի ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող
այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ:
Հա մա ձայն «Աշ խա տան քի պե տա կան տես չութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի, հա -
մայնք նե րի աշ խա տա կազ մե րը և հա մայն քա յին այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րը,
որ պես գոր ծա տու ներ, պար տա վոր են ՀՀ աշ խա տան քի պե տա կան տես չութ -
յուն ներ կա յաց նել ե ռամս յա կա յին և տա րե կան հաշ վետ վութ յուն ներ՝ ի րենց աշ -
խա տող նե րի թվի, աշ խա տա վար ձի (ըստ մաս նա գի տութ յուն նե րի),
աշ խա տա վայ րում տե ղի ու նե ցած դժբախտ դեպ քե րի և մաս նա գի տա կան հի -
վան դութ յուն նե րի մա սին:
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6. Հա մայն քի խնդիր նե րին վար չա կան կա ռուց վածք նե րի, 
մարդ կա յին և տե ղե կատ վա կան ռե սուրս նե րի 
հա մա պա տաս խա նութ յու նը, մի ջազ գա յին ա ջակ ցութ յու նը

6.1 ՏԻՄ-ե րի և հա մայնք նե րի աշ խա տա կազ մե րի 
ընդ հա նուր կա րո ղութ յուն նե րը

Հա մայնք նե րի զար գաց ման հիմ նա կան պայ ման նե րից մե կը ար հես տա վար -
ժութ յան հեն քի վրա ՏԻՄ-ե րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման նա խադր յալ -
ներն են: 2004թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին « Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ
օ րեն քը հիմք դրեց ոչ միայն ՏԻՄ-ե րի մաս նա գի տա կան ու կա ռա վար չա կան
հմտութ յուն նե րով օժտ ված կա յուն աշ խա տա կազ մե րի ձևա վոր ման, այլև` ընդ -
հան րա պես հան րա յին ծա ռա յութ յան ո լոր տում կա ռու ցա կար գե րի ու մե թոդ նե -
րի միաս նա կա նաց ման: 

ՀՀ-ում ի րա կա նաց վող տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման վեր լու ծութ յու նը
ցույց է տա լիս, որ հա մայնք նե րի մեծ մա սի մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե -
րը բա վա րար չեն հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը ողջ ծա վա լով և բա վա րար որա -
կով մա տու ցե լու հա մար, իսկ բյու ջե տա յին մի ջոց ներն այն քան սուղ են, որ
հիմ նա կա նում բա վա րա րում են միայն հա մայն քի աշ խա տա կազ մը պահ պա -
նե լու հա մար, և մի ջոց նե րի այս պի սի սղութ յու նը հան գեց նում է մի շարք խոր -
քա յին խնդիր նե րի: Այդ ա մե նով պայ մա նա վոր ված` ՏԻՄ-ե րը լիար ժե քո րեն չեն
կա տա րում ի րենց կար ևոր դե րը հան րա յին կա ռա վար ման հա մա կար գում: Հա -
մայնք նե րի կա ռա վար ման վար չա կան կա ռուց ված նե րի բա րե փոխ ման և  ո րակ -
յալ մարդ կա յին ռե սուրս նե րով ա պա հով ման խնդիր նե րը հա մա պա տաս խան
լու ծում են պա հան ջում` հիմն ված հա մա կար գա յին ու հա մա լիր մո տե ցում նե -
րի վրա:

Հա մայն քի աշ խա տա կազ մի կա ռուց ված քը

ՀՀ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում հա մայն քի ղե կա վարն
իր լիա զո րութ յուն նե րը ի րա կա նաց նում է հա մայն քի աշ խա տա կազ մի (մաս նա -
գետ նե րի, կա ռուց ված քա յին և  ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե րի), հա -
մայն քա յին բյու ջե տա յին հիմ նարկ նե րի, առևտ րա յին և  ոչ առևտ րա յին
կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջո ցով: Ընդ ո րում, հա մայն քի ղե կա վա րը նաև հա -
մայն քի ա վա գա նու հաս տատ մանն է ներ կա յաց նում աշ խա տա կազ մի, ինչ պես
նաև հա մայն քա յին բյու ջե տա յին հիմ նարկ նե րի կա նո նադ րութ յուն նե րը, կա -
ռուց վածք նե րը՝ հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում ներ նա խա տես ված լի նե -
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լու դեպ քում, ինչ պես նաև աշ խա տա կից նե րի թվա քա նա կը, հաս տի քա ցու ցակն
ու պաշ տո նա յին դրույ քա չա փե րը: Դ րանց հաս տա տու մից հե տո հա մայն քի ղե -
կա վա րը նշա նա կում ներ է կա տա րում հա յե ցո ղա կան պաշ տոն նե րում, սա կայն
ար դեն ինք նու րույ նա բար և սե փա կան պա տաս խա նատ վութ յամբ: 

Աշ խա տա կազմն ա պա հո վում է հա մայն քի ղե կա վա րի լիա զո րութ յուն նե րի
լիար ժեք և  արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը: Այն ի րա վա բա նա կան ան ձի կար -
գա վի ճակ չու նե ցող հա մայն քա յին կա ռա վար չա կան հիմ նարկ է, ո րի կա ռա վա -
րումն ի րա կա նաց նում է հա մայն քի ղե կա վա րը: Աշ խա տա կազ մի ըն թա ցիկ
գոր ծու նեութ յու նը ղե կա վա րում է աշ խա տա կազ մի քար տու ղա րը` ի րեն վե րա -
պահ ված լիա զո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում: Աշ խա տա կազ մի (բա ցա ռութ -
յամբ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի) կա ռուց ված քում կա րող
են նա խա տես վել միայն «բա ժին» տե սա կի կա ռուց ված քա յին և  ա ռանձ նաց ված
ստո րա բա ժա նում ներ42:

Հա մայնք նե րի աշ խա տա կազ մե րի կա ռուց վածք նե րի տե սանկ յու նից 2015թ.-
ը նշա նա վոր վեց Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի այն
հոդ ված նե րի վա վե րա ցու մով, ո րոնք ան մի ջա պես առնչ վում են կա ռուց ված քա -
յին հիմ նախն դիր նե րին և հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րով ա պա հով վա ծութ -
յա նը: Խար տիա յի 6-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է ՏԻՄ-ե րի խնդիր նե րի հա մար
հա մա պա տաս խան վար չա կան կա ռուց վածք նե րի և ռե սուրս նե րի առ կա յութ -
յա նը: Մաս նա վո րա պես, նշվում է, որ, չխախ տե լով ա ռա վել ընդ հա նուր օ րենսդ -
րա կան դրույթ նե րը, ՏԻՄ-ե րը պետք է կա րո ղա նան ո րո շել ի րենց հա մայն քա յին
վար չա կան կա ռուց վածք նե րը՝ դրանք տե ղա կան պա հանջ նե րին հար մա րեց նե -
լու և  արդ յու նա վետ կա ռա վա րում ե րաշ խա վո րե լու հա մար: Բա ցի այդ, ՏԻՄ-
երի ծա ռա յող նե րի աշ խա տան քա յին պայ ման նե րը պետք է հնա րա վո րութ յուն
տան՝ հա վա քագ րե լու փոր ձի և բա նի մա ցութ յան սկզբունք նե րի վրա հիմն ված
բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող կադ րե րի: Այդ նպա տա կով պետք է ա պա հով -
վեն հա մա պա տաս խան ու սուց ման հնա րա վո րութ յուն ներ, վար ձատ րութ յուն և
ծա ռա յո ղա կան ա ռաջ խա ղա ցում43: Իսկ 7-րդ հոդ վա ծի ( Լիա զո րութ յուն նե րի
իրա կա նաց ման պայ ման նե րը տե ղա կան մա կար դա կում) վա վե րաց ված 2-րդ
կետն ան մի ջա պես առնչ վում է ՏԻՄ-ե րի կա րո ղութ յուն նե րի ա պա հով մա նը,
որով մաս նա վո րա պես սահ ման վում է, որ տե ղա կան մար մին նե րում ընտր ված
ան ձանց կար գա վի ճա կը պետք է թույլ տա՝ ստա նա լու ի րենց լիա զո րութ յուն -
նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ ար վող ծախ սե րին հա մա պա տաս խան դրա -
մա կան փոխ հա տու ցում, ինչ պես նաև, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում,
փոխ հա տու ցում՝ չստաց ված վաս տա կի դի մաց կամ վճա րում՝ կա տար ված աշ -
խա տան քի դի մաց, և հա մա պա տաս խան սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յուն44: 
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Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի վե րոնշ յալ հոդ -
ված նե րի վա վե րաց ման փաս տա ցի ազ դե ցութ յու նը հա մայնք նե րի աշ խա տա -
կազ մե րի կա ռուց վածք նե րի, ինչ պես նաև ՏԻՄ-ե րի և հա մայնք նե րի
աշ խա տա կազ մե րի կա րո ղութ յուն նե րի վրա պարզ կդառ նա միայն հա մա կար -
գի գոր ծու նեութ յան ա ռա ջի կա տա րի նե րի ըն թաց քում:

Հա մայնք նե րի աշ խա տա կազ մե րում թերևս ա մե նաէա կան կա ռուց ված քա -
յին փո փո խութ յուն նե րը հաշ վե տու տա րում կապ ված են հա մայնք նե րի խո շո -
րաց ման և դ րա արդ յուն քում բազ մաբ նա կա վայր հա մայնք նե րում վար չա կան
ներ կա յա ցուց չի ինս տի տու տի ներդր ման հետ: Ներդր վե ցին «Բ նա կա վայ րի
վար չա կան ներ կա յա ցուց չի» և « Վար չա կան ներ կա յա ցու ց չի նստա վայ րի» ինս -
տի տուտ նե րը:

Հա մայնք նե րի խո շո րա ցու մով պայ մա նա վոր ված աշ խա տա կազ մե րի կա -
ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն նե րի ի րա վա կան կար գա վո րու մից բա ցի այլ կա -
ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն ներ 2015թ.-ի ըն թաց քում չեն ե ղել:  

Էա կան փո փո խութ յան չեն են թարկ վել նաև հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի
կրթութ յան վե րա բեր յալ ցու ցա նիշ նե րը: Ինչ պես հայտ նի է, ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ
հա մայն քի ղե կա վար նե րի հա մար կրթա կան ցենզ սահ ման ված չէ, սա կայն հա -
մայնք նե րի ղե կա վար նե րի զգա լի մասն ու նի բարձ րա գույն կրթութ յուն: 2015թ.
դեկ տեմ բե րի 31-ի դրութ յամբ հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րից 551-ն  ու նի բարձ -
րա գույն կրթութ յուն, 7-ը` թե րի բարձ րա գույն, 263-ը՝ միջ նա կարգ մաս նա գի -
տա կան, 92-ը՝ միջ նա կարգ և միայն 1-ը` 8-ամ յա կրթութ յուն (աղ յու սակ 22):

Աղյուսակ 22. Համայնքների ղեկավարների կրթության վերաբերյալ ցուցանիշ -
ները՝ ըստ մարզերի, 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ45
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45 ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության ամփոփ տեղեկանք՝ համայնքների
ղեկավարների կրթության վերաբերյալ՝ 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

Հ/Հ  Մարզի
անվանումը քաղ. գյուղ. բարձր.  թ/բարձր. մ/մասն.  միջնա-

կարգ  8 -ամյա 

1. Արագածոտն 3  111  69  -  33  12  -  
2. Արարատ 4  93  72  - 21 4 -  
3. Արմավիր 3  94  59  2  23  13  -  
4. Գեղարքունիք 5  87  60 2  22  8  -  
5. Կոտայք 7  60  44  - 21  2  -  
6. Լոռի 8  105  64  2  39  8  -  
7. Շիրակ  3  116  66  - 32  20  1   
8. Սյունիք  7  102  49  - 38 22  -  
9. Վայոց ձոր 3  41  22  - 19  3  -  
10. Տավուշ 5  57  46  1  15  - -    

Ընդամենը 48  866  551  7  263 92 1   

Համայնքների թիվը Կրթությունը 



2015 թվականին 1000-ից պակաս բնակչություն ունեցող գյուղապետարանի
աշ խա տա կազ մի քար տու ղա րի պաշ տո նի անձ նագ րում բարձ րա գույն կրթութ -
յան և աշ խա տան քա յին ստա ժի կամ փոր ձի չա փա նիշ նե րը չընդգր կե լու վե րա -
բեր յալ հա մա ձայ նութ յուն չի տրվել՝ « Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 10-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով նա խա տես ված ժամ կե տը սպառ վե լու
պատ ճա ռով (2015թ.-ի հուն վա րի 1): Ինչ պես եր ևում է աղ յու սա կից, նա խորդ
ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 2009-2014թթ., մինչև 1000 բնա կիչ ու նե ցող 441 հա -
մայն քից նման հա մա ձայ նութ յուն տրվել է 285-ին (աղ յու սակ 23): 

Աղ յու սակ 23 . 2009-2014թթ. 1000-ից պա կաս բնակ չութ յուն ու նե ցող գյու ղա պե -
տա րա նի աշ խա տա կազ մի քար տու ղա րի պաշ տո նի անձ նագ րում բարձ րա գույն
կրթութ յան և (կամ) աշ խա տան քա յին  ստա ժի և  փոր ձի չա փա նիշ նե րը չընդգր -
կե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նութ յուն ստա ցած հա մայնք նե րի թվերն ըստ մար -
զե րի46

ՏԻՄ-ե րի և  աշ խա տա կազ մե րի գեն դե րա յին բա ժա նու մը

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի ընտ րո վի մար մին նե րում գեն -
դե րա յին ան հա մա մաս նութ յան և  կա նանց ցածր տե սա կա րար կշռի մի տում նե -
րը շա րու նակ վել են պահ պան վել 2015թ.-ին:  Մաս նա վո րա պես՝ 48 քա ղա քա յին
հա մայնք նե րից որ ևէ մե կում կին հա մայն քի ղե կա վար չի ե ղել: Ն շա նակ վել է

76

N Մար զե րի 
ան վա նում նե րը 

ՀՀ մար զե րում մինչև 1000
բնակ չութ յուն ու նե ցող 

հա մայնք նե րի թի վը 

Հա մա ձայ նութ յուն ստա ցած
հա մայնք նե րի թի վը 

1  Ա րա գա ծոտն  74  58   
2 Ա րա րատ 18 9  
3 Ա ր մա վիր  11  6  
4  Գե ղար քու նիք  44  19   
5  Լո ռի  65  46   
6  Կո տայք  20  20   
7 Շի րակ  68  51   
8  Ս յու նիք  89  56   
9  Վա յոց ձոր  25  7   
10  Տա վուշ  27  13   

Ըն դա մե նը 441 285

46 ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության համայնքային ծառայության
հարցերի վարչության 2015թ.-ի հաշվետվություն:



միայն 1 կին քա ղա քա պե տի տե ղա կալ:  Քա ղա քա յին հա մայնք նե րի ա վա գա նու
ան դամ նե րը ևս  գե րակշ ռա բար կազմ ված են ե ղել տղա մարդ կան ցից, իսկ կա -
նանց տե սա կա րար կշի ռը կազ մել է ըն դա մե նը 7.8%:  Փո խա րե նը՝ գեն դե րա յին
ա ռու մով բա վա կան հա մա մաս նո րեն է բաշխ ված քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա -
տա կազ մի քար տու ղա րի պաշ տո նը՝ 21 կին և 26 տղա մարդ:  Նույ նը վե րա բե րում
է նաև քա ղա քա պա տա րան նե րի աշ խա տա կից նե րի ներ կա յաց վա ծութ յա նը, որ -
տեղ կա նանց տե սա կա րար կշի ռը ընդ հա նու րի մեջ 45% է: Այս ա ռու մով ևս  ընդ -
հա նուր առ մամբ պահ պան վել են նա խորդ տա րի նե րի մի տում նե րը (աղ յու սակ
24):

Աղ յու սակ 24.  Քա ղա քա յին հա մայնք նե րում ՏԻՄ-ե րի և  աշ խա տա կազ -
մե րի գեն դե րա յին բաշխ վա ծութ յու նը՝ 2015թ. հուն վա րի 1-ի դրութ յամբ47

Ի  տ արբերո ւթյու ն  քաղաքայի ն  համայն քների ՝  գյուղական  համա յնքներում
1 8 համայնք ի կին ղ եկավար է  գ ործ ել, սակայն ընդհանո ւր ի  մեջ դա չնչին
տեսակարա ր  կշ իռ է կազ մել ՝  ընդամե նը 2% :  Գյուղակ ան  հ ամ այնքներում հա -
մե մա տաբար շատ  ե ն ղ եկ ավարի կին  տեղակալ նե րը՝  42, ովքե ր  ըն դհանուրի
մեջ ը նդամենը  8.2% են  կազմու մ, սակայն ինչ պե ս  արդեն  նշվեց ,  քաղաքայի ն
հա մայնքն եր ու մ գ ենդե րային ա նհ ամամասն ությունն  առա վել ց այ տո ւն է: Նո ւյ -
նը  վերաբ երո ւմ  է ավա գա նո ւ անդամն եր ի գե նդ երային  բա շխվածո ւթյան ը
գյուղա կա ն համայ նք նե րում. Կանանց  տեսակարար կշիռն այս տեղ շուրջ  10 %
է, ին չը, քիչ  լի նե լո վ հանդե րձ,  շահեկանո րե ն  տարբեր վում  է  քաղաք այի ն
համայ նք նե րի համանման ց ուց ան իշից ( 7.8%) :  Գյուղ ակ ան  համայնք ներ ի
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47 Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, ՀՀ ԱՎԾ, Վիճակագրական գրքույկ, 2015թ., էջ 157:

Մար զի 
ան վա նու մը  

Կ Տ Կ Տ Կ Տ Կ Տ Կ Տ  
Արագածոտն  - 3  - 4  2 3 3  - 3  38  51   
Արարատ  - 4  - 7  2  54   - 4  95  89   
Արմավիր  - 3  - 5  -  4 1 1   2   76  104   
Գեղարքունիք  - 5  - 5   3 6 4 3  2  63  119   
Լոռի  - 8   - 5   4  89  4  3  162  158   
Կոտայք  - 7  1  7  3  86  3  4  148  179   
Շիրակ  - 3  - 3  1  4 6 1   2  264  384   
Սյունիք  - 7  - 6  8  71  4  3  113  121   
Վայոց ձոր  - 3  - 3  3   30 2  1  31  25   
Տավուշ  - 5  - 5  4  4 2   3   2  54  40   
Ընդամենը   - 48  1  50  30  556  21 26 1 044 1270 

Քա ղա քա յին
հա մայ քի 
ղե կա վար

Քա ղա քա յին
հա մայ քի 

ղե կա վա րի
տե ղա կալ

Քա ղա քա յին
հա մայ քի 

ա վա գա նու
ան դամ  

Քա ղա քա պե -
տա րա նի աշ  -
խա տա կազմի
քար տու ղար

Քա ղա քա-
պե տա րա նի
աշ խատա -

կից ներ  



պա րագայո ւմ  ևս  գեն դեր ային հ ամա մասնությունը պ ահ պա նվա ծ  է միայ ն
աշխա տա կազմ երի  ք ար տու ղա րների  և  ա շխա տա կազմեր ի աշխա տակ ից նե րի
կազմու մ:  Մ ասն ավորապես՝  աշխ ատա կա զմի կի ն քարտուղար նե րը  կազմում
են ընդհա նո ւր ի 4 8% -ը, իս կ  աշխատակիցների  ընդհանուր  թվու մ  կանայք 49%-
ն են: Սակայն  պետք է  նշ ել , որ  վերջին  ցո ւց անիշը  ն ախորդ  տա րիների հա -
մեմատ պակասել է, քանի ո ր  մի նչ և 2 01 5թ. գ յո ւղ ապե տա րանների
աշխ ատ ակ ազմ եր ում կ ին աշխա տակիցնե րի թ իվը նույնիս կ գե րակշռում էր
տղամարդկա նց  թվի նկատմամբ  (ա ղյուսակ 2 5): 

Աղյուս ակ 25 .  Գյուղական  համա յնք նե րո ւմ  ՏԻ Մ-երի  և  աշ խատակազմ եր ի գե -
նդե րային բաշխվածու թյ ունը՝ 2015թ.  հունվ արի  1-ի  դր ութ յամբ 48

Ինչ պե ս կար ել ի  է  նկ ատ ել աղյո ւսա կ  26-ից, Եր ևա նի քաղաք ապ ետ արանու մ
և  վարչա կան  շրջ աններո ւմ գեն դե րայի ն բա ժանման  տեսանկյո ւն ից էական
փոփոխութ յո ւննե ր տեղի  չե ն  ուն եցել  20 15 թ.- ին , բացա ռությամբ ա շխատա կա -
զմ ի աշխա տա կի ցների  կա զմո ւմ  գրան ցված որոշակի  գ են դե րա յի ն տեղ աշ ար -
ժեր ի.  եթե 2 01 4թ. քաղաքապետ արանի ա շխ ատ ակիցներ ի ընդհանուր  թվում
կանանց տեսակարար կշ իռ ը  52.9 % է եղել,  ապ ա 2015թ. նույն  ցո ւցանիշը աճ -
ել  է՝ կ ազ մե լո վ  54 .3%:
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48 Նույն տեղում, էջ 158:

Մար զի 
ան վա նու մը  

Կ Տ Կ Տ Կ Տ Կ Տ Կ Տ  
Արագածոտն - 1 11   6  31  32  583 42 66  400  536   
Արարատ 1  92   - 66  42  596 55 28  426  401   
Արմավիր 2  92   2   8 5  61  650  32 53  301  358   
Գեղարքունիք 3 8 4  1  65  42  503 23 62  197  550   
Լոռի 5  1 00   15  52  80  494 58 33  335  237   
Կոտայք 1  59   2  42  38  374  31 27  311  386   
Շիրակ 2  1 14 3  44  67  556 49 51  351  212   
Սյունիք 4 98   11  39  108  411  51 38  316  182   
Վայոց ձոր -  4 1  2  9  13  209  16 24  153  144   
Տավուշ - 5 7 -  38  32  315  30  21  129  81   
Ընդամենը 18  848  42  471  515  4 69 1  387  403  2 919   3087

Գյ ուղական
համ այ նքի
ղե կավա ր

Գյ ու ղա կան
հ ամ այնքի
ղեկ ավ արի
տե ղակա լ  

Գ յո ւղ ական
հ ամա յնքի 
ա վագ ան ու
ան դա մներ

Գյ ու ղապ ե-
տարա նի աշ-
 խատ ակա զ մ ի
քարտո ւղար 

Գյու ղապ ե -
տար ան ի աշ-
 խատ ակա զ մ ի

աշխատա -
կիցներ



Ա ղյո ւս ակ 26. Եր ևա նի քաղաքապ ետար անո ւմ  և  վա րչ ական շ րջ ան ներում ՏԻՄ -
երի  և  աշխատակազմերի գենդերային  բ աշխվածությու նը՝ 20 14   և 2015թթ.
հունվարի 1-ի դ րո ւթ յա մբ49

Համայ նք ի կ առավարման տե ղե կատվա կան  
համակա րգե րի  զարգացու մը 

2 015 թվ ակ անի  ը նթացքո ւմ  շա րունակ վել  է  կառավ արման  տ եղեկատվա կան
համակարգի գ որ ծարկում ը համայ նք ներ ու մ (գծա պա տկե ր 6):  Ը նդհա նուր
առմամբ տ եղեկ ատվական  համակարգը շահագործվ ում է 598 համա յն քում,
որից  98- ու մ  այ ն ներդր վել է  20 15 թվա կա նին : 93 համայնք ապ ետար ան  տարվա
ընթացքո ւմ ապա հովվ ել է նաև  համա կա րգչ ային ց անցո վ,  ի նչ ի ա րդ յունքո ւմ
ցանցով  ապահ ովված համայնք ապ ետարանների ընդ հանու ր  թիվը հասել է
420 -ի : Բացի այ դ, 480  հ ամա յնքների ՀԿՏՀ-նե ր հա սանելի են դա րձել համացան -
ցում: Որպես պաշտոնական կայ ք պատշաճ ձևո վ վա րվում է մոտ 270 -ը,  իսկ
դրան ցի ց 2 3-ը գործարկվել է 2015թ. ընթացքում50:
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49 Նույն տեղում, էջ 159:
50 «Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ

Պա շտոն 
Կ Տ Կ  Տ 

Քաղաքապետ  - 1 -  1   
Ք աղա քապետի տեղակալներ  - 4 -  4    
Ավ ագանո ւ  ան դամ ներ  1 0 5 5 10 55   
Քաղաքապետ ար անի աշխատ ակ ազմի
քա րտ ուղ ար  (այդ  թվո ւմ`  վարչական շրջանների
աշ խա տա կա զմ եր ի քար տո ւղ արն եր)  

- 13   1   12   

Քաղաքապետարանի 
աշխատա կազ մի  աշխատակի ցն եր  1 00 3  893  1039  876   

Վ արչ ակ ան շրջանն եր ի ղեկ ավ ար ներ  - 12 - 12   
Վարչական շրջ ան նե րի ղեկավարի տեղակալներ  - 20   - 19    
Ըն դա մեն ը  101 3 99 8 1050 9 79     

2014թ. 2015թ.



Գծապատկեր 6. ՀԿՏՀ ունեցող համայնքների թիվը՝ ըստ մարզերի51

Տար վա ըն թաց քում 81 հա մայնք նե րում աշ խա տանք ներ են տար վել ար տա -
քին է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թա շար ժի ներդր ման ուղ ղութ յամբ, ո րոնց արդ -
յուն քում ընդ հա նուր առ մամբ 360 հա մայն քա պե տա րան նե րում շա հա գործ վող
ՀԿՏՀ-ներն ի րենց փաս տաթղ թա շար ժի բա ղադ րի չի մի ջո ցով հնա րա վո րութ յուն
ու նեն է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թեր փո խա նա կե լու պե տա կան կա ռա վար ման
մար մին նե րում շա հա գործ վող փաս տաթղ թաշր ջա նա ռութ յան Mulberry հա մա -
կար գի հետ: 

Կար ևո րե լով հա մայնք նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան բա զա յի առ կա -
յութ յու նը՝ տար վա ըն թաց քուն ՀՀ մարզ պե տա րան նե րի մի ջո ցով հա վա քագր -
վել են հա մայնք նե րի վե րա բեր յալ շուրջ 600 վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ:
Ի րա կա նաց վել են աշ խա տանք ներ հա մայնք նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը
հրա պա րա կա յին դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ:

« Բաց կա ռա վար ման գոր ծըն կե րութ յուն» նա խա ձեռ նութ յան գլո բալ հա մա -
ժո ղո վի շրջա նա կում 2015 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 27-29-ը Մեք սի կա յի Միաց յալ
Նա հանգ նե րի Մե խի կո քա ղա քում ամ փոփ վել են մարտ ամ սին մեկ նար կած 2-
րդ ա մե նամ յա ԲԿԳ մի ջազ գա յին մրցա նա կա բաշ խութ յան արդ յունք նե րը:
2015թ -ի. թե ման էր՝ « Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի բա րե լա վու մը բաց կա ռա -
վար ման սկզբունք նե րի գոր ծած մամբ»: Մր ցա նա կա բաշ խութ յա նը մաս նակ ցե -
լու հայտ էր ներ կա յաց րել ԲԿԳ նա խա ձեռ նութ յան ան դամ 66 երկ րից ա վե լի
քան 35-ը:  Հայ տե րը գնա հա տել է 23 ան դա մից բաղ կա ցած ան կախ մի ջազ գա -
յին ժյու րին:  Հա յաս տանն ա ռա ջին ան գամ էր մաս նակ ցում մրցա նա կա բաշ -
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խութ յա նը և ար ժա նա ցավ բարձր մրցա նա կի՝ զբա ղեց նե լով տա րա ծաշր ջա նում
(Ա սիա- Խա ղա ղօվ կիա նոս յան) ա ռա ջին տե ղը: Մր ցա նա կա բաշ խութ յա նը
Հա յաս տա նը ներ կա յաց րել էր « Հա մայն քա յին կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան
հա մա կար գի ստեղ ծում և ներդ րում ՀՀ հա մայն քա պե տա րան նե րում» նա խա -
ձեռ նութ յու նը: Մր ցույ թում ներ կա յաց վել է « Խե լա ցի հա մայնք» (Smart Municipa-
lity) ան վան մամբ52: Ծ րագ րի նպա տակն է`  Հա յաս տա նի ՏԻՄ-ե րի
գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցու մը և բաց կա ռա վար ման մի -
ջո ցով հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին մա տուց վող հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի
բա րե լա վու մը:

6.2  Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն

ՀՀ հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան օ րենսդ րա կան հիմ քե րը

Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յու նը հան րա յին ծա ռա յութ յան ինք նու րույն տե սակ
է: « Հան րա յին ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը հա մայն քա յին ծա ռա յութ յու նը
սահ մա նում է որ պես մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն, որն ուղղ ված է ՀՀ
օրենսդ րութ յամբ ՏԻՄ-ե րին վե րա պահ ված խնդիր նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ի -
րա կա նաց մա նը53: « Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով ամ րագր -
վում են հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան հիմ նա կան սկզբունք նե րը, կար գա վոր վում
հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տոն նե րի և դա սա յին աս տի ճան նե րի դա սա -
կարգ ման, հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տո նի նշա նակ ման, հա մայն քա յին
ծա ռա յող նե րի ա տես տա վոր ման և վե րա պատ րաստ ման, հա մայն քա յին ծա ռա -
յութ յան կադ րա յին պա հուս տի, հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րի ի րա վա կան վի -
ճա կի, հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան կազ մա կերպ ման և ղե կա վար ման, ինչ պես
նաև դրանց առչ վող մյուս հա րա բե րութ յուն նե րը:

Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան ինս տի տու տի զար գա ցու մը ՀՀ տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման կար ևո րա գույն ուղ ղութ -
յուն նե րից մեկն է:  Պետք է փաս տել, որ հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մա սին
օ րեն քի ըն դու նու մից ի վեր բա վա կա նա չափ աշ խա տանք է կա տար վել հա մայն -
քա յին ծա ռա յութ յան ինս տի տու տի կա յաց ման և ար մա տա վոր ման ուղ ղութ -
յամբ:  Խոս քը, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում է ընդ հա նուր
օ րենսդ րա նոր մա տի վա յին դաշ տի ստեղծ մա նը, հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան
կազ մա կերպ ման և կադ րե րի կա ռա վար ման ըն թա ցա կար գե րին, հա մայն քա յին
ծա ռա յութ յան հիմ նա կան սկզբունք նե րին, հա մայն քա յին ծա ռա յո ղի ի րա վա կան
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52 Նույն տեղում:
53 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հանրային ծառայության մասին՚, ՀՀ պաշտոնական
տեղեկագիր N 37 (840), Երևան, 2011, հոդված 3:



կար գա վի ճա կին, է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման հա մա կար գի (ՀԿՏՀ) ներդր -
մանն ու կա տա րե լա գործ մա նը և այլն:  Սա կայն, այս ա մե նով հան դերձ, դեռևս
շատ խնդիր ներ կան, ո րոնք պետք է ժա մա նա կի ըն թաց քում լու ծում ստա նան:
Այդ խնդիր նե րի շար քին կա րե լի է դա սել հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան արդ յու -
նա վե տութ յան ցածր մա կար դա կը, հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րի ընտ րութ յան,
ա տես տա վոր ման, վե րա պատ րաստ ման և մաս նա գի տա կան ա ռաջ խա ղաց ման
կա ռու ցա կար գե րի ան կա տա րութ յու նը, խրա խուս ման հա մա կար գե րի ա նարդ -
յու նա վե տութ յու նը և այլն: Ա ռանց վե րոնշ յալ խնդիր նե րի լուծ ման անհ նար
կդառ նա հա մա կար գի հե տա գա զար գա ցու մը և կա տա րե լա գոր ծու մը:
Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան հա մա կար գի մշտա կան կա տա րե լա գործ ման անհ -
րա ժեշ տութ յու նը պայ մա նա վոր ված է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա -
կար գում ըն թա ցող բա րե փո խում նե րով, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան
հա սա րա կութ յան բա ղադ րիչ նե րի զար գաց մամբ:

Այ դու հան դերձ, ինչ պես ընդ հան րա պես հան րա յին ծա ռա յութ յան ո լոր տում,
այն պես էլ հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան հա մա կար գում բարձր ո րա կա վո րում
ու նե ցող կադ րե րի պա կաս է զգաց վում:  Մա սամբ այս խնդրի լուծ մանն է ուղղ -
ված կադ րե րի պա հուս տի և ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաստ ման ինս տի տուտ -
նե րի ներդ րու մը:  Սա կայն կադ րե րի պա հուս տը, որն ա մե նից ա ռաջ կոչ ված է
ժա մա նա կա վոր թա փուր պաշ տոն նե րի հա մալր ման խնդրի լուծ ման հա մար,
այս հա մա կար գում դեռևս իր գոր ծա ռույթն ամ բող ջութ յամբ չի կա րո ղա նում
կա տա րել: 2015թ.-ին կադ րե րի պա հուս տում գրանց վել է ըն դա մե նը 4 անձ54:
Այս ի րո ղութ յունն ու նի հե տեւ յալ բա ցատ րութ յու նը. հա մայն քա յին ծա ռա յութ -
յան հա մա կար գում գոր ծող կադ րե րի պա հուս տը դեռևս ամ բող ջութ յամբ չի լու -
ծում ժա մա նա կա վոր թա փուր պաշ տոն նե րը հա մալ րե լու խնդի րը, քա նի որ
հաս տիք նե րի կրճատ ման հիմ քով ա զատ ված հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րը հիմ -
նա կա նում ար տամր ցու թա յին կար գով զբա ղեց նում են այլ պաշ տոն ներ, իսկ
մրցույթ նե րում հաղ թող ճա նաչ ված, սա կայն պաշ տո նի չնշա նակ ված ան ձան -
ցից քչերն են ցան կա նում գրանց վել կադ րե րի պա հուս տում:

Հա յաս տա նի հա մայնք նե րը միմ յան ցից տար բեր վում են բնակ չութ յան թվի,
կեն սա մա կար դա կի, սահ մա նա մերձ կամ հե ռա վոր, բարձր լեռ նա յին գո տում
գտնվե լու ա ռում նե րով: Այս և այլ տա րաբ նույթ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի
պատ ճա ռով « Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված
դրույթ նե րի լիար ժեք և ամ բող ջա կան ի րա կա նա ցումն ակն հայ տո րեն պա հան -
ջում է ա ռանձ նա կի մո տե ցում ներ` ի րա րից էա կա նո րեն տար բեր վող հա մայնք -
նե րում հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան հա մա կար գը կա յաց նե լու հա մար: 2015թ.
ըն թաց քում « Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խութ յուն -
ներ և լ րա ցում ներ են կա տար վել 2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 24-ին և
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54 ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 2015թ.
կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն:



դեկ տեմ բե րի 7-ին ըն դուն ված ՀՀ օ րենք նե րով: 
Մաս նա վո րա պես՝ դրան ցից ա ռա ջի նով ընդ հան րաց վել են «քա ղա քա պե տա -

րան» և «գյու ղա պե տա րան» բա ռե րը մեկ միաս նա կան՝ «հա մայն քա պե տա րան -
ներ» բա ռով (ի դեպ, նույն տրա մա բա նութ յամբ փո փո խութ յուն ներ են
կա տար վել նաև « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա -
տաս խան հոդ ված նե րում):  Բա ցի այդ, օ րեն քում ա վե լաց վել է 29.1-րդ հոդ վա ծը՝
հա մայնք նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման արդ յուն քում ձևա վոր ված նոր հա -
մայն քի աշ խա տա կազ մի պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան կով նա խա տես ված պաշ -
տոն ներն զբա ղեց նե լու մա սին, ո րով սահ ման վել է, որ հա մայնք նե րի
միա վոր ման կամ բա ժան ման արդ յուն քում ձևա վոր ված նոր հա մայն քի աշ խա -
տա կազ մի հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան կով նա խա -
տես ված պաշ տոն ներն զբա ղեց վում են նույն օ րեն քով (« Հա մայն քա յին
ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րենք) սահ ման ված ընդ հա նուր հի մունք նե րով55:

Վե րոնշ յալ օ րենք նե րից երկ րոր դով հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տոն -
նե րի անձ նագ րե րի հետ կապ ված պա հանջ նե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը
2015թ.փո խա րեն եր կա րաձգ վել է մինչև 2018թ. հուն վա րի 1-ը:
Մաս նա վո րա պես, մինչև 2018թ. հուն վա րի 1-ը հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան
գլխա վոր պաշ տո նի անձ նա գի րը պետք է ընդգր կի հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան,
պե տա կան կամ հա մայն քա յին կա ռա վար ման ո լոր տի առն վազն ե րեք տար վա
աշ խա տան քա յին ստաժ, իսկ ա ռա ջա տար պաշ տոն նե րի անձ նագ րե րը` առն -
վազն մեկ տար վա աշ խա տան քա յին ստաժ:  Միև նույն ժա մա նակ այն դրույ թը,
որ 1000-ից պա կաս բնակ չութ յուն ու նե ցող հա մայն քի աշ խա տա կազ մի քար -
տու ղա րի պաշ տո նի անձ նա գի րը կա րող է չընդգր կել բարձ րա գույն կրթութ յան,
աշ խա տան քա յին ստա ժի և փոր ձի չա փա նիշ նե րը (պե տա կան կա ռա վար ման
լիա զոր մարմ նի հա մա ձայ նութ յամբ), ևս եր կա րաձգ վել է մինչև 2018 թվա կա նի
հուն վա րի 1-ը56: Այս փո փո խութ յուն նե րը հիմ նա կա նում թե լադր վել են առ կա
ի րա վի ճա կով, պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող մարդ կա յին ռե սուրս նե րի
պա կա սով և հետ ևա բար նա խորդ ձևա կերպ մամբ օ րեն քի պա հան ջը կա տա րե -
լու անհ նա րի նութ յամբ:

Այ նու հետև նույն օ րեն քով հստա կեց վել է նաև 15000-ից ա վե լի բնակ չութ յուն
ու նե ցող հա մայնք նե րի աշ խա տա կազ մե րի, ինչ պես նաև Եր ևա նի քա ղա քա պե -
տա րա նի մրցու թա յին և ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րի թի -
վը՝ 6 ան դամ: Իսկ 15000-ից ա վե լի բնակ չութ յուն ու նե ցող հա մայնք նե րի
աշ խա տա կազ մե րի մրցու թա յին և ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղով նե րը, օ րեն -
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55 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Համայնքային ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 91 (1180),
Երևան, 2015, հոդված 1-2:
56 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Համայնքային ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 87 (1176),
Երևան, 2015, հոդված 1-2:



քում կա տար ված փո փո խութ յան հա մա ձայն, պետք է ընդգր կեն մարզ պե տա -
րա նից և հա մա պա տաս խան հա մայն քի աշ խա տա կազ մից եր կո ւա կան ներ կա -
յա ցու ցիչ, հա մայն քի ա վա գա նու մեկ ան դամ, ինչ պես նաև գի տա կան և
ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի հա մա պա տաս խան մաս նա գի տութ յուն
ու նե ցող մեկ ներ կա յա ցու ցիչ57:

Տար վա ըն թաց քում ևս մեկ փո փո խութ յուն կա տար վել է « Հան րա յին ծա ռա -
յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ին չը թե լադր ված էր հա մայնք նե րի խո շո րաց մամբ
և դ րա արդ յուն քում բազ մաբ նա կա վայր հա մայնք նե րում վար չա կան ներ կա յա -
ցուց չի ինս տի տու տի ներդր ման հետ:  Մաս նա վո րա պես, բազ մաբ նա կա վայր
հա մայն քի կազ մում ընդգրկ ված բնա կա վայ րի վար չա կան ներ կա յա ցուց չի
պաշ տո նը ընդգրկ վել է ՀՀ պե տա կան և հա մայն քա յին պաշ տոն նե րի շար քում՝
որ պես հա յե ցո ղա կան պաշ տոն58: 

2015թ.-ին ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի
նա խա րա րութ յունն փոր ձել է ա պա հո վել հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մա սին
ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված գոր ծըն թաց նե րի ի րա կա նա ցու մը:
Հա մայն քա յին ծա ռա յող նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րի միաս նա կան գրան ցա -
մատ յա նի հա մա ձայն 2015թ.-ի դեկ տեմ բե րի 31-ի դրութ յամբ հա մայն քա յին ծա -
ռա յութ յան պաշ տոն նե րը 6623-ն են, ո րոն ցից զբա ղեց ված են 6076–ը, կամ շուրջ
92%-ը (աղ յու սակ 27): 

Աղ յու սակ   27.  Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տոն նե րի թի վը 2015 թ. դեկ -
տեմ բե րի 15-ի դրութ յամբ59
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57 Նույն տեղում, հոդված 2:
58 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հանրային ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենքում փոփոխու -
թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին», ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 91 (1180), Երևան, 2015,
հոդված 1:
59 ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության համայնքային ծառայության
հարցերի վարչության 2015թ.-ի հաշվետվություն:

Հ/Հ Ան վա նու մը   Հաս  տա
տ ված  

Զ բա -
ղեց  ված

Հաս  տա
տ ված  

Զ բա -
ղեց  ված   

Հաս  տա
տ ված  

Զ բա -
ղեց  ված  

Հաս  տա
տ ված  

Զ բա -
ղեց  ված  

1  Եր ևան  93 8 8 636 598  895  867 1624  1553   
2  Ա րա գա ծոտն 118  113  44  41 304  282  466 436   
3 Ա րա րատ  103  92  126  111 328  308 557  511  
4  Ար մա վիր  99  89 77 69 453 401  629  559   
5  Գե ղար քու նիք  97  92 116  100  336  295  549  487   
6  Լո ռի  119  98  134  125  420  391  673  614   
7  Կո տայք  71  68 138  127  376  350  585  545  
8  Շի րակ  127  103 188  169  297  272  612  544  
9  Ս յու նիք  114  95 73 63  198  176  385  334   
10  Վա յոց ձոր  48  47  51  48  85  77  184  172   
11  Տա վուշ  66  61  70  60   223  200  359  321   

Ըն դա մե նը  1055  946  1651  1511  3915  3 619  6623  6076  

Գլ խա վոր Ա ռա ջա տար Կրտ սեր  Ըն դա մե նը  



Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձան ցից կա նայք
կազ մում են 53.6%-ը, տղա մար դիկ` 46.4%-ը:  Թա փուր պաշ տոն ներ զբա ղեց նե -
լու հա մար հայ տա րար վել է 948 մրցույթ, ո րոն ցից կա յա ցել է 474-ը կամ շուրջ
50%-ը: Հ րա պա րա կայ նութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով մրցույթ նե րի մա սին
հայ տա րա րութ յուն նե րը տե ղադր վել են նա խա րա րութ յան հայ տա րա րութ յուն -
նե րի վա հա նա կում և  ին տեր նե տա յին կայ քում, ինչ պես նաև դրանք տրա մադր -
վել են ՀՀ աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան
Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան գոր ծա կա լութ յա նը: Որ պես զի հա մայնք նե րի աշ -
խա տա կազ մե րը մշտա պես հնա րա վո րութ յուն ու նե նան բարձ րաց նե լու ի րենց
աշ խա տան քա յին կա րո ղութ յուն նե րը, ե րեք տա րին մեկ ան գամ հա մայն քա յին
ծա ռա յող նե րի հա մար անց կաց վում է ա տես տա վո րում: 2015թ. ըն թաց քում ա -
տես տա վոր վել են 1563 հա մայն քա յին ծա ռա յող ներ (աղ յու սակ 28):  Հա մայնք նե րի
ղե կա վար նե րի և  աշ խա տա կազ մե րի քար տու ղար նե րի կող մից կադ րե րի ռե զերվ
հար ցում է կա տար վել  631 ժա մա նա կա վոր թա փուր պաշ տոն ներ ժամ կե տա յին
աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րով հա մալ րե լու հա մար:  Հա մայն քա յին ծա ռա -
յութ յան հա մա կար գի ներդր ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման նպա տա -
կով ՀՀ ՏԿԱԻՆ կող մից « Հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35.2-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 15.12.2015թ. դրութ յամբ կադ րա յին գոր ծի վար ման նկատ -
մամբ վե րահս կո ղութ յուն է ի րա կա նաց վել թվով 80 հա մայնք նե րում60:

Աղ յու սակ  28. 2015թ.-ի ըն թաց քում ա տես տա վոր ված հա մայն քա յին ծա ռա յող -
նե րի և  թա փուր պաշ տոն նե րի զբա ղեց ման հա մար հայ տա րար ված ու կա յա -
ցած մրցույթ նե րի թի վը61
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60 Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների
նախարարության կողմից 2015թ. կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն:
61 ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության համայնքային ծառայության
հարցերի վարչության 2015թ.-ի հաշվետվություն:

Հ/ Հ Ան  վ ա    նո ւ մը Ատեստավորում   
հայ տա րարված կայացած 

1 Ար ագ ածոտն  93  72  38   
2 Արա րատ   162 58 10  
3 Արմա վի ր  57  68  51   
4 Գե ղա րքունիք  119 48  30  
5  Լ ոռի  109  112  27  
6 Կ ոտա յք  120  64  27   
7 Շիրակ  69  138  78   
8  Ս յունիք  10 28 14  
9 Վա յոց ձոր  13 25 16  
10 Տա վուշ  58 37 22  

Ընդամ են ը 1563  650  313  

2015 թվա կան
Մր ցու յթ



Հ ամա յնքայ ին ծ առայողնե րի թ վա քանա կի  հար աբ երակցո ւթ յու նը  
համայնքի   բնա կչութ յա նը

Հա մա յն քային  ծա ռա յողների  թվ ի վերա բերյալ առա վել  շոշափ ելի  պատ կերացում
կա զմ ելու համար  դրա բացար ձա կ  մե ծությո ւնից  զա տ անհրա ժեշտ է պ արզե լ նաև
հ ար աբ երական մեծ ութ յունը՝  կա խված բն ակչու թյ ան թվ աք ան ակի ց:  Այս առ ումո վ
դիտարկ են ք հա մայնքնե րի  աշ խատակազմե րո ւմ  համայն քային ծ առայ ության
պաշտ ոնների թվի տ եսակար ար  կշիռ ը բ նա կչությ ան  թվի կազմում՝  ըստ Ե րև ան
քաղաք ի և մա րզե րի  (աղյուսակ 2 9) :  Ինչպես  կա րելի  է  նկ ատե լ  աղյո ւս ակ ից,  այդ
ցո ւցանիշ ով բաց արձակ առաջատարները Արագ ած ոտնի և  Վա յոց ձո րի մ ար զերն
ե ն՝  0. 34 %՝ ըստ փաստաց ի զբաղեցված հ ամ այնքա յին ծառա յողներ ի թվ ի:  Ընդ
որում,  ա յս մարզեր ի  հա մա ր ստաց ված  համ այնքա յի ն ծ առայողներ ի թվի
հա րաբեր ակա ն մեծու թյ ու նը գերազանցում է Երևան  քաղաքի համա նմ ան
ցուցա նիշը (0.1 4) շու րջ  2 .5  անգամ:  Այ ս հանգա մա նք ը  կա րող  է  հուշե լ հ ամ ապ ատ -
ասխ ան  մարզ եր ու մ ք աղ աքապե տար անների  և  գյուղ ապ ետ արանների  աշ խա -
տակազ մե րի ա նհարկի  ուռճացմ ան  և ավելորդ հաս տիքնե րի  առկա յո ւթ յան  մ ասին:

Աղյո ւս ակ  29 . Հ Հ հա մայնքնե րի  աշ խատակազմե րո ւմ  համայն քային ծ առա -
յության պաշտ ոնների թվի  տեսակա րա ր կշի ռը  բն ակչության թվի կ ազմ ու մ ըստ
Երևան ք աղաքի և մարզ եր ի 2 015թ .- ի դե կտ եմբերի  3 1-ի  դրությա մբ
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11 Ե րև ան 7 53  298  16 1  
Ըն դհանու ր 23 16  9 48   474  

62 ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2016 թվականի
հունվարի 1-ի դրությամբ, 2016թ., էջ 7:

Հ/Հ Ան վան ու մը  

Հ ամայնքա յի ն 
ծ ա ռա յու թյ ան
հաս  տատ   ված
պա շտոննե րի 

թի վը  (ՀՊԹ ) 

Փաստացի
զբա ղեցվ ած

համ այնքայ ին
ծառայողների
թիվը (ՊԾԹ) 

Բնակ -
չության 

թիվ ը, հազար
մարդ62 (ԲԹ)

ՀՊԹ/ԲԹ,
% 

ՊԾԹ/ԲԹ,
%  

1 Երևան  1624  1553  1073.7 0.15 0.14   
2  Արագածոտն  466 436  129.8 0.36 0. 34   
3  Արարատ  557  511 258.9 0.22 0. 20   
4   Ա րմավիր  629  559  266.6 0.24 0.21  
5 Գեղարքունիք  549  48 7  231.8 0.24  0 .21  
6  Լոռի  673  614  225.0 0.30 0. 27  
7  Կոտայք  585  545 253.9 0.23 0.2 1  
8  Շիրակ  612  544 243.2 0.25 0.2 2  
9  Սյունիք  385  334  139.4 0.28 0.24  
10   Վայոց ձոր  184  172  50.8 0.36 0.3 4  
11   Տավուշ  359  321  125.5 0.29 0.26

Ըն դամե նը   6623   607 6 2998 .6  0. 22 0.2 0 



6.3  Համ այ նքային  ծ առա յո ղների  վ երա պատր աստում ը

Հա մայնքա յի ն ծ առայողների  վ երապա տրաստ ման  
համակա րգ ի գնահատո ւմ ը

Հ Հ ներկա յիս  օր ենսդրո ւթ յան համ աձայն՝  յուրա քանչյուր հ ամ այնքային
ծառայող  ա ռնվ ազն  երեք  տա րի ն մ եկ  ենթակա է  պար տադիր վերապատ րաստ -
մա ն: Վեր ապ ատրա ստումն անցկաց վո ւմ է ն աև  համայն քայի ն  ծառայո ւթ յա ն
տվ յա լ պաշ տո նի անձնագ րո վ  համա յնքա յի ն ծառայ ող ի  իր ավունք նե րի  ու  պար -
տակ ան ութ յո ւնների ,  մասն ագիտ ակ ան գի տե լիք ների և ա շխատան քայի ն
ունակ ու թյ ու ններ ի տիրապետման կ ոնկր ետ  պահա նջ ների  կատարե -
լագործմա ն կա մ  այդ պա հա նջ ների փոփո խութ յան դ եպ քո ւմ` հ ամ այն քայի ն
ծառա յո ղի կ ամ  համայ նք ի ղ եկ ավարի  ն ախա ձեռն ությամբ : Համա յնք այ ին ծա -
ռ այ ողների վերապ ատ րա ստմա ն կարգը  և  ծրագր եր ը հաստ ատ ում  է ՀՀ կ ա -
ռավար ու թյան  լ իազորա ծ  պետ ակ ան կա ռա վար ման  մար մինը:

Հա մա յնք ային ծառայողն եր ի վերապ ատրաստու մներն ի րա կան ացվո ւմ ե ն
մրցու թա յին կարգով ընտ րվ ած կա զմ ակ եր պո ւթ յունն եր ի  միջ ոցով:  201 5թ .
Երևա նի  քա ղա քապետ ար անի  աշ խատակազ մի  հ ամա յնքային  ծա ռա յո ղներ ի
վերա պա տր աստ ումն իր ակ անա ցրել է  Տնտե սա գիտու թյ ան  և  կառա վա րմ ան
ինս տիտու տը,  հ ամայն քն երի  ղե կավ արների և  ավ ագանին եր ի ա նդամն եր ի
վերապատրաստու մը ̀  ՀՀ  պետակ ան  կառա վարմ ան  ակադե մի ան,  ի սկ  մար զե -
րի  հա մայնք ների  հա մայնքայի ն ծ առայ ող ների նը ̀  Հայա ստ անի  համայն քն երի
միությունը:

Համա յնք այ ին ծառայությա ն համակ արգո ւմ  2015թ .- ի դ եկ տեմբե րի 31-ի
դրու թյամբ  համայն քային  ծա ռայողնե րի  թի վը 6 076 է եղել, որից տարվա
ըն թացքում  վերապատրաստվել  է 1 26 8-ը՝ 833 -ը ՝  պետակա ն բյուջ եի,  435-ը՝
համա յնք ային  բյո ւջ եների հաշվին ( աղյուսակ 3 0):  Վե րլուծո ւթ յու նն երը ց ու յց  են
տ ալիս,  որ  հա մայնքայ ին  ծառայ ողն երի  վերապատրաստմ ան համակա րգ ում
բավ ար ար ուշա դրությ ու ն  չի դա րձ վո ւմ  գո րծնակ ան  հա րց երի, տա րբեր
հավանակա ն իրավիճակ նե րի հետ ազ ոտ մանը և  քննա րկ մանը:  Այ սպե ս՝  գնում -
ն երի  բնա գավառում  համայ նք ային ծա ռա յո ղն երի վերապատրաստման  ծրա -
գրի ընդհան ուր ժամաքա նա կի (2 4 ժամ ) մեծ  մաս ը բաժին է  ըն կնում գնումների
մ աս ին օրեն սդ րության ք նն արկման ը ( 16 ժամ),  գ որ ծնական հարցերի
քննարկմա նը  հատկացվ ած է  ը նդ ամենը 6 ժ ամ , իսկ  2  ժա մ հատկ ացվ ած է
էլեկտրոնա յին  գնումն եր ի  համ ակար գի նկա րագր ու թյանը63:
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63 ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարի N 169-Ա հրամանը Համայնքային գնումների
կազմակերպման և իրականացման բնագավառում համայնքային ծառայողների  վերապատրաստման
ծրագիրը հաստատելու մասին, 2013թ.:



Աղ յո ւսակ  30.Վերապատր աս տվա ծ համայնքային ծառայողների թիվը64

Ս կսած 201 0թ.-ից  առանձին մրցույթո վ վեր ապատրաստումներն ա նց կաց -
վում  են նաև ՏԻ Մ- երի համ ար: 2015թ.- ին վե րա պատրա ստ վել  են ը նդ հա նո ւր
ա ռմամբ  75 5 համայ նքն երի  ղեկավար նե ր և ավագ անիների  անդամն եր՝
ամբողջությա մբ  պետական բ յո ւջեի  հա շվին  (ա ղյո ւս ակ 3 1) :
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Հ/Հ Անվանումը 2007-
2009թթ. 2010թ. 2 01 1թ . 2012թ. 2013թ. 2014թ.  2015թ.  

1 Արագ ած ոտն 269 36 78 260 51 155 160
2 Ա րա րատ 436 129 249 81 100 252 81  
3 Ար մա վիր 5 39 115 241 98 164 256 89
4 Գեղարք ու նիք 522 163 207 82 162 240 67
5 Լ ոռ ի 521 102 287 153 113 282 118
6 Կ ոտայք 393 79 260 75 121 222 98  
7 Շի րակ 368 120 134 117 124 218 60
8 Սյ ունիք 211 31 3 9 215 41 137 98
9 Վա յո ց ձոր 115 25 83 40 27 103 21
10 Տա վուշ 254 56 98 131 64 136 71

Ընդամենը 36 28 856 1676 1252 967 2001 863
11 Ե րևան 944 0 0 280 423 388 40 5

Ըն դհանուր

4572  
(ա մբող -
ջությամբ
պետ.
բյուջեի
հաշվին) 

856 
(ա մբող -
ջությամբ
պետ.
բյուջեի
հաշվին)

2071
(որից
պետ. 
բ յուջե 
հաշվին
1593-ը)

1532
(որից
պետ. 
բյ ուջե 
հաշվին
1028-ը)

1390
(որից
պետ.
բյուջե
հաշվին ̀
966- ը) 

2389
(որից  
պ ետ.
բյուջե
հաշ վին`
2 001-ը) 

1268
(որից
պե տ.
բյուջե
հաշվին ̀
833 -ը)   

64 ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության համայնքային ծառայության
հարցերի վարչության 2015թ.-ի հաշվետվություն:



Ա ղյ ու սակ  31 . Հ ամայ նքների  ղե կա վարնե րի և ավագան ին երի  
վերապատրաստված անդամների թիվը

Նե րկ այո ւմս  ՀՀ-ում  հան րայի ն  ծառայողն երի  վե րա պատրաստ ման
թերությո ւննե րի ց է դասը նթացներ ի  շր ջանակն եր ու մ ու սում նա կան ն յո ւթը
գլխավ որ ապես դ ասախոս ու թյ ուն ների մի ջո ցո վ  մատուցելը,  ին չը նշանակա -
լիոր են  սահման ափակում  է գործ նա կան  հմտո ւթ յուննե րի  ստացման ,  կա յուն
կար ող ությու նների ձևավո րման հնարա վորությ ունն եր ը, բաց ի  այդ ,  հաշվի  չեն
առ նվու մ համ այնք այ ին  ծառա յողն եր ի ըն կա լուն ակ ության  ա ռան ձն ահատկ ու -
թյո ւննե րը:

Համայնք այ ին ծառ այ ողն երի վ երապ ատ րա ստմա ն՝ ՀՀ նե րկայիս համա -
կարգի ուս ումնաս իրու թյամ բ  ակնհայ տ  են  դառ նում  հ ետևյալ  թ եր ու թյու ննե րը.
վե րապա տր աստում նե րի  հատ վա ծա կան ությունը , հ ամայն քա յին ծա ռայ ող ի
որակավո րմ ան  բարձ րացման ի րա կան կարիքնե րի հետ  վ երա պատր աստման
ծրա գր երի թու յլ  կապ ը, վեր ապատր աստ մա ն գո րծ ըն թաց ու մ դաս ավա նդման
ար դի մ եթոդներ ի և  ե ղանակներ ի  կիրառմա ն պակաս ը և  այ լն: Հե տև աբար ՝
ընդհ ան ուր  առմա մբ  հ ամ այնք ային ծառա յո ւթյան  համակարգի կա տարել ա -
գործ մ ան խնդ իր ներ ից  մեկը  պ ետք  է լ ինի համ այն քա յին ծա ռայ ող նե րի
վերապատրա ստմ ան գործըն թացի ա րդ յո ւնավ ետ ության  բա րձրացմ անն ուղ -
ղվա ծ  միջոց առ ում ներ ի մշ ակո ւմ ը  և  դրանց հետևողակա ն  իրագործ ում ը: Մաս -
նա վոր ապես  պետք է  հստա կորե ն  սահման վե ն  վերապատրաս տման
վ երջնա րդ յո ւնքե րը՝  գի տելիք ը, հմտութ յուն ներ ը և կարողությու նն երը, ո րո նք
ծրագ րի  ավ արտին  ձեռք  են  բեր վե լու վե րա պատ րա ստվող նե րի  կողմ ից:
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65 ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության համայնքային ծառայության
հարցերի վարչության 2015թ.-ի հաշվետվություն:

Հ/Հ Անվանումը 2010թ. 20 11 թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ.  2015թ. 
1 Արագածոտն 64 74 89 96 92 90
2 Արարատ 100 75 80 75 75 72
3 Արմ ավիր 73 75 77 72 75 73
4 Գ եղարքունիք 48 75 78 71 72 7 0
5 Լոռի 39 75 98 96 93 9 6
6 Կոտայք 49 70 56 74 69 70
7 Շիրակ 100 75 96 92 95 100
8 Սյունիք 76 72 96 93 96 92
9 Վա յոց ձոր 39 75 26 42 49 47
10 Տավուշ 3 5 7 5 44 43 47 45

Ը նդամենը
(ամբողջությամբ
պետ. բյուջեի 
հ աշվ ին )

623 741 740 7 54 76 3 75 5



Համ այ նքային  ծ առա յողնե րի վ երապ ատ րաստման ներկայիս համակարգի
թ երությ ու նն երից մեկն  էլ այն է, ո ր ծրագր եր ը հի մնակ ան ում կա զմվում  են
կրթա կա ն հ աս տատությո ւն ներ ի  կողմի ց  և չ են հ ամապ ատ ասխանում
մաս նա կիցնե րի  ն ախապատվ ություն նե րին ու  կ արիքներին: Պետակա ն
լիազոր  մարմ ինը հա ստատում է  մի այ ն կրթական  ծրա գր ի թե ման ՝ առան ց
հստա կեց նելու դ րա  բովան դակությու նը ,  ինչ ի  հետևանք ով  ծ րա գիրը  լիովի ն չի
հ ամապատասխա նու մ կատար ելագ որ ծման պ ահ անջ նե րին:  Այ ս ա ռում ով, հա -
մա յնք ային ծառ այ ողների վեր ապատրա ստմա ն համա կար գո ւմ  անհրաժ եշտ է
մշ ակել  և ներդն ել  կառուց ակարգեր , որոնց  գո րծարկմա մբ հնար ավո ր  կլինի
կրթական ծ րագրեր ի  կազ մման  մեկնարկ ային փուլում  պատ շա ճ տեղ եկ ատ -
վու թյուն  ստան ալ  հստակ պահ ան ջների  և կ արիքնե րի մաս ին:  Սա կայն,
ծր ագր եր ի մշա կո ւմի ց բա ցի, համ այն քա յին  ծա ռայողնե րի  վերապատ րա ստ ման
գոր ծընթացի որակ ի բարձրացում ն էականո րե ն կախ ված  է նաև ա րդե ն  իսկ
մշա կվա ծ  ծրագրե րի մ ատո ւցման  ար դյ ուն ավետ եղանա կն երի  ը նտրու թյո ւնից
և  կիրառումի ց: 

6.4 Մ իջ ազ գա յին  աջակց ու թյո ւնը

Հ Հ տ եղական  ինքնակ առա վա րման հ ամակար գի  զ ար գացման  գործ ու մ
ավա ն  դաբար է ական  դե րա կատա րում  ունե ն  Հա յաս տանում  տա րբ եր առաք ե -
լ ութ յուն ներ  իրականացնող մի ջա զգա յին  կազմակ երպ ութ յո ւններն ու  նր անց
Հայ աստ ան յան մաս նա ճյո ւղեր ը: Ա յս  առում ով, մի ջազգային  կ ազմա -
կերպությունների կ ող մի ց հ ատ ուկ կա րև որ ությ ու ն է տր վու մ վարչատ ար ածքա -
յի ն բ ար եփոխու մն երի գո րծըն թա ցի ն, ա պակենտ րոնաց մա նը, տե ղական
ժ ողովր դավ ար ության  ա մրա պնդման ը,  հ ամ այնք նե րի ֆի նանս ակ ան  կառա -
վար ման  կատարե լագ որ ծման ը, էլեկտրոնայ ին  կառ ավարման  զա րգ ացմանը  և
այլ ն:

2 015թ .  ընթաց քու մ  միջազգայ ին կազմա կերպո ւթ յո ւնն երը շարո ւն ակե լ  են
իր ենց կ ող մից իրա կա նա ցվ ող  ծրագրե րը  Հա յաստանի տ եղ ակա ն ինքնակա -
ռավարմա ն  համա կար գում:  Ան դրադառ նա նք դր ան ցից յո ւր աքանչ յո ւր ին
առան ձի ն: 

«Համայնք նե րի զարգաց ու մ  Հար ավային  Կով կա սու մ» ծր ագի րը , որն
իր ա  կա նաց նում  է Գեր մա նիայ ի մ իջազգային  հա մագ որ ծակցութ յան  ընկե -
րությու նը  ( GIZ), Հ այ աստանու մ,  Վ րա ստա նում և  Ադր բեջանում տ եղական
ինքն ակա ռա վարման  զ արգ ացմա նն   ու ղղվա ծ  հա մագ ործակցա յին նա խա   -
եռնությ ուննե րի  իրակ անացման գո րծո ւմ աջակ ցո ւմ  և  խորհրդա տվո ւթյ ու ն է
տր ամ ադրում հ ամ ապատասխ ան գ որ ծընկերն եր ին  ազգայ ին,  մա րզ ային
(ենթաա զգա յին) և տե ղա կան մակ ար դա կն երո ւմ: Այն  աջ ակ ցում է  տեղ ակ ան
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ին քն ակա ռա վարման  շր ջան ակային պ այ մանների  բ ար ել ավմանը,  ա նդ -
րադառնու մ  մարզա յին  ( ենթապետ ական )  կառավա րմ ան հ արցե րի ն և ա շ -
խատո ւմ համա յնքա յին ծա ռայ ու թյ ուններ ի բ ար ելավմա ն  ուղ ղու թյամ բ:
Գեր մա նակա ն միջազգա յին հա մագ ործակցութ յան համատե քստ ում ծր ագ րի
նպատ ակնե րն  ուղղվա ծ  են կովկա սյան նախ աձ եռնություն ներ ի  շրջանակի ն,
ու ստ ի`  երկրներ ի միջև արհես տա վար ժ փ որձի  փոխան ակ մա ն և  նր ան ց  մի ջև
հ ամա գո րծակց ու թյան  բ ար ելավու մը  Հա րավային  Կո վկասի տար ածաշրջանայ -
ին  մակար դա  կում  հիմնական խնդ իրն եր ն են:  Ծր ագի րն իրա կան ացվ ում է  ՀՀ
տ արած քային կառա վա րման և  զա րգացմ ան  նախ արարության հետ  հա մա տեղ:

Ծ րա գր ի բա ղա դրիչներն  են`  
տարածք այ ին  բարեփո խո ւմն երը, է լեկտ րո նային կա ռա վա րմ ան  համա  -

կարգը ,  համայն քա յի ն բ յուջ ետա վար ու մը և տա րած քայ ին  կառա վա րո ւմ ը: 
Դ եկտեմբերի 16 -ին  Թ ումանյանի  ք աղա քապ ետարանո ւմ ,  իս կ  նոյեմբե րի 20 -

ի ն Շի նո ւհ այ րի  գ յուղապ ետար անում տ եղի  ու նե ցան Քաղաքացին եր ի
սպասարկ ման գ րա սե նյակ ների ի  (ՔՍԳ)  պա շտո նակ ան  բացմա ն ար ա -
րողությո ւննե րը66: Գրա սենյակն եր ը հիմն ադր վե լ ե ն վեր ոն շյ ալ ծրա գր ի շ րջա -
նակո ւմ՝ Գե րմա նիա յի Տնտե սա կան հա մա գո րծակ ցությ ան  և զա րգացման
դ աշն այ ին նախա րար ու թյա ն աջակ ցու թյամբ  և  Հա յաս տան ում՝  Շվեյցա րի այ ի
զա րգացման և համագոր ծա կցո ւթ յան գոր ծակ ալությա ն  (Շ ԶՀԳ)  և ԱՄՆ
Միջազգայի ն  զա րգա ցմ ան  գործակ ալ ու թյ ան  ( ԱՄՆ ՄԶ Գ) հ ամաֆինա նսա վո -
րմամբ:  Ք աղաք ացիների  սպասարկման  գր ասենյակի նպա տակը  «Մ եկ կան -
գառ , մե կ պա տո ւհան» ս կզ բու նքի հա մաձ այն ծառայո ւթ յո ւն նե րի կենտրոն աց-
ված  մատ ու ցո ւմն  է քաղաք ացի նե րին,  ՏԻՄ-ե րի  ա րդ յունա վետությա ն,  թա -
փանցիկ ու թյ ան և հ աս անել իո ւթ յա ն  բարձրացու մը , քաղաք աց ու և հ ամա -
յնքապե տար անի  միջ և առա վե լ  մատ չելի  և  դ յո ւր ին  հաղոր դակց ության
ապա հո վումը: Քաղ աքացիների  սպ ասար կմ ան գրա սե նյա կում ն եր դրվ ել  է նաև
Հ ամայնքային կառ ավարման  տեղեկատ վական  համ ակարգ  (ՀԿՏՀ) , ո րի  խ նդիր -
ը ՏԻՄ-եր ի  գործունեութ յան արդյո ւնավե տության  բարձրա ցո ւմն  է : Որպե ս
ՏԻՄ-երի համար մշակվա ծ տեղ եկ ատ վական  հա մակ ար գ՝ այն  թո ւյլ է  տ ալ իս
ապահով ել  տ եղեկատվ ական  հ ոս քե րի  ավտոմ ատ աց ված  կառավա րում համա -
յն քա պե տա րանում:  Համակարգը  նպաստ ում  է  ք աղ աքաց իների  նկ ատմ ամ բ
ՏԻՄ-երի  հա շվ ետվողակ անո ւթ յան և  թափա նցիկու թյ ան ա ստիճ ան ի
բարձրացմա նը, մա տո ւց վող ծառա յո ւթյունն երի  վ րա ծախ սվ ող ժամա նա կի
կրճա տմանը ,  մաս նա կցայ ին  տ եղա կան ի նք նակառավ ար ման ապահո վմանը:
Հա մակարգ ի միջոց ով  հնա րավո ր է դար ձել  մ ատուցել  առցանց ծառայ ութ -
յուններ  բն ակիչնե րին, հե տևել դր անց ըն թա ցք ին,  հարցեր ի  դեպ քո ւմ առցան ց
դիմել  համապ ատ ասխ ան մ ասնագետ ների ն, ստ ան ալ  կարևոր  տեղ եկատվու -

91

66 http://mta.gov.am/hy/news/



թյ ուն համա յն քի  վեր աբեր յալ: Ս տե ղծ վե լ են ա ռց ան ց  հն արավորո ւթ յու ններ՝
ապա հո վելու  քաղ աք ացինե րի  ներ գր ավում ը հ ամ այնք այի ն  մա կար դա կով որ -
ոշ ու մներ ի  կայացմա նը : Վարչատարած քա յի ն  բարեփ ոխ ում ների շ րջան ակում
ՀԿՏ Հ- ն կապա հո վի  խոշորացվ ած  հա մա յնքի  արդ յունավե տ կ առա վար ում,
բնակավայրերի  ի նտեգրո ւմ  և  փո խգործակ ցո ւթյու ն  մեկ միաս նա կան տե ղե -
կատվ ական  հ արթակ ի մ իջոցով,  վար չա կան ծա ռա յո ւթյունն եր ի մ ատ ուցում
բնակիչներին  անմիջապես  բնակավայրերո ւմ  (այդ թվո ւմ ՝ առցա նց ),  ին չպես
նա և միասն ական տվ յալն երի շտ եմա րա ննե րի կի րառ ու մ ամբո ղջ  հա մայ նքում:

Գեր մա նիայ ի միջազգային համ ագ որ ծակց ության  ը նկերո ւթ յա ն և  ՀՀ Տ ԿԱ Ի
նախ ար արությ ան  համա տե ղ  իր ական ացվ ող  «Համայնքն երի զար գաց ու մ
Հարավային Կովկ ասո ւմ» ծրա գր ի  շր ջան ակներում 2 015 թ.-ի ընթացքո ւմ ա շ -
խատաժողով նե ր  են  անցկաց վե լ  նա և « Արդյուն քահ են բյ ու ջետավա րմա ն
մեթոդոլո գի այի նե րդրումը  տե ղական մակարդ ակում»  թե մա յով, որ ին  մա ս -
նակ ցել  են  ՏԻՄ-ե րի ,  միջ ազգ ային կա զմ ակերպո ւթ յու նն երի ներ կա յաց -
ուցիչներ,  տեղ ակ ան և միջ ազ գա յին  փորձա գե տն եր67:  Արդյ ունքահե ն
բյուջ ետ ավ ար ման  գա ղափա րը  հ ամա յնքի ծ րագրերի  և  միջոցա ռու մն երի իր ա -
կա նա ցման հ ամ ար ա նհ րաժե շտ ֆինանսակ ան միջո ցնե րի փոխկապ ակցվա -
ծո ւթյունն  է ,  ինչը բ արձ րա ցնում է  համայն քնե րի  բ յուջ ետա յին  միջո ցնե րի
ծախսմա ն ար դյունավ ետո ւթյո ւնը և ընդլայ նո ւմ բ նա կչութ յան  մ ասնակցությու -
նն այդ ա շխ ատանքնե րին: Ներկ այումս  այ ն որպես փորձ նակա ն ծրագի ր ն եր -
դրվ ած է  ավե լի  քան 1 0  համ այն քում : 

Գեր մա նիայ ի միջազգային համա գոր ծա կցությ ան  ըն կերութ յան  (G IZ) և  ՀՀ
տ արած քային  կա ռավա րման  և  զար գա ցմ ան  նախարարու թյան աջ ակցութ յա -
մբ  Համալս ար ան ակա ն կրթութ յա մբ կանա նց  ա սոցիաց իա ն իր ակա նացնո ւմ  է
«Կան ան ց  քա ղաք ական ա կտ իվո ւթյունը  տեղական  ին քն ակառավ արմա ն
հա մակա րգում`  որպե ս մասնակ ցա յին ժողովրդավա րու թյան  հիմնախնդիր »
ծրագի րը : Այն մ եծ  ուշադրո ւթյ ուն  է  դարձնո ւմ տեղակ ան  զար գացման
գո րծընթացն երո ւմ  կանա նց  և  տղամար դկ ան ց  հավասար  նե րգրավմանը: Ծրա -
գիրը,  մ ասնավո րապ ես , կարև որ ու մ  է կն ոջ դերը տեղա կան  և  մարզա յին
քաղաքակ անու թյ ան մե ջ`  հ զորա ցնել ով  կանան ց  հմտությ ու նները  և
կարո ղութ յո ւնները ,  տե ղա կան գործ ադ իր  իշխան ություններում և  ավ ագա նիո ւմ
ա շխատելու համ ար: 

Հ Հ Տ ԿԶ-ի համագործակ ցու թյամբ և  ԵՄ ֆին անսավ որ մա մբ՝  ՄԱԿ- ի
զա րգացմ ան  ծրագ րի  կողմ ից  ի րականաց վո ղ  «Հավ ասար  ի րավուն քնե րի  և
հավ աս ար հնարա վորությ ու նների  խթան ու մը  Հ այաստան ում . կ ան այք
տեղակա ն ժողովրդավա րա կան գ ործ ընթացնե րո ւմ» ծրա գրով 2 015  թվ ականի
ընթա ցք ում  վերապատրա ստման  դ աս ընթացներ ե ն կ ազմակեր պվ ել Տ ԻՄ -երի
(ավ ագանու  կին անդ ամն եր) և  համայն քա յին կյ ան քո ւմ  ակտիվ
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գո րծ ունե ություն  ծ ավ ալո ղ ք աղ աքացի ական հ ասա րակութ յան ներկ այա ցու -
ցիչ ներ ի  համ ար:  Ծ րա գրի  նպա տակն է  աջակցել  Հա յաստ անի Հա նր ապետո ւ -
թյունո ւմ  կ անան ց և տղ ամարդ կա նց իր ավ ու նք նե րի հավ ասար ու թյ ան
ա մրապնդ մանը , իրավահավ աս ար  ժող ովրդավ արութ յա ն կա ռուցմանն  ո ւ
հասարա կո ւթյան  հա մախմբվ ածո ւթ յան խթան մանը`  ն պաստե լո վ տեղակ ան
մակ ար դակու մ  մարդ ու  ի րա վունքն եր ի պ աշտպանո ւթյ ան ը և ժ ող ով -
րդավարական  կառավ արման  զա րգացման ը:  Ծրագիրը  նա և նպատա կ  ունի
բար ենպ աստ մի ջա վա յր  ս տեղծ ելու հան րային կ առա վար մա ն և քաղ աքական -
ու թյան  մշակման  գ որ ծը նթացներո ւմ  կանանց  ավելի ա կտիվ և  նպա տա կային
ներգրա վմ ան հ ամար ̀   լիովի ն  գոր ծադրե լով  նր ան ց կարո ղո ւթյուն նե րը և նե ր -
ուժը :  

Դեկտ եմբ երին  Աղ վե րա ն քաղա քում տ եղ ի  ունե ցավ եռօրյա ա շխատա ժո ղով,
ո րը  հ նար ավո րո ւթյուն  տվ եց  հա մայնքն եր ի ներկա յա ցո ւց իչն երին
ներ կայացն ել ու  տեղական ինք նակ առ ավա րմ ան ոլոր տում առաջըն թա ցն  ու
մա րտ ահ րավե րները , ի նչ պե ս ն աև գենդ եր այ ին  հ ավասար ու թյա ն
առաջխաղացո ւմ ը68: Աշխատաժող ովի  մասնակից ներ ը  նաև փոր ձե ցի ն գտնե լ
լո ւծում ներ՝ ը նդ լայ նելու գ են դե րայի ն հա վասարակշռվ ած  կա ռա վարման  հնա -
րավո րո ւթյո ւն նե րն  ու  բացահ այտելո ւ թերությո ւն ներ ը: Միջ ոցառու մը նպա -
տակ  ո ւնե ր ն աև բացահայտել ակտ իվ կ անան ց  և նախա պա տրաս տե լ նրան ց
ՏԻՄ ընտրությ ու ններու մ առաջադրվելու  համ ար:  

2015 թ վական ի մ արտ ի 18-ին  ՄԱ Կ- ի Զարգացման ծրա գր ի  հայա ստա նյան
գ րա սե նյ ակը և Հ Հ ՏԿ ԱԻ նա խար արու թյունը հա յտ արարեց ին «Ի նտ եգրված
աջակ  ցությո ւն գյ ու ղական  հ ամ այն քներ ի զարգ ացմա նը. համայն քների
դիմ ակայո ւնության ամ րա պն դու մ» ծրագ րի  մեկ նա րկի  մա սին69: Այն
իր ակ անաց վում է  Ռո ւս աստ անի Դաշ նու թյ ան կառա վար ության
ֆի նանս ավո րմ ամբ: Գյ ու ղակ ան զար գացման ծր ագ իր ը օժանդ ակում  է  Տավո ւ -
շի  մարզի  45 ս ահմա նա մերձ համ այն քն երի հետ եւ յալ ուղ ղությ ու ններով .
բնակիչներ ի  ներգրավ ու մ համա յնք ների զա րգա ցման  ծրագրերի  մշա կմ ան ը,
ու սու ցում, ա ջա կց ությ ուն  գյ ուղատ նտ եսակ ան ոլոր տի ն, ենթակա ռուցվածք -
ների  վերականգն ու մ,  եկամուտ  ստ եղ ծո ղ ծրագ րե ր և  ա յլն:

Ե վր ոպայ ի խո րհ րդի Տեղ ակ ան  և  տար ածքայ ին  ի շխան ությո ւնն երի
կոնգրեսը Դանի այ ի կառա վար ու թյան աջա կց ու թյամբ 20 15 թվ ակա նին
շարու նա կել  է  Եվրոպա յի  խորհր դի « Աջ ակ ցութ յուն Հ այաստ ան ում տ եղա կան
ժողովրդ ավ արությա ն  ամ րա պնդ մանը.  աջ ակ ցութ յո ւն տեղա կա ն ինքն ա -
կառավ արմա ն  բարեփ ոխ ումն երին ,  տեղակա ն  իշխանութ յո ւնների կա րողու -
թյու նն երի  զա րգ ացու մ,  տեղ երու մ ընտրվ ած  ներկայաց ու ցիչնե րի
ա  ռաջ նոր դության  հզոր ացում»  ծր ագ իրը: Ծրա գիրը  ն պա տակ է հ ետ ապ նդ ում
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Եվր ոպ այի խո րհ րդ ի իրավակա ն փ որձա գիտ ական  կ արծ իքը,  քա ղաքակա ն
խոր հրդատվ ու թյունը  և  աջ ակ ցու թյունը  տ րա մադր ել ու տեղ ակա ն
ինքնակառավարման բար եփ ոխ ում նե րի գոր ծը նթ ացին ̀   այդ թ վո ւմ`  վար չա -
տարածքա յին բարեփոխ ում նե րի նախ ապ ատրաստ մա նը,  ինչպ ես  նաև
զա րգաց նելո ւ  տեղակ ան  իշխան ութ յո ւններ ի կ արող ություն նե րը: Առա ջի ն
բա ղադ րիչը ( աջ ակ ցութ յո ւն տեղակ ան ինք նակառ ավ արման բ ար եփ ոխ ում -
ներին ) ն պատ ակ  ու նի  տեղակ ան ին քնակ առա վարման  ոլ որ տի  Հա յաստան յա ն
օրենսդրո ւթյո ւն ը ներդաշ նակեցնե լու  ե վրոպակ ան  ստանդ ար տներ ին:
Եր կրորդ  բ աղադ րիչը  ( տեղակա ն  իշխանությո ւնների կ ար ողությ ու ններ ի զա ր -
գ ացում)  ո ւղղ ված  է տեղ ակ ան ի շխան ու թյունն եր ի  ինստ իտու ցի ոնալ
կարո ղությու նն եր ին և  ծառ այ ություն ների մա տու ցմ ան հնա րա վորությու ն -
ներին:  Ե րր որդ  բա ղա դրիչ ը ( տեղ երու մ ընտրվ ած  ներկայաց ուցիչն երի ա ռա ջ -
ն որ դությա ն  հզորացու մ) նպատ ակ  ո ւնի  բա րե լավե լու  տե ղակա ն ընտր վա ծ
ներ կայացո ւց իչնե րի ա ռա ջնորդ ու թյ ան  և կ առավ արման  կարող ու թյ ունները և
համագործակցության  ոգի ձև ավորե լու  Տ ԻՄ -երի միջև :

20 15թ. հո ւլիս ամսին Եղ եգնաձոր ում  և  Աղվերան ում  վ երը ն շվ ած  ծ րա գր ի
շրջա նակ ներո ւմ անցկ ացվ եցի ն  «Քա ղա քացիների  մ ասնակց ու թյ ան  խթանո ւմ ը
Հա յաս տա նում» թ եմա յով համաժ ող ովն եր : Համ աժողովն եր ին մաս նա կցո ւմ էին
Հայաստա նի բո լո ր մար զե րը  ներկա յա ցն ող  մոտ 2 00  համայ նքն եր ի ղեկա վա ր -
ն եր  և  ավագան ու անդա մներ:  Մ ար զա յի ն  համաժո ղով ների ց հետո  մ շակվեց
«Ք աղա քա ցիներ ի մաս նա կցությա ն ուղեց ու յց » Հ այա ստ անի հ ամայնքների
ընտր վա ծ ներկայացո ւցի չների համա ր՝  հի մք ը նդու նե լով ա յն գործի քն երն  ու
նախաձեռնո ւթյունները,  ո րոնք ն եր կա յաց վե լ ու  քն նարկվե լ  էին  մ արզայի ն
համաժ ողո վն երի ժամ ան ակ: 

Հա յաստան ի Ուր ցա ձոր, Վարդենիկ , Ախթա լա և Ա րթ իկ  համայնք ները
2015թ . հ ունիս ամս ին  Եվ րոպ այի խոր հրդի  հ ետ ստոր ագրել են
հա մաձայնագր եր ՝ համա յնք ային  հրատապ  խնդիրնե րը վեր  հա նե լո ւ  և լուծ ում -
ներ  գտնելո ւ  հար ցում  քաղ աքացի նե րի  մա սն ակցութ յա ն ն ախաձեռնությո ւն ներ
ի րակ անացնելո ւ վեր աբ երյալ:  Այս  նպատակո վ  որ ոշվել  է համա յնք ներին
հատկ ացնել 5 -հ ազարական եվրո  դրամ աշ նորհ: Ծ րա գրի  շրջանա կո ւմ  նշ ված
հա մա յնք ներո ւմ ն ախատեսվել  է իրա կանա ցն ել նախաձ եռնությ ուն նե ր՝ ուղ -
ղվա ծ հա մայնք այ ին  կյ անքին բ նա կի չն երի մաս նակց ու թյան ապա հովմանը ,
մասնավորա պես ՝  հա մայնքա յին  բյու ջեի  ձ ևա վորմ ան, բն ապ ահպա նա կան,
էներգաարդյունավ ետ ության  և  հա մայնքայ ին  հրատապ այլ խնդ իր նե րի
կարգավ որման  հար ցե րու մ:

201 5թ . Եվր ոպական  մի ութ յան ֆ ինա նսավոր մամ բ  իրական աց վու մ է  Հա -
յաստան-Վ րա ստան  տարածք ային հ ամագործ ակցությ ան  ծր ագ իրը, որը
նպատակ  ունի խ թանել  մ իջսահ մա նա յի ն շ փումը  ՏԻ Մ- երի,  հա մա յնքների և
քա ղա քա ցի ական  հա սար ակ ութ յո ւններ ի  մի ջև,  մա սնա վորապե ս,  Հայաստա նի
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Լո ռու,  Շ իրա կի,  Տավուշի  մարզերու մ  և Վրաստ անի Քվեմո -Ք արթլի շ րջա նո ւմ՝
ը նդհանո ւր  ս ոց իալ-տնտե սական  մա րտահրավ երնե րը հաղթ ահ արելուն
միտված համատեղ լ ուծ ում նե ր մշ ակել ու  գո րծում : 2 015թ.- ին «Գ ործընկ եր ութ -
յան  Հայ աստան-Վրաս տան տար ած քային հա մա գոր ծակցո ւթ յուն» ծ րագ րի
շր ջանակում հ այտարա րվա ծ  առաջին  դ րամաշնորհային մր ցույթի
(ֆին անսական մ իջոցը` 1.3 մլ ն.. եվ րո) ար դյ ու նքո ւմ  ընտրվել ե ն  8  ծրագ րե ր,
որո նք  իր ականաց վե լու են  ՀՀ  Շ իրա կի,  Լոռ ու  և  Տ ավուշի  մ արզ երի  և Վրա ստ -
անի  Սամ ցխ ե–Ջավախեթի  և  Քվեմո -Ք արթլ ի տա րա ծաշրջա նների  մ իջև տ եղ -
ակ ան  իշ խանութ յո ւն ների , համայ նք ներ ի և  քաղա քա ցիակա ն  հասարակ ու թյան
կ ազմ ակ երպութ յո ւնների  համա տե ղ ջանքե րով` ա ջակց ել ու շահա ռու համայ -
նք ներին մ շակ ել  հա մը նդհանո ւր  ս ոց իալ-տն տե սական մ արտա հրավերնե րին
դիմակա յել ու  համատեղ լ ուծումներ70:  

Ծրագ րի  շրջան ակ ներ ում  ստե ղծվել են  մի ջհամայ նքային հա մագործակ ցո -
ւ թյ ան  10 նախ ագծ եր , որոնք նե րա ռու մ են  Հայաս տա նից  և  Վրաստ անից  33
կազ մ ակերպո ւթ յուն :  Նա խագծերը  մի տված են լ ուծելո ւ տ արածաշրջանա յին
զարգ աց մա նն  ուղղված  տարաբնո ւյ թ խնդիր նե ր,  մասնավո րապես՝ խ թան ել
տն տես ակ ան զ ար գաց ումը , գրավել նե րդ րող նե ր Վ րա ստա նի Քվեմո-Քա րթ լի
շ րջան և  Հայա ստ անի Տա վո ւշի մար զ, նոր ար ար ակա ն զբո սաշ րջ այի ն ու ղին եր
մ շա կել,  իր ակա նա ցնե լ Վր աստանի  Սամցխ ե-Ջավա խեթի  և  Հայաստ անի
Շիրակի մ արզի բնա կան ռ ես ուրսներ ի պ ահպա նմանն ուղղ ված  ծրագ րե ր:  Հա -
տ ու կ ուշադր ու թյուն է հատկացված  եր իտ ասա րդների  խ նդ իրնե րին, այդ թ վում՝
ք աղ աք ացիա կա ն հասար ակ ությ ան  կրթութ յանը, երի տասա րդների
զբա ղվ ածությ ան ը,  ին չպես նաև Գ յու մրի ի ու  Բոլնիսի ի  դեռահ ասն երի միջ և
հաղորդակ ցության խթ ան մա նը :

Աս իական զ արգ ացման  բա նկ ի (ADB) , Վերակառուց ման  զ ար գացման
եվր ոպական  բանկի (EBR D)  և Գե րմանակ ան  զ արգ ացմա ն  բան կի  (KFW) աջակ -
ցո ւթ յամբ ի րակ ան ացվող  Հ այա ստանի կոշտ կ են ցաղ ային  թափ ոնների կա -
ռավարման (ԿԿԹ)  բա րել ավ ման ոլորտու մ 2 015թ-ին  Հ Հ ՏԿ ԱԻ -ն  շ արո ւնակել է
ԿԿԹ  ոլ որտի ծ րագ րեր ի իրականաց ու մը71:

2015 թվակ ան ին  շա րունակվ ել  է նաև Հ այ աս տանո ւմ ԱՄՆ Միջա զգա յին
զարգաց մա ն  գոր ծակալ ութ յա ն (ՄԶԳ)  աջ ակցո ւթյամբ  իր ականացվ ող  « Հա նրա -
յի ն մաս նա կց ություն տե ղական  ին քնակա ռավարմ ան ը»  (ՀաՄաՏ եղ)  հնգամյա
ծրագիրը , ո րը պաշ տոնապե ս  մեկնար կե լ  է 2 014թ. հ ոկ տեմբե ր  ամսին : Ծ րագի -
րն  իրակա նա ցնո ւմ է Համայ նք նե րի  ֆի նանսիս տն երի  մ իավորո ւմը  (ՀՖՄ) ̀
Տե ղեկ ատվա կան համա կա րգերի զարգացմա ն  և վեր ապա տրաս տման
կենտրոնի  (ՏՀԶ ՎԿ ), Ե րև անի մա մո ւլի ակ ումբ ի (ԵՄԱ), Ժու ռն ալիստն եր ի
«Ասպ արեզ » ակումբ ի ( ԺԱ Ա), Եվրասիա  հ ամ ագ որ ծակցու թյուն  հ իմն ադր ամի
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(ԵՀՀ) և  Հ ետազոտական ռեսուր սների  Կ ով կասյան  կե նտրոնի  ( ՀՌԿԿ) հ ետ
միա սին :

ՀաՄ աՏե ղ ծրագի րը , տ եղական  ի նք նակա ռա վարման  ոլո րտում նա խա -
տեսված  բա րե փոխու մն երի ն զուգըն թաց , հանրա յին լայն ածավա լ  և էֆեկ տի վ
նե րգ րավմա ն  գործիք է, ո րի մ իջոցով  քա ղա քա ցինե րը գիտելիք,  հմտութ յո ւն -
ներ և հ նար ավ որութ յուն են  ստան ու մ ակտ իվ որե ն մասնա կց ելո ւ իրեն ց
հա մայ նքների  կ առավա րման պլ անա վոր մա ն, իր ակ անա ցմ ան  և վե րահ սկման
գ որ ծընթա ցն երին:

Բ ով անդակային առ ու մով ծր ագի րը  կարելի է  բա ժան ել չորս  հ իմն ական
բաղ ադրիչի`  ա )  կա յու նացնել  և  հզ որաց նե լ  տեղա կա ն ի նքնակա ռա վա րման
համակ ար գի  և  ապակեն տրո նացման  բա րե փո խո ւմների  իր ական աց ման ը ն -
թաց քում ք աղ աքա ցիների մա սնակցո ւթ յա նը  և շահե րի  ն երկա յացման ն
ուղղ ված  քա ղաքացիակա ն  հաս արակու թյ ան  կա րողութ յո ւն ները , բ) ո ւժ եղաց -
նել  քա ղաքացիակ ան  հ ասարակ ու թյ ան կար ող ությ ունն եր ը` կե նտ րոն ական  և
տ եղակ ան  իշ խանութ յո ւն ների  ա շխատա նքը  և ապ ակե նտ րոնացմա ն
բարեփոխումն երի  ընթաց քը  դ իտ ար կելու  նպատ ակ ով գ )  բար ձրացնե լ
քա ղաքա ցի ների  համար  ապակենտր ոն աց ման բ ար եփո խում ների մ աս ին
անկա խ և վս տահ ել ի տեղեկատ վո ւթ յան հա սա նե լիո ւթյան  մա կա րդակ ը, դ)
բարե լավել  քաղաք աց իակ ան հա սա րակո ւթ յան  գործո ւն եո ւթյա ն  միջավայ րը`
ապա կենտրո նա ցման  բարեփոխ ում ներ ին  մասնա կց ու թյ ան  համատե քս տում:

Աշ խարհագր որեն և տիպ աբ ան որեն ծրագ իրը ն ու յնպես  միատարր չէ  և
ներառում է համայնքների  երկու խումբ:  Ա ռա ջին խո ւմ բն իր մե ջ  ընդգրկ ում է
35 քաղաքայի ն և  խոշոր գյ ուղակ ան համ այնքներ , ի սկ երկրոր դը` 4 0
համայ նք ներ , որոն ք  նե րառված ե ն համայնքներ ի խոշո րացման  պիլո տա յին ծր -
ագ րի  մե ջ: Ընտրված  բո լո ր համայ նք ներո ւմ ի րականաց վու մ են բ ազմ ատե սակ
գո րծողո ւթ յունն եր ,  ներ առ յալ դ աս ըն թա ցնե ր համա յն քն երի  աշխատակ ից նե րի
և ք աղ աքացի ական հասա րա կութ յան նե րկա յա ցուցիչն երի  համ ար,
մշտադիտար կման և  հան րային  մաս նակցությ ան  փոքր  ծ րագր եր , քառամյ ա
զա րգացմա ն ծ րա գրերի և  համ այնքային  բյ ուջե ների մ ասն ակցա յին մշա կո ւմներ
և  քն նար կումնե ր,  աջ ակցո ւթյո ւն  տեղա կան քաղա քա ցիական նախաձե ռնո ւ -
թյունն երին  և ա յլն:  Օր ին ակ, 2015 թ. օգոս տոս  ա մսվա  ըն թացքո ւմ  ՀաՄա Տեղ
ծրա գր ի շրջա նա կնե րում Հ ամ այնք ների ֆին անսի ստների մ իավորումը
հանդիպումն եր  է անց ակցրե լ  ծրագրում  ըն դգրկ վա ծ 35 շա հառ ու համայ նք նե -
րում։ Ք ննար կո ւմնե րի ն  մա սնա կցել  են  ա վա գան ու, հա մա յք ների  աշախատ ա -
կ ազմ ի և  քաղա քա ցիական  հ աս արա կու թյան կա զմակերպո ւթյունների
նե րկա յացուցիչներ  և դրանց նպա տա կն  էր  ներկա յացնել ո ւ քնն ար կել  ՀՖՄ
փոր ձա գետների  կ ող մի ց մ շա կված «Հ ամայ նքում տ եղա կան
ինքնակա ռա վարմ անը բ նա կչ ության մասնակ ցու թյ ան», «Հ ամա յն քի ղեկ ավա -
րին կի ց խ որհ րդակց ական մար մի ններ ի ձևավոր մա ն և գործունեո ւթ յան» և
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«Համայնքո ւմ հ ան րային  բա ց լս ումնե րի և  (կ ամ) քննա րկ ումնե րի
կա զմակ երպ ման  և  անցկաց մա ն»  կարգ երի  նախագծերը։ Վերջինն եր իս
անհրաժ եշ տո ւթ յու նը բխո ւմ է 2013 թ.  «Տեղակա ն ի նքնակա ռա վարմ ան մ աս ին»
ՀՀ օրե նքու մ  կատարվ ած փոփո խու թյուններից ու լ րաց ու մներ ից ,  որոնք կ ա -
տար վե լ է ին հիմ ք  ըն դուն ելո վ Տ եղական  ին քնակառ ավ արմ ան Ե վրո պակ ան
Խարտիայ ի  լրաց ու ցիչ ար ձան ագ րությ ու նը Տ եղակա ն իշխանո ւթյա նը
մասնակցե լո ւ իրավ ունքի  մ ասին։ Ար դյու նքում՝ 13 շա հառ ու  համայն քնե րում
հիմնադրվե լ  են խորհ րդա կցա կան մարմի նն եր,  իս կ մյուսներու մ շա րունակ վել
են ա շխ ատ անքներ ը  նույն ո ւղ ղո ւթ յամ բ:

Նկա տի  ու նենալո վ  տե ղակա ն  ինքնակա ռավարման շ ար ունակա ն
վե րա փոխ ումները , ի նչ պես նա և  տեղ ական  ինք ակ առավարմ ան ա րդյունա վետ
համ ակարգի  կա յաց մանը  բն ակչու թյ ան  մասնակց ու թյան անհրաժեշ տո ւթյու -
նը՝  «Հ աՄաՏեղ» ծ րա գիրը 20 15 թ. հու լիսին  նախ աձեռնե լ  է  հան րային  կա րծ իք ի
հարցու մ: Վե րջ ինս իր ակա նացրել է  Հ ետազ ոտ ակ ան ռեսո ւր սն եր ի կ ով կասյան
կ ենտրոնը : Տ եղակ ան ինք նա կառ ավարմա նը  հ անր ային մ ասնա կց ու թյան
վերաբե րյալ   իրական աց ված ո ւս ումնասի րու թյ ան արդ յուն քներն  ամ փոփ ող
առաջին  վե րլուծա կան զե կույ ցը ներ կա յաց վե լ է դեկտե մբե ր ամսին  և  հ իմ նվ ած
է Հայ աստանի ողջ տ արածքում  պատ ահակ ան որեն ը նտ րված  1443  տնա յի ն
տնտես ություն նե րի ց հավաքագ րվ ած և հանր այ ին  կարծի քն  ա րտացոլող
տվյ ալնե րի վրա:

«Հա ՄաՏեղ» ծրագ իր ը մեծ ո ւշ ադ րո ւթյ ուն է  դա րձնում  նա և տ եղ ական
ինքնակ առավար ման  ո լորտում տեղ եկ ատվակա ն  համ ակարգի զա րգացմ ան ը:
Այ ս նպատ ակ ով  բարել ավ վո ւմ  է առկա տե ղեկա տվ ակ ան համ ակ արգ ը,  իրա -
կան աց վում են էլեկտր ոն այի ն կա ռավա րմանը վե րաբերող մի  շա րք  նախա ձեռ -
նութ յուն նե ր,  ինչ պես նաև  միջ ազգային  փո րձի  ուսումնա սի րության
ար դյ ունքում  տեղայ նա ցվո ւմ  են առա վել  ա րդյու նա վետ  գ ործող տ եղ եկա տվա -
կ ան գ որ ծիքներ ը:

97



Միջա զգային  կ ազմա կե րպու թյունների գո րծ ու նեու թյան 
հա մա կարգվածությա ն  և  միա սն ակ ան ութ յան գն ահ ատո ւմ 

Հ Հ տ եղական  ինքնակառավարմ ան համակար գի  զա րգացմ ան  փ որ ձը ց ույց
է տա լիս,  որ  համակար գի  կատարե լա գործմ ան ն ո ւղղված  իրական գո րծնակա ն
քայլեր ի  նախ աձեռնող կո ղմ ը ոչ այ նք ան  պ ետա կան կառ ավա րման կամ տե -
ղական  ինք նա կառավար մա ն մ արմի ններ ն  են, որքան  մ իջազգա յի ն
կա զմակերպ ու թյո ւննե րը կ ամ  տեղա կան հաս արա կա կան  կազմակերպ ութ յո -
ւնները,  որո նք  ֆինան սավորվ ու մ  են մ իջազ գային  աղ բյ ուր նե րից: Իրենց առ աք -
ելո ւթյ ուններն իրակա նա ցն ելիս , նրանք հա մագործ ակ ցո ւմ  են ՀՀ
կա ռա վարո ւթյան,  ՏԻ Մ-ե րի,  քաղա քա ցիական  հասարակությ ան կազմակե րպ -
ությունների,  հաճ ախ  նաև` մ իմ յան ց հե տ: Ս ակ այն մ իա յն  միջա զգային կ ազ -
մակերպ ությունն երի ն ախ աձ եռն ության,  ջա նքերի և  նրանց  կ ողմից
ի րա կա նա ցվո ղ ծրագ րե րի  շնոր հի վ տեղակ ան  ին քնակառ ավարմա ն
համակարգ ի իր ակ ան  զա րգա ցու մը  գ րեթե  անհնար  է: Ինչպես  Հայաստա նի
Հանր ապ ետությա ն,  ա յն պես  էլ բո լո ր ե րկ րների տ եղ ական ին քնակառավ արմա -
ն համակա րգ եր ու մ չափազան ց  էա կան է  պե տութ յան, մ ասնավ որա պե ս՝
կենտրոնա կա ն իշխ անությա ն դերը:  

Նե րկ այ ացվա ծ ծրագրե րը, իրե նց ամբո ղջ  արդյունավետությա մբ հանդ երձ,
որ ոշ դե պք երո ւմ կտրվ ած  են  լինու մ  համայն քնե րի կա ռավ արման մարմիններ ի
փաստացի գ ործ ունեությ ուն ից  և, ըս տ էո ւթյան, չ են  են թադր ում  վերջ ին ներիս
շ ահ ագ րգ իռ  ներգրավ ված ություն ը տեղա կա ն ինքն ակառավար մա ն
զարգացմա ն  գործու մ: Բա ցի  դրան ից , ն մա նօրին ակ ծրագրերի ն  հա մա յն քների
ղեկ ավ արները հաճախ խ իստ  թեր ահավատ որեն ե ն  մոտենո ւմ , ի սկ ծրա գրի
ավար տի ց հետո  պա րզ ապ ես վերա դառ նում  իր ենց բնակա նո ն պա հպ անողա -
կ ան  գոր ծուն եո ւթյան ը:
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7. Համա յն քային  ծ առայու թյունն երի  մատուցո ւմը 

7.1 Հ ամ այնք ների  կողմից մատուց վող  հա նրային  ծառայ ու թյունն երը

201 5թ. ըն թա ցքու մ հա մա յնքն երի  կողմից  մա տուցվո ղ  ծառա յո ւթյուն ների
ոլորտ ում  կա տարված  ա շխատ անքն եր ը ին չպես  նաև  համայնքայի ն ծ առայու -
թյ ունն երի  օր ենսդրո ւթ յան  մեջ կատարվո ղ փ ոփոխո ւթյո ւն ները ն եր կա յա ցվ ած
են ը ստ  ա ռան ձին ոլորտների:  

Կ անաչապ ատ ում և  բ ար եկարգու մ

2015 թ.  ընթա ցքում  Սպի տակ,  Գո գա րա ն, Արև աշ ող , Լու սաղ բյ ու ր, Փամ բա կ,
Շիր ակամո ւտ , Վանաձոր , Մ արգահո վի տ և  Տ աշիր հա մայ նք ներ ու մ «Է յ- Թի-Փի»
բ արեգործակա ն հիմնա դրա մը  Համայ նք այ ին  ծառատունկ ծրագրի շրջա նա -
կներում իրակ ան աց րե լ է  շուր ջ 68 00 տնկիների տնկում72:  Միխայե լովկա հա -
մայ նքում  շուր ջ 43.4  հա անտա ռտ նկ ման, իս կ Կո ղես համայնքում նախո րդ
տա րի ներին հի մնադրվ ած  50հ ա վրա  ցա նք սի  միջոցո վ  լրացմա ն
աշ խա տանքն եր  են  իրականա ցվել։  Սպի տա կ,  Ստե փան ավ ան, Կա թն աջուր ,
Ար ջո ւտ, Ֆ իոլե տովո,  Ծ աղ կաբ եր, Ջ րա շեն, Ղ ուրսա լի , Սվեր դլ ով , Ս արատովկա
և Կողես  հ ամ այնքներ ում  իրականացվել են նախորդ տար իներ ին  հիմն ադ րված
շո ւրջ 5 50  հա վրա անտառմշա կո ւյթն երի  խն ամքի աշխ ատ անքնե ր73:

2 01 5 թվականին Լ ու սագ յուղ  և  Արայի  հ ամայնքնե րու մ GI Z կազմ ակ երպո ւ -
թյուն ը  կատար ել է  անտառհի մնմ ան աշխատանքներ :  Ար այի համ այնքում
հատկ ացվել է 50 հ ա  հողա տար ածք, որից  ցանկապատվե լ  է 44 հեկ տար ը և  ան -
տառ է հիմ նվել 18 հեկտա րի վրա: Լուսագյուղում հիմնվել  է 4 հա ան տառ, ի սկ
3000 ք /մ վրա հիմնվել  է  տնկարան: Հնաբ երդ համայնք ում լճի  շրջա կա յք ում  25
հա տարած ք  է  ըն տրվել,  ո րտ եղ ի րականաց վել  են  բի ոինժեն երա կան  միջոցա -
ռո ւմն եր, հո ղի  էռո զիայի կ ան խարգելմա ն և  ն վազեցմա ն աշխա տա նքն եր74: 

Հ ամայնք –  մա սն ավոր հատ ված համ ագո րծ ակցության ներդ րո ւմային
ծրագրի  շ րջա նակնե րո ւմ  20 15թ. Երև անի գլխա վո ր հատա կա գծ ի հ ամա պա -
տասխա ն  մշակվ ել  է Գլխա վոր պող ոտ այի Մա շտո ցի պող ոտ ա  – Սա րյան փո -
ղո ց հատ ված ի զբոսա յգ ու վեր ակ առ ուց ման ծրագ իրը:  Ծրագրի  շ րջանակ ում
իրակ ան ացվել  է գ ոյ ություն  ո ւնեցո ղ  կա նաչ  զա նգ վածի,  գ ազո նների, մայթ երի
և  ս ալա հատվածն եր ի բարեկ արգումն ու արդ իականա ցո ւմը: Ընդհանուր առ -
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72 http://lori.mtaes.am/files/docs/19144.pdf , Հաշվետվություն ՀՀ Լոռու մարզպետի 2015 թվականի
գործունեության մասին
73 Նույն տեղում
74 http://aragatsotn.mtaes.am/files/docs/17854.pdf, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի
2015թ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և մարզպետի գործունեության մասին տնտեսական
հաշվետվություն



մամբ 2015թ. Երևան  քաղա քում 54.0 00  ծառ և  թո ւփ  է  տնկվել, տեղ ադ րվ ել է ծաղ -
կայ ին գեղարվեստական 12 0 կ ոմպոզիցիա, կրապ ատ վել է 6 5000 ծ առ , կա -
տարվե լ են  37000  ծ առ երի բ ուժման  աշխ ատանքն եր :  Հանգստի գոտիների
կանաչ  տարած քն երն  ավելա ցե լ  են 6. 2հա-ով , ստեղծ վե լ  է Սի լիկյան թա ղա մա -
սի  կա նաչ գ ոտին, վ երա կառու ցվել  է Ա . Կարապետյա նի  ա նվան  զբոսայգ ին  և
ընդլ այնվել  է  Թ . Կրպեյանի անվա ն  զբոսա յգ ու կ անաչ մակ երեսը75:  

Մ ԱԿ -ի կլիմ այի փ ոփ ոխութ յան ծրա գր ի շրջ ան ակնե րում հա մայ նքների
հա մար կլի մայի փոփոխ ութ յա ն նվ ազ եց մա ն ն պա տակով  ինչպես  ն աև
անտառներ ի և արո տավ այ րերի  կա յուն կ առավ արում ծրա գրի շրջանակներ ում
Ծ ով ակ  համայ նքու մ հիմնվել է  15  հա  անտառ, Ծա փա թա ղ հ ամայնքում  7 հ ա
տարածո ւթյ ան  վրա ի րականացվ ել  են կաղ նու տա յին  անտառն եր ի հիմն ում և
լրացում  և դաշտապատյան շերտեր ի  հիմնու մ՝  1500 ծ առի  տնկում76:  

201 5 թվակ ան ին  Եր ևանում կառու ցվ ել, բա րեկարգ վել  և կա հավ որվել է  3 85
բակային  տար ածք: Տա րվա  ընթացքում  բ ակային շ ատ տար ած քներ ձ ևավո ր վել
են  նախկինում զավթա ծ  բակային  տ արածքներ ի հաշվի ն՝  դր անք դ արձնել ով
ընդհանո ւր՝  բ ոլոր բն ակիչնե րի  հա մար77: Հ ամայնք –  մասնա վոր  հ ատված
հա մա գործ ակցության  շնորհ իվ  ամբ ողջ ովին  վեր ակա ռուցվել  ե ն Ե րևան ք աղա -
քի  Աբովյ ան , Մո սկ ովյան և Իսահակյա ն փո ղոցնե րի խ աչ մերո ւկ ներ ում  գտնվող
ստորգե տն յա  ա նցումներ ը:  Շարու նա կվ ել  են ն աև  մ այր աքաղաք ում  վ թա րայ ին
հեն ապ ատեր ի  վերանորոգման  և  հիմնանոր ոգ մա ն ա շխատանքներ ը:  2 01 5թ.
Երևանում  հի մնանոր ոգ վել է  4 և  վերանոր ոգվել 1 1  վթա րա յին հե նապ ատ78:

Վայ րի  բնությա ն և  մ շակութային ա րժ եք ների պահպանմա ն հի մնա դր ամը
(FPW C) և Վի վա Սել-ՄՏՍ- ը «Այլը նտրա նք ային  է ներգիա » հ ամատ եղ  ծրագրի
շնորհիվ  Վ այ ոց Ձոր ի  մարզի Բ ար ձրո ւնի գյու ղի  կենտրո նա կա ն փո ղոցում տե -
ղ ակայվել  է  արտաքի ն  լու սա վորության՝ 4 1  կետից բաղկացա ծ  լո ւսադիոդային
(L ED )  համա կարգ:  Այն լուսավո րում է  1 250  մ տա րած ություն :  Մո տ 45 0 բ նակիչ
ու նեցող Բ արձրունիի  լո ւսավ որությո ւն ը հա տկ ապես կա րևոր  է ան վտանգ ու -
թյան նկ ատ առումներ ով.  հ ամայ նքը, որի  պետակա ն  սա հմանի 2 3 կմ
երկարությամ բ  հա տվ ածն ընդ ամ ենը 3 կմ է  հ եռու հ այ -ադրբեջ ան ակ ան
սահմանի ց,  չի ունեցել  արտաքին  լո ւս ավոր ություն  ավ ելի քան  2 0  տարի79:
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75 Նույն տեղում
76 http://gegharkunik.mtaes.am/files/docs/18427.pdf , ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի
հաշվետվությունը մարզի 2015թ. սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին
77 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/40/3e5e3cd198bd1b907e86d58e34ce904838f56680.pdf,
Երևանի քաղապետարանի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը
78 Նույն տեղում
79 http://armlur.am/447410/ 



Աղբ ահա նո ւթյու ն

Ե րևա նո ւմ աղբա հա նությա ն  գո րծ ըն թա ցը կան ոնակարգ ել ու  նպատակ ով
քա ղաքապետարա նի կողմի ց հայտ ար արվ ած մի ջա զգ ային մր ցո ւյթո ւմ  հաղթած
լ իբ ան անյան «Սանիթեք» ը նկ եր ութ յունը մայրաք աղա քում տվ ել  է 2-րդ չափ աբ -
աժնի (լոտ ) մեկնարկ ը80:  Երևան ի  ևս  7 վ արչակա ն  շր ջա նն եր կներգ րավվեն
աղբահ ան ության  և սանիտա րակ ան  մաքրման ա շխատանքն եր ի ծրագ րու մ:
միջազգա յին  մրցու յթի 2 -րդ  մասով  ներառ վե լու են  Ա րաբ կիր,  Ավ ան ,  Նոր Նորք ,
Նորք  Մա րաշ, Էրե բո ւնի, Նուբ ար աշեն  և  Քա նա քե ռ-Զեյթուն վարչակ ան
շրջանն երը81: Քա ղա քապետը  ն շել  է որ,  ը նկեր ու թյու նը  2 -րդ  լոտով  նախատե ս -
ված  աշխատանքների  ի րա կանացմ ան  հ ամա ր  ևս ներ կր ել  է  նոր, ե վր ոպ ակ ան
չափ որոշիչների ն համապատասխան  մ եքենամեխանիզմ նե ր,  ը նդ  որում, մի նչ և
տ արեվերջ ևս  20 մեքենամեխանիզմ էլ նա խատե սվում  է ներկր ել , այդ թվ ու մ
նաև ՝  ձնամա քրման հա մա ր  անհրաժ եշ տ  տեխնիկա : Ավելի  մա քո ւր մայրաքա -
ղ աք  ու նենալ ու  հա րցու մ կա րև որել ով  նաև  բ նակիչն եր ի վերաբե րմունքը ՝
Տարոն  Մ ար գարյանը հո րդ որել է  մա քուր պահել  մ այր աքաղաք ն  ու իսկական
տան տի րոջ  պե ս վ երաբերվե լ Երևանի ն82:

20 15  թվ ականին  Սասունիկ  գյուղում գո րծո ղ  աղբա վայրը փակվել  է, քան ի
որ այն  ա նհա րմարո ւթ յո ւն էր  ստեղ ծում հ ար ակի ց ճան ապարհի  և հ ողերի
համար:  Նո ր  աղբավայրի համար  հա տկա ցվել  է 8 հա  հողա տա րա ծք, իսկ  հ ին
ա ղբ ավայրի  տեղում  ռեկուլ տի վացիոն  աշխ ատ ան քներից  հ ետո  կհիմնվեն
այգին եր83:  

Պա շտո նական  աղբա վա յրեր  են  շա հագործ վու մ  Մարտու նի,  Սև ան, Գա վառ,
Վար դե նիս  և Ճամբար ակ  համ այքների կո ղմի ց84: Ա ղբ ավա յր եր են
շահ ագործվու մ նաև Հ րազդա ն,  Չարեն ցավան, Աբով յա ն  և Եղվա րդ հ ամայնքն -
եր ի կող մից85:  
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80 http://www.panorama.am/am/news/2015/08/18/sanitek/1429802 
81 https://armenpress.am/arm/news/815613/sanitek-ynkerutyunn-axbahanutyun-kirakanacni-erevani.html 
82 http://www.panorama.am/am/news/2015/08/18/sanitek/1429802 
83 http://aragatsotn.mtaes.am/files/docs/17854.pdf, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի
2015թ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և մարզպետի գործունեության մասին տնտեսական
հաշվետվություն
84 http://gegharkunik.mtaes.am/files/docs/18427.pdf , ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի
հաշվետվությունը մարզի 2015թ. սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին
85 http://kotayk.mtaes.am/reports/, ՀՀ Կոտայքի մարզպետի հաշվետվությունը 2015 թվականի
գործունեության և մարզի սոցիալ-տնտեսական տնտեսական իրավիճակի մասին



Բն ակ ելի տն եր ի  և ոչ բնա կելի տար ածքն երի պահպանում

Պետական  բ յու ջեից տ րամա դրվել է  26.7 մլ ն. դրամ  Մայիսյ ան  հա մա յնքի
հրդ եհ վա ծ բնա կե լի  շենքի 4  ը նտանիքների բնակարանային ապա հովմ ան
նպա տա կով  իսկ  53.4  մլն. դ րա մ տրամա դրվ ել  է  Լենուղ ի  համայնք ի  2 վ թա րային
բա զմ աբ նակար ան  շե նքերի 8  ը նտանիք նե րի  բնակարա նային  ա պա հովման
նպա տակով86: 

Պետ ական բյուջեից Վանաձոր համայ նք ին տր ամ ադ րվ ել է 5 0.55  մլն. դրամ`
5 շենքերի, Ստեփա նավան  հ ամա յնքին ̀  10 .16 մլն. դրամ 1 շենքի, Ալ ավ երդի
համայնք ին`  43.3 մլն. դրամ 3 շենքերի,  Տա շիր  հա մա յնքին`  24. 38 մլն. դրամ
3 շենքերի, Ձ որագե տ հ ամ այնքի ն`  5 .08  մլն. դրամ  1  շենքի տա նիքն երի
վերանորոգման համար:  Լեռն անցք համ այնք ում 42. 4  մլն. դրամ  տրամ ադրվ ել
է հ ամայն քի  կե նտ րոն ի նոր  շե նքի  կառուցմա ն  հա մար : Հիմ նա նո րոգմա ն
աշխատանք նե ր են ի րա կանացվ ել ՝ Բով աձ որ, Յա ղդան,  Ա րևածա գ, Չ կա լով,
Աքո րի  և  Դեբեդ  հա մա յնքների  համայնքային կենտրոններու մ: Պ ետական
բյուջեից  19.3 մ լն. դր ամ տր ամ ադրվել  է  Գա րգառ, Շ նո ղ  և Մղ արթ հ ամ այն ք -
ներու մ փողոցա յի ն լուս ավ որ ության  ապահ ով ման համ ար87: 

Ահնիձոր  և  Գոգա րան  հա մայնքնե րում  կառուցվ ել  է հ ան դիսո ւթ յո ւնն երի սր -
ահներ  որ ոնց աշխա տանքների  իրա կանացման համար պետական բյուջեի ց
տրամա դրվե լ է 1 5.2 48 մլն.  դրամ ,  իս կ   Օձուն  հա մայն քի  արվե ստի դպրոցի
վերանորոգմ ան  աշխատ անքներ ի հա մար՝  22. 9 մլն .  դր ամ,  Կարմի ր Աղեկ
համայնքի ակում բի  վերան որոգ ման հա մա ր՝ 4 .572 մլ ն. դրա մ, Ծա թե ր  համ այնքի
հանդիսությունների սրահի վերանորոգ մա ն համ ար  ՝ 13. 20 8 մլն. դ րամ88:

2015 թ վա կա նին  Ապար ան քաղ աքում գո րծե լ են 14 համատ իր ու թյ ու ններ,
որոնք սպասա րկ ել  են  14 բա զմ աբ անակարան  շենք՝  42 0 բն ակ արաններով89:

Պե տական  բյ ու ջեի  հատկաց ու մներով 2015 թվականին վ երա նո րո գվել են
Շենիկ (50 մլն. դրա մ)  և Բամ բակա շատ (8 0 մլ ն. դր ամ) հ ամա յն քների  մշա կույ թի
տներ ը:  Հ ամա յնքի միջ ոցն երով  ամբո ղջությ ամբ  վերանո րոգվել  ե ն  Ջր արբի
համայ նքի  մշ ակույթ ի տունը90: 

Կառավար ու թյան պահուս տայ ին ֆոնից  02 .07.20 15  թվ ականի N766-Ն
որոշմամբ հ ատկա ցված մի ջո ցնե րից 28 .6  մլն. դրամ  տ րամադ րվել  է  Արեգուն ի
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86 http://armavir.mtaes.am/files/docs/18064.pdf , Հաշվետվություն ՀՀ Արմավիրի մարզպետի 2015 թվականի
գործունեության և մարզի սոցիալ տնտեսական վիճակի մասին
87 http://lori.mtaes.am/files/docs/19144.pdf , Հաշվետվություն ՀՀ Լոռու մարզպետի 2015 թվականի
գործունեության մասին
88 Նույն տեղում
89 http://aragatsotn.mtaes.am/files/docs/17854.pdf, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի
2015թ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և մարզպետի գործունեության մասին տնտեսական
հաշվետվություն
90 http://armavir.mtaes.am/files/docs/18064.pdf , Հաշվետվություն ՀՀ Արմավիրի մարզպետի 2015 թվականի
գործունեության և մարզի սոցիալ տնտեսական վիճակի մասին



և  Դ րախտի կ հա մայքնե րի համայնքային կեն տր ոն նե րի կառ ուցմ ան համ ար
7.0մլն. դ րա մ  Գեղա մա վան հա մայնք ի մշ ակույթ ի  տան  միջո ցառո ւմների
սրահի  ջ եռուց ման համակարգի կառ ու ցման աշ խա տանք ների համար91:  

2015թ.  Ե րև ան ու մ շահագ ործման  են  հանձնվ ել  4  բազ մաբանակարան
շենքեր,  որոնցով  հն արավորո ւթ յուն է ստ եղ ծվե լ  լուծե լ 9  վ թար ային շեն քերի 450
ընտ ան իք նե րի վ երաբ նա կեցման խն դի րը92:

2 015թ . համատի րո ւթյունն երի  հե տ համագոր ծակցու թյ ան շրջ անա կո ւմ
շարուն ակ վել ե ն  Երևան  քա ղա քի  բազմաբ նա կարա ն  շենք եր ի  ըն թաց իկ
վերանորոգմ ան  աշխատանքները: Վերանորոգվել է 7 27 շենքե րի  շուր ջ 8 2.000
քմ  հ արթ տանիք, մասնակի նորոգվել է  900  շե նքերի շուրջ 37 000 քմ թեք տանիք:
Բացի ա յդ  1 1 շենք րի  շուրջ 1 10 00  քմ թեք  մա կերե սով տանիքն եր  հ իմ նա նո -
րոգվել ե ն  ամ բո ղջությամբ93:

Ջրամատ ակա րա րու մ և ջր ահ եռա ցո ւմ

ԱՄ Ն-ի ՄԶԳ -ի  ֆ ինանսավո րմամբ «Հայաստան ի Ֆ ուլեր  տ նաշինակ ան
կենտրոն» ԲՀ Կ-  ի  և «Հ եյֆեր Փ րոջեքթ  Ին թերնեյ շնլ » կազմ ակերպ ու թյա ն կո ղմից
«Գյու ղի զարգ ացմ ան  արդի  նախաձե ռնու թյուն»  ծրա գրի շրջա նակներում  Շն ող
համ այ նքում  կա տարվել է  «Շնող-1»  պո մպ ային  կայանի  հ եռ ացնող  ջ րա նց քի
48 00մ ե րկ ար ու թյամբ տե ղամա սի կիսախող ովակ ների վեր անո րոգու մ,  տե -
ղադրվե լ  են հ իդ րանտներ  և ջրթող ներ: Կ ատա րված աշխատա նք նե րի  շնոր հիվ
լ իարժե ք  կո ռո գվ ի 230հ ա  վարե լա հողե ր  և  այգ իներ:  Շինարա րակ ան
աշխատանքների իրականացման համա ր կատա րվել է շու րջ 12.6  մլ ն.  դրա մ
ներդրու մ: Ն ույն ծր ագր ի շրջանակնե րո ւմ  Ճոճկան հ ամայնքու մ կ ատ արվե լ է
ներ տն տե սային  ջ րանցքի  1220մ ե րկարությ ամբ տե ղամ ասի նորոգո ւմ ,  որ ի
շնոր հի վ լ իար ժե ք կոռոգ վի 34 հ ա  վարելահո ղեր94: 

Հ ամ աշխ արհայի ն բ անկի վա րկայ ին ծրագր ով  իր ական ացվել է Տա նձ ու տ
համայ նքի 0 .7  կմ  եր կարությամբ ներտնտեսայի ն ցանց ի  վերակառո ւցում 1. 64
մ լն . ԱՄՆ դ ոլար  արժեքով ,  ին չպես նա և Նոր -Կ ես արի ա համայնքի ն եր տն տե -
սայ ին  ցանցի վերակառուցում LR- 6  կիսախողովակներով  232.5 6 մլ ն. դրամ ար -
ժե քով95:
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91 http://gegharkunik.mtaes.am/files/docs/18427.pdf , ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի
հաշվետվությունը մարզի 2015թ. սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին
92 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/40/3e5e3cd198bd1b907e86d58e34ce904838f56680.pdf,
Երևանի քաղապետարանի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը 
93 Նույն տեղում
94 http://lori.mtaes.am/files/docs/19144.pdf , Հաշվետվություն ՀՀ Լոռու մարզպետի 2015 թվականի
գործունեության մասին
95 http://armavir.mtaes.am/files/docs/18064.pdf , Հաշվետվություն ՀՀ Արմավիրի մարզպետի 2015 թվականի
գործունեության և մարզի սոցիալ տնտեսական վիճակի մասին



201 5թ.  Ե րևան հա մա յն քո ւմ  մեծ աշխ ատ ան քնե ր կատար վե ցի ն ջրամ ատա -
կա րա րմ ան և ջր ահեռացման բն առ ավառ ում: Մա սնավորա պե ս  «Ե րևան ջ ու ր»
ը նկե րության  կողմ ից  մ այ րաքաղաք ի  ջրամա տա կա րար ման ցանցը բարելա վե -
լու նպա տակով իր ակա նա ցվել է  2.4  մլրդ  դր ամ ի ներ դրու մ: Ամբողջովին թա ր -
մացվել  և նորով ի կ առ ուցվել  է  2 9. 000 գծամետր  ջր ագիծ, կ ոյուղա գի ծ և
հե ղե ղա տա ր,  70 կապ տա ժնե ր: Երևա ն  քաղաք ի ջ րամ ատակա րա րմ ան բա -
րելավմ ան  նպատակո վ  Ֆրանսիայ ի կառավ արո ւթ յան տրամադր ած  վար կա յին
ծ րագր ի շրջանակնե րո ւմ 2015թ. ա մբողջով ին  ավ արտվել  է 23  փող ոց ի 5 210
գծամ ետր  կո յուղատա ր  ցանցի ար դիա կա նացման  աշխատա նք ները: « Աէրա -
ցիա» կեղ տաջ րերի մա քրմա ն  կայ անո ւմ  կառո ւցվ ել է  ընդ ունող  խուց ը ավ ազ -
որսիչների և  ճար պի հեռաց ման կառ ու ցվա ծք ները96: 

20 15 թ. Վայ րի  բնությա ն և  մ շակու թա յի ն արժեքնե րի  պ ահ պան ման հիմն -
ադրամը  և Վի վա Սել -ՄՏՍ-ն  իր ակ ան ացրած  ծրա գրի շնո րհիվ Տավ ուշի  մա րզի
Չի նա րի  համայնք ը, նախկի ն 2 ժա մի  փ ոխ արե ն, ապա հո վվ ած  կլինի  6- ժամ յա
ջր ամ ատակարարմ ամ բ:  Բարելավվ ած  համակար գը  ն երառում է նոր ակ առույց
ջր ահավ աք ,  պոմ պակայա ն և  300 մ ջրա գիծ: Ծ րագր ի իր ակա նացմանն աջակ -
ցե լ է  նաև Հ այ  Օ գն ության Ֆ ոնդը ( ՀՕՖ) 97:

Ջեռո ւց ու մ

Գ եղամ ավ ան գյո ւղի մ շակո ւյթի տ ան  ար արողո ւթյո ւնների  սրահի ջե ռո ւց -
ման  համակար գի կա ռո ւց ման  համար  ՀՀ կառավ ար ության  կող մի ց իրակա նա -
ցվող հ րատ ապ  ծրագրե րի  շրջանակներ ում պետական  միջոցներից
հա տկացվե լ  է  7 միլի ոն  100 հ ազա ր  դրամ98:  Վե րջին  տարինե րի ն  պետ ական մի -
ջո ցն եր ով ամբող ջությա մբ վ երանոր ոգվել  էր Գեղամ ավան  գյուղի  մշակույթի
տունը ,  սակա յն  ջե ռուցմ ան հ ար ցը  չէր  լուծվե լ:  Ջեռուցման կարի ք և ան հր աժ -
եշտո ւթյո ւն  առավե լ շատ էր  զգացվ ում ար արողու թյո ւնների սրահ ու մ,  որտ եղ
տա րի ն  բո լոր  կատա րվում  էին  միջոցառ ումներ  և  արա րո ղությո ւնն եր99:

Վայ րի  բնությա ն և  մ շակու թա յի ն արժեքների պ ահպանմ ան  հիմն ադ րա մի  և
ՎիվաՍ ել-Մ ՏՍ- ի  կողմի ց հ ամատեղ իր ականացվ ող  «Այլընտր ան քա յին է ներ -
գ իա» ծր ագրի  շրջան ակ ում  սա հման ամ երձ  Ջուջևան  հ ամայնքի  վ ար չակ ան
շե նքը ապ ահով վել է  արևա յին ջր ատ աքա ցուցի չներ ով համ ալրվ ած ջեռ ու ցման
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96 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/40/3e5e3cd198bd1b907e86d58e34ce904838f56680.pdf,
Երևանի քաղապետարանի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը
97 http://armlur.am/539869/ 
98 http://mediagid.am/am/news/-geghamavani-mshakuyti-tunn-aradika-dzmrany-kunena-kentronacvac-deru-
cum--1123951 
99 https://armenpress.am/arm/news/816936/gexamavani-mshakuyti-tunn-arajika-dzmrany-kunena-kentronac-
vats.html 



հա մակար գո վ: Ջուջևան  հա մա յն քի  վարչակ ան  շե նք ը ներ առ ում  է գյուղ ա -
պետարա նը, մանկ ապա րտեզը և  հ ամայն քի  բո ւժկետը100: Նու յն  նախագծ ի
շրջանակո ւմ  Տա վո ւշի մար զի Ա րծվաբերդ  հա մայնքի  մա րզ ադա հլիճո ւմ  տե ղա -
դ րվել ե ն ար ևային  ջր ատաքացուց իչ  և էլեկտ րա կան ջե ռո ւցմ ան համա կա րգ՝
հնարավոր դարձնե լո վ օ գտ ագործե լ  մար զա դահլիճը  նա և ցուրտ  եղ ան ակնե -
րին101: 

Տ ար ածք ային զարգացման  հիմնա դրամ ի համա ֆի նաս ավ որմամբ  2 01 5թ.
Ուջան հ ամ այ նքի  մանկա պա րտեզ ում իր ակ անա ցվ ել է  վեր անորոգման և
ջեռուց մա ն  հա մա կարգերի կ առուցու մ102:

Հասարակական տր անս պո րտ  և  ճանապ ար հա շինութ յու ն

2015թ .  նե րքա ղաքային կ անոն ավոր փոխ ադ րո ւմներ իրա կանացվու մ  են
Գյում րի ում  և Կապ ան ում, ի նչպ ես  նաև Վանաձոր , Ալավ եր դի և Ս պիտ ակ
քաղաք նե րո ւմ103, նաև Սևան  և  Գա վա ռ քաղա քնե րո ւմ  իրակա նաց վում են նե ր -
ք աղա քայի ն երթ ուղ իներ ի սպասար կո ւմ104:

ՀՀ Կառ ավ րությա ն  աջա կց ությ ամ բ հիմ նա նորոգվել է Թալին քաղ աք ի
Սայաթ-Նովա փողոց ը՝  25 մլն . դ րամ արժե քով և 2100  քմ ընդհան ուր  մ ակերես -
ով,  ինչպես  ն աև ն որ ոգվել  են  Բյո ւր ական համայնքի ն եր համայնք այ ին  ճանա -
պ արհ ները  3200  քմ ը նդ հանո ւր  մակեր ես ով և  Կ արբի համայնքի
ն եր համայնք այ ին  ճանապա րհ նե րը 2850  քմ ընդհ անո ւր մակ երե սո վ105: 

Պե տա կա ն բ յուջեից  հատկաց վա ծ մ իջոց ներով  հի մնանորոգվել են Սևան
քաղ աք ի Նաի րյա ն փ ողոցը ՝  102 .7  մ լն. դրամ  ա րժեքով, Մարտունի քաղաք ի
Մամիկ ոն յան  փողոցը ՝ 59 .3 մլ ն. դրամ արժեքով, Ձորագյ ու ղ համայն քի  փողո -
ցը ՝  24 .7  մ լն. դ րամ ա րժ եք ով106: 

Սևանի քաղ աքապետ ար անի կ ողմ ից  իրակ ան ացվել  են  նաև  Սևան քաղաքի
փողոցն երի փ ոսա յի ն  նորոգ ու մն եր ՝  34 .2 մլն . դրամով: Վարդենիսի ք աղ -
աքապետ արա նի կող մի ց՝ 5 .3 մլն. դրա մ փ ոսային  ն որ ոգ մա ն  աշխատա նքներ,
իսկ Մարտուն ու քա ղա քա պետ արանի  կո ղմից  12.8 մլ ն. դրա մի վեր ան որոգ մա ն
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100 http://armlur.am/464118/ 
101 http://www.mts.am/hy/company/news/detail/2015/10/27/hot-water 
102 http://atdf.am/hy/Reports , ՍՆՏԶ  2015թ. Տարեկան հաշվետվություն
103 http://lori.mtaes.am/files/docs/19144.pdf , Հաշվետվություն ՀՀ Լոռու մարզպետի 2015 թվականի
գործունեության մասին
104 http://gegharkunik.mtaes.am/files/docs/18427.pdf , ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի
հաշվետվությունը մարզի 2015թ. սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին
105 http://aragatsotn.mtaes.am/files/docs/17854.pdf, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի
2015թ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և մարզպետի գործունեության մասին տնտեսական
հաշվետվություն
106 http://gegharkunik.mtaes.am/files/docs/18427.pdf , ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի
հաշվետվությունը մարզի 2015թ. սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին



աշխատա նք նե ր են ի րական աց վե լ:  
Համայն քայ ին բ յո ւջ եների  հաշվ ին իր ակ անա ցվել են Ներքին Գ ետաշե ն

համա յն քի ճանապ արհի 2 .6  մլն . դր ամ ի  չափով  փոսա յին ն որ գմա ն աշխա տա -
նք նե ր, Ծովինար համայնքի  ճանա պարհի  հ իմ նանորո գում ՝ 7.7  մ լն.  դրամ ի
չա փո վ, Զոլաքար համայնքի  ճանապ արհի  հիմնանո րոգո ւմ՝ 1 4. 4 մ լն. դ րա մի  չ -
ափով, Լիճք համայնքի  ճանապ արհի  հիմ նա նորոգո ւմ՝  16.9  մլ ն. դրամի  չ ափ -
ով , Վարդենիկ համայնքի  ճանապ արհի հիմ նա նորոգո ւմ՝  61.0  մլ ն. դրամի
չ ափ ով , Աստղաձոր համայնքի  ճանապ արհի հ իմ նանորո գում ՝ 36. 9  մլն . դրա -
մի  չ ափ ով, Երանոս համայնքի  ճանա պարհի  հ իմ նանորոգ ում՝  9.3  մլ ն. դրամի
չ ափ ով , Նորատուս համայնքի  ճանապ արհի հի մն ան որո գում՝ 29. 0  մլն. դր ամի
չափով107:

Իրա կա նաց վել են  Ե րևան ի արևմ տյ ան շրջա նց իկ  ճանապա րհի՝ Ա րշ ակուն -
յաց  պողոտա  –  Արտ աշ ատի  խճ ու ղի  հատ վա ծի կառ ու ցման  աշխատանքն երը:
Ն ախ ապատրաստ ական ա շխ ատա նքներ են տար վե լ Եր ևա նի  շրջա նց իկ ճ ան -
ապ արհ ի մյու ս  հատված ի՝  Շ իրակի փ ողոցից Բաբ աջա նյ ան  փողո ցով
Աշտարակի խճո ւղո վ  մինչ և Դավթա շե նի  կա մու րջ  շուր ջ 10 կմ երկա րութ յամբ
ճանապարհա հա տվ ած ի կա ռուցմա ն ո ւղղ ությամ բ108:

2015 թ.  Վերակառու ցմ ան և  Զարգացմ ան  Եվ րոպական  Բանկ ի Ե Մ հա -
րևանությ ան  ներդրումա յի ն ծրագ րի  ա ջա կց ությա մբ  մ եկնա րկել են Ե րևա նի մե -
տր ոպոլ իտ ենի վ երակառու ցմ ան 2-ր դ փ ուլի աշխա տա նք ները, որ ոն ց
հիմնակա ն բ աղ ադրիչ  է  հ անդ իսան ում  դ րե նաժային թուն ելներ ի  երկա րաց ումը :
Միաժամ անա կ նույն կ առու յցնե րի ա ջակ ցութ յամ բ պատ վիր վե լ է վե րգե տն յա
էլէկտրատ րանս պո րտի  ա մբողջ ական ա րդիա կա նա ցման  ծրագրի ի րա -
գործելիո ւթյ ան ո ւսու մնասիրությ ուն, ինչպե ս ն աև  բա նակցութ յուն ներ են
վարվ ել դ րա ֆինան սա վորման ուղղությա մբ109: 

Կ րթությու ն  և մշ ակույթ

20 15թ. Երևան ք աղ աք ում կազ մա կերպ վել  են ավելի քան 40 ք աղ աք ային
հանդիսո ւթյո ւն ներ, ա յդ  թվ ում  միջոցառումն եր  ն վի րված Հա յոց  ցեղա սպ անո ւ -
թ յան 10 0- րդ  տարել իցին110:

Հրազդան,  Չ արեն ցավան և Զովունի հա մա յնքնե րո ւմ  կազ մակերպվել ե ն հայ
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107 http://gegharkunik.mtaes.am/ , ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի
վերլուծություն
108 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/40/3e5e3cd198bd1b907e86d58e34ce904838f56680.pdf,
Երևանի քաղապետարանի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը 
109 Նույն տեղում
110 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/40/3e5e3cd198bd1b907e86d58e34ce904838f56680.pdf,
Երևանի քաղապետարանի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը



հի ն ֆ իլ մե րի կին ոդիտ ու մներ: իս կ Եղվար դ  և Բ յո ւրեղավ ան  համ այ քն երո ւմ
բաց վել  են  Հայաս տա նի  շախմա տի  ակա դեմիայի մաս նաճյու ղեր 111: Մայ իս ին
շ ահ ագործման  է հան ձնվե լ  Եղվ արդ ի մանկապ ատ անե կա ն  դպրոցի  շ են քը :
Շարունակ վում ե ն Չար ենցա վանի մ ան կապ ատ անեկան  դպ րոց ի  շենքի կա -
ռուցման  աշ խատա քնե րը112: 

Դեկտեմբե րի 8-ին Ե րև ան  ք աղաք ի Աբովյա ն 34-ում  հաս ցե ում  հանդ իսա -
վոր ու թյ ամբ բ աց վել  է  դու դո ւկահարն եր  Լևո ն Մ ադո յա նին, Վաչ ե Հովսե փյ անին
ու  Ջի վան Գաս պա րյա նին նվ իր ված « Ուշաց ած  լուսան կա ր» ա նվ անո ւմ ով ար -
ձ ան ը, որ ի հ եղինա կն է Դա վի թ Մինա սյ անը։  Արձա նի բա ցո ւմը տե ղի  է  ուն եց ել
ն ախա գահ  Ս երժ Ս ար գս յանի,  քաղ աք ապետ Տարոն Մարգար յա նի , ա վա գանու
անդ ամնե րի եւ մի շարք մ տա վո րա կա նն երի մ ասնակցու թյամբ113։

2015թ.  Գր ադ արանա վա րի օրվան  ն վի րված  «Դ ար ձիր  գրադարա նի բա րե -
կամ » կարգա խոսով  իր ակա նացվել  է արդեն  ա վանդական  դ արձած  «Հանդի պ -
մա ն վայրը` գրադ ար ան» ծր ագի րը , որ ին մասնակցել  է  1 00 գրադ արա ն և
կա զմակերպվել է  300 մի ջո ցա ռում: Ծ րագրի  ն պատակն  է ր  նպ աստել
սա հմ անա մե րձ հա մայն քների գ րադարա նայ ին  հավաքա ծո ւնե րի  համա լր ման
գոր ծին: «Հ անրայի ն  գր ադ արանների հ ավ ատ արմագր ման կարգը  և
վկ այակ անի ձ ևը  սահմանե լու  մ ասին» Հ Հ կառավարու թյ ան որո շո ւմն  ընդ -
ունելուց հ ետ ո 2013 թվ ական ից  հավատարմա գր վել են  մար զային  ու
համայնքային  34  գ րադարան  և  ծր ագ րի մեկն ար կից  ս կս ած «Հա նր ային գ րադ -
արանների  նյութ ատ եխ նիկ ական բազա յի  զա րգաց ման ծրա գր ով» իրա -
կանացվել  են հ ավ ատարմագ րմ ան  վկ այակա ն  ստա ցած 20  հ ամայ նքային
գրադարանների վերազինման աշխատանքներ ( 20 13 թ.`1 0, 201 4 թ. ̀ 5, 201 5  թ.`
5 գրադար ան ), ին չի  ար դյունքու մ յ ուրաքա նչյուր  գր ադա րան  ա պահովվել  է
ինտե րնե տ կապով , համակա րգ իչ ներ ով, բազ մաֆունկց իո նա լ տ պի չով, պա տ -
ճե նա հանման  սա րք ով, գրապ ահ արա նն երով, սե ղա ննե րո վ, աթոռ նե րով,
ցուցափեղ կե րով,  գրադա րակ նե րով, հ ամ ակ ար գչ ային և  սպ ասարկմ ան
սեղաննե րո վ114:

Կ ատ ար ողա կան արվ ես տի զար գացմ ան նպ ատ ակով իր ակա նա ցվել է
Արագ ած համայնքի « Ար ագած»  ազգ ագր ական եր գի -պարի  խմ բի զգ ես տների
պա տրաստում ը:  

Ազգա յին  ավանդո ւյ թների , ծե սերի ու  տ ոն երի  պահպան մա ն նպա տա կով
Գյու մր իում իրա կանացվ ել է « Հացի  փառատոն»  ծրագ իրը,  իս կ Նո ր Ա րթիկ հա -

107

111 http://kotayk.mtaes.am/reports/, ՀՀ Կոտայքի մարզպետի հաշվետվությունը 2015 թվականի
գործունեության և մարզի սոցիալ-տնտեսական տնտեսական իրավիճակի մասին
112 Նույն տեղում
113http://www.hraparak.am/?p=96608&l=am/jivan+gasparyan+hima+im+tramadrutyuny+100-i+vra+e+en-
qanvo%D6%82rax+emvor+el+aselu+chi 
114 http://mincult.am/reports.html, ՀՀ մշակույթի նախարարության 2015 թվականի գործունեության
հաշվետվություն



մա յնքում  «Է րգրի  հա մի  հիշող ու թյունը » հ այ կական  ու տեստի  փառատոն ի
ծրագիրը115:

«Դաշտա դեմ  ա մրոցի  և ն րա շ րջ ակայքո ւմ գ տն վող մ շակո ւթ այի ն
ժառանգո ւթյ ան ը, տար ած քների  ո ւսումն աս իրմա նը , գնա հատ մանը , վ եր ա -
կանգնմա նը, օգ տա գործմանը  և հանր ահռ չա կմանը» նվիրված  համալի ր
ծրագրի  շր ջա նակներում  2015թ.  մայ իս -սեպտե մբեր  ամիսն եր ին վերս կսվ ել  են
Դաշտադեմ հա մա յնք ի վարչ ակ ան սահմաններում գտնվ ող  մի ջնադարյ ան
ամր ոցի (7-19-ր դ դդ .) գործա ռն ական նշա նակ ու թյան հ ետ  ա ռն չո ւթյուն
չո ւնեցո ղ,  հուշարձանի  ճ արտարապետակա ն կ եր պարը խ աթար ող, 20-րդ
դարի  50-7 0 թվականների ն կ առ ուցված և ՀՀ կառավ արո ւթյան 2 01 4թ. օգո ստ -
ոսի 14 -ի  N 899-Ն ո րոշ մամբ բ ացառիկ՝  գերա կա  հանրայ ին շահ  ճա նաչված
«օտար»  կա ռու յցներ ի  քանդմա ն-հ եռացմա ն,  դ ղյակ-մ իջնա բե րդի  հարակից  տ -
արա ծքի հն ագ իտական  ո ւսումն աս իրմ ան, միջ նադա րյան ա մր ոցի
պա տմական  մ իջա վա յրի վերստեղծ ման  ա շխատան քն երը :

« Մշակ ութային մա րզ-մշա կո ւթայի ն հ ամագ ործակցությո ւն »  ծրագրով  պ ետ -
ական աջ ակ ցությ ամբ Հ Հ  սահմանամե րձ  և հեռ ավ որ  մա րզերի համայ նքներում
և Երևանում իր ակ անացվել է  9 ծ րա գի ր, այդ  թ վո ւմ ̀  6 հյո ւրախաղ  և  3 հ ոբ ել -
յանակա ն փ առատոնայի ն  ծր ագ իր («Թո ւմա նյ անակա ն հեքի աթ ի օր»,
«Վ ան աձ որի Հ.  Աբ ելյանի  ա նվան պե տակ ան  դրամատի կակա ն թ ատր ոնի»
փառ ատ ոն-տասնօրյակը` նվ իր ված Հով հանն ես Աբելյ անի  ծ ննդյա ն 150-
ամ յակին և  Գ յո ւմ րու Վ.  Աճ եմյանի  անվ ան պետական  դրամ ատի կա կա ն
թատրո նի  հիմ նադ րման 150-ամյա հ ոբ ել յանա կան  հանդիսո ւթյունը) :

2 015 թ.  հանրապետո ւթյուն ու մ  գոր ծել է գեղա րվես տա կան կրթ ու թյու ն
իրականաց նող  20 9 ուսումնա կան  հաստատու թյո ւն  (99 երաժ շտա կան , 84
արվեստի,  22 գե ղա րվեստի, 4 պար ար վեստի դպ րո ց),  որտեղ սովորե լ  է 36520
աշա կեր տ, դասա վա նդե լ` 4545  մանկավարժ :

«Ճամփ որ դող ցու ցա հան դե ս» ծրագ իրն  ու ղղված  է հ եռ ավոր բ նա կավա յրեր ի
բնակչո ւթ յանը  մշակ ու թայ ին  ծառայությո ւն ներ ի  մատչելու թյան ապա հո վման -
ը, այն է` Հա յա ստա նի 6 մարզ ու մ  կա զմակերպվ ել  է  19  ցուցահանդե ս,   մա -
սնավորապե ս`  ցո ւցահան դես նե ր են կ ազ մակեր պվե լ  Հ Հ  Սյունի քի  մա րզի
Սի սի ան, Կա պան, Մ եղրի , Գ որ իս քա ղաք ներում,  Վա յո ց ձորի  մ արզ ի Եղեգ նա -
ձ որ ,  Ջերմուկ  քաղաք ներ ու մ, Տավո ւշի  մ արզի Դիլ իջան,  Իջ ևա ն քաղա քներ ում
և Ծաղ կավան  գյ ուղ ում ,  Շիրակի  մար զի Աշ ոցք  գ յուղո ւմ , Գեղ արք ուն իքի մ արզ ի
Սևան,  Վա րդենիս,  Գա վառ, Մա րտ ունի ք աղ աքներու մ Կ ար միր և  Շ որ ժա
գյուղեր ում ,  Լոռու  մար զի Տաշիր  և  Ստեփանավան ք աղաքնե րո ւմ, Ք ար կո փ
գյուղում116:
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115 Նույն տեղում
116http://mincult.am/reports.html, ՀՀ մշակույթի նախարարության 2015 թվականի գործունեության
հաշվետվություն



20 15 թ.  Երև ան  քաղաքի  ենթ ակայությա ն  160  մ անկապար տեզներո ւմ
թարմացվել  է մանկապ ար տեզ ի գ ու յքը,  միա ժա մա նակ մշ ակ վել  է ման կա -
պարտեզն երի էլ էկ տր ոնայ ին կառավարմ ան  հ ամա կարգ,  որ ը հն արավորո ւ -
թյու ն կ տա  կանոն ակ ար գե լ և վե րահս կել ման կապ ար տեզներում երեխա նե րի
հերթ ագրմ ան գործը նթ ացը117: 

2015թ .  Երևանում կառուց վե լ  է գ եղասահ քի  1 ,  շախ մատի 2 դպ րոց ,
հիմն ան որոգվել և վերանորոգվել  է մարզամշակ ույթ ային շուրջ 1 5 դպ րոց,
ինչ պե ս  նաև  մշակույթի 3  տ ուն և  կենտր ոն:  Հիմնանոր ոգվել  է  16 գր ադ ար ան,
որով ավ ար տվե լ  է Երև ան  ք աղա քի ենթա կա յութ յա ն  գր ադ ար ան ների
վե րա նորո գման ծր ագ իրը :  Քաղաքապ ետարանի  ենթակա յու թյան գրադար -
անների գրքային ֆոնդը հարստացվել է  1 70 ան ու ն  շուր ջ 11000 գ րքո վ: 2015թ.
Ե րև անի  ենթակ այո ւթ յան 3 թա տրոններ  և  5 թանգա րան ներ շ արո ւնակել են
իրեն ց  բնակ անոն գործունեո ւթյո ւնը118:

Ա ռողջապահութ յո ւն 

2015թ. դրույթամբ ը նթա ցք ի  մեջ  են «Ն որ աշ ենի  ԱԱՊԿ»  Պ ՈԱԿ- ի
ամբուլատորիայի հիմնա նորոգմ ան  աշխատան քն երը ( 37.5մ լն.  դ րամ) որ ոնց
աջակցո ւմ  է  Հայաս տա նի  տարածք այի ն  զարգաց ման  հ իմ նադրամը119:  Տավու շի
մարզի  Նավ ուր ,  Բագրատ աշ են  և Ոսկ եվա ն, Լ ոռ ու մարզի  Լե ռն ապատ,
Արարա տի  մարզի  Քաղց րա շեն և  Ար մա վիրի մ ար զի Ա կնալիճ հա մայնքներ ի
բ նա կի չնե րի ն ուր ախ ու թյուն պար գև եց ամ բու լատ որիաների ն որ ակ առու յց
շեն քե րի  շահ ագ ործումը 120։ ՀՀ  կա ռա վար ության  և  Հ ամա շխարհայ ին  բանկի ֆ -
ինանսավ որ մամբ իր ական ացվող  վար կա յի ն ծ րա գրի շր ջա նակում  կառուցված
ամբ ու լա տորի աների  բա ցմանը  ներկ ա է ին  ՀՀ  առող ջա պահ ության  նախա րա ր
Արմ են  Մո ւրադյա նը  և  Տավ ուշ ի մա րզպետ  Հո վի կ Աբովյ անը : Ոսկեվա նի
առողջության  առա ջնային պա հպ անման  կ են տրոնը (Ա ԱՊ Կ) սպա սարկո ւմ  է
Ոսկեվան, Բաղա նիս  և  Ոսկե պար հա մա յնք ների շ ուր ջ 2 70 0
ազգաբ նակ չո ւթ յան121: Տ ավ ուշ ի մարզի  Բ եր դա վան ի ամբո ւլ ատ որ իա ն վերաբ -
աց վե ց հի մն անորոգ ում ից  և ժամա նակակ ից սարք ավոր ումներով հ ագ եց վել ուց
հետո։  Դրա նք  կ առ ուցվել  ո ւ հ իմնան որո գվ ել  են «Առող ջապահա կան համա -
կարգի  արդ իականա ցու մ»  ծր ագրի ե րկր որդ փուլի  լրացու ցիչ  ֆ ինանսա վորման
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117 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/40/3e5e3cd198bd1b907e86d58e34ce904838f56680.pdf,
Երևանի քաղապետարանի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը
118 Նույն տեղում
119 http://ararat.mtaes.am/reports/ ՀՀ Արարատի մարզի 2014 թվականի և 2015 թվականինի հունվար -
սեպտեմբեռ ժամանակահատվածի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերլուծություն
120 http://armlur.am/384628/
121 http://sputnik.co.am/armenia/20150709/122838.html



ընթա ցքո ւմ  տնտեսվա ծ  միջոցն երի հ աշ վին։  Այ դ մի ջոցնե րը   գ յուղակա ն հ -
ամայն քն երի ա ռո ղջ ությ ան ա ռա ջնայի ն պ ահ պան ման օղակի են թակառուց -
ված քն եր ի ար դիական աց մա նն ե ն ուղղ վե լ Հ Հ ա ռո ղջապահո ւթյան
ն ախարա րո ւթյ ան և Համաշխարհային բան կի համա տեղ  որոշումով : 2014-
2015թ թ. ծ րա գրում  հավ ել յա լ ընդգ րկ վե լ  են 12 համա յնք այ ին  ա մբուլատ որ իա և
Մեծամոր ի  ԲԿ -ի  պոլիկ լի նիկա կա ն հատվ ած ը,  որոնց շ ինա րարական
աշխատանքն եր ը հիմնականում  մեկ նա րկել էին  2014 թ.  մ այի սին122:  

201 5թ.  հ ուլիս ի  սկսվեցի ն Արա գածոտն ի  մարզի  Բյուրա կան ,  Լոռու  մա րզ ի
Ուռո ւտ, Վա յոց ձո րի  մա րզի Շա տին,  Ար արատի  մա րզ ի  Մխչ յա ն և Լանջազ ատ
համա յնքն երի ամ բո ւլատ որ իաներ ի նոր շ ենքե րի կառուցման  ա շխատա նքնե -
րը , որոնք կավա րտ վեն  20 16թ.  ա ռա ջին  եռամս յակում : Այս աշխատան քների
իրականացման համար ար դե ն  իս կ ներդրվել  է 397  մլն. դրամ։ Առաջ իկ ա յում
կներդրվի  ևս  շուրջ 30 0 մլն. դրամ 123: 

Հա մաշխարյա ին  բանկի  աջա կ  ցությա մբ  ի րակ անացվող ծրագ րե րի
շրջանակներում իրականացվում ե ն « Մխ չյ անի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի (61.5 մլն.)  և
«Լ ան ջազ ատ ի ԱԱՊԿ» ՊՈ ԱԿ -ի (6 0 մլ ն.) ամ բո ւլատ որ իաների նոր  շե նքե րի
կառուցման աշ խատ անքները: 

2 01 5թ . օ գոստոս ի սկ զբի ն  մեկնար կել  են ՀՀ Արագած ոտնի մ արզ ի
Բյ ուր ական  համա յնքի ն որ  բժշ կա կան ամբուլատ որիա յի կառ ուց մա ն
աշխատ անք նե րը :

2015թ. դր ութ յամբ  Բյուրականի  ա մբուլատո րի ան իր գ ործ ու նեությունն է
ծավալում ա նմխի թար պայ մաններո ւմ գտն վո ղ, 1 95 0թ . կ առուցված շենքում ,
ո րը  մ ասն ակի վեր ան որոգվել է  20 00 թ.: Ամբուլա տորիայ ու մ ա շխա տում են
ընտանեկան բժշկության  վերապատրաստու մ անցած 3  բժի շկ  և 2 բո ւժ քույր:
Այն  սպասա րկում  է  Բյուրական,  Անտա ռուտ,  և  Օ րգ ով հ ամայնքն եր ի  518 0
բնակչությ ան:  Շ ին արար ությու նն  ի րակա նացվում  է ՀՀ առող ջա պա հութ յան նա -
խա րար ութ յա ն կողմի ց` ՀՀ  կա ռա վար ության  և  Հ ամա շխարհայ ին  բանկի ֆ ին -
անսավոր մա մբ իրականացվող  վա րկային ծրա գրերի  շրջ ան ակում  2 01 4թ .
ըն թացքո ւմ  տնտես վա ծ մ իջոցներով: Շինար արո ւթ յան ավ արտը նախա տե -
սված  է  20 15թ.  դեկտ եմբ եր ի  վե րջին124:

Ե րևա նի ե նթակ այ ության  առողջապ ահակ ան կազմ ակեր պությ ու նների  կ ող -
մի ց բնակչո ւթյան սպաս արկ մա ն որակ ը բ ար ել ավելու,  ի նչպե ս նա և
ամբու լատ որ -պոլ իկն իկական  հա ստ ատությո ւն ների հագեցվ ածությունը
հզորա ցնե լո ւ ն պատա կով  20 15թ. ձե ռք է  բերվել և  կա զմակերպու թյո ւն նե րին
տրամադր վե լ 30  ան հր աժ եշ տ  բուժս ար քա վորո ւմներ: Երև անի  ք աղաք ապետ -
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122 http://armlur.am/384628/ 
123 Նույն տեղում
124 http://www.aravot.am/2015/08/22/601961/ 
125 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/40/3e5e3cd198bd1b907e86d58e34ce904838f56680.pdf,
Երևանի քաղապետարանի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը



ար անի են թա կա յու թյան 3 բո ւժ հա ստա տությո ւն ներո ւմ իրակ անա ցվ ել են
վերանո րոգ մա ն  աշ խատանքն եր125: Ա վան դա կան դար ձած  ա ռողջապահական
տարբեր  ակ ցի աների շ րջանակներո ւմ շուրջ  3 20 00  երև անցիներ ստաց ել  են
անվ ճար բու ժհետազոտությ ան ,  իսկ  անհրաժե շտությա ն  դե պքու մ՝ նաև հ ա -
մապա տաս խա ն բուժ մա ն հնարավորությո ւն126:

Գերե զմա ննե րի  պահպա նո ւմ

2015թ.  ընթացքում գերեզմանն երի  կազմակ երպմ ան հարց ը դեռևս  մնում  է
արդիակա ն հ իմնախնդիր, ս ակա յն տար վա  ը նթացք ում կ ատարվ ել  են այ դ
ոլորտը  կարգ ավո րո ղ  որ ոշ օրենսդրական  փո խութ յուն ներ: Մասն ավո րապես ,
մ ի շ ար ք  փոփո խութ յո ւններ  են  կատ արվել  «Հ ուղ ար կավ որ ություննե րի  կ ազ -
մակ երպմա ն  և գե րեզման ատների  ու  դիակիզար անների շա հագ ործման  մ աս -
ին» օրենքում: Ա յս պես  այդ  օրենքում  ա վելացան մի  շա րք հասկաց ութ յո ւն ներ,
ինչպիսիք  են  «մ աս նակի փակ գե րե զմանատ ուն »,  « բաց գերեզմ անա տո ւն »,
«մաս ն ավ որ գերեզմ ան ատ ուն»,  «գե րեզմանա տա ն  կառա վարի չ», «ը նտա նե կան
գեր եզմ ան »127: Փո փոխո ւթ յուննե ր  կատա րվեցին  հ ուղ ար կավ որ ություննե րի
կազմ ակ երպմա ն  և գե րեզմանա տն եր ի ու դի ակ իզարան նե րի  շահագոր ծման
բնա գավա ռո ւմ  պետ ական  կ առավար մա ն  լիազոր  մ արմ նի իրավ ասությու ննե -
ր ու մ։  Պետ ական  կառավա րմա ն  լիազոր մ ար մն ի իրա վա սությո ւն նե ր
սահմ անվեցին ̀  բ նագա վա ռի  պ ետ ակա ն քաղա քակա նո ւթյա ն մշա կո ւմ ը  և
իրականաց ու մը, վե րահ սկ ող ության  ի րակա նացում ը, մասնավո ր գե -
րեզմանատ ան  շահագ ործման  հա մար թույ լտվ ու թյուն  ս տանա լո ւ համա ր
անհ րաժե շտ պայմ անն երի  և  պահանջների  սա հմ ան ումը  և ա յլ ն։

Սահ մա նվեց ին նաև  հ ուղ ար կավ որ ություննե րի  կ ազմ ակ երպմա ն  և գե -
րեզմանա տն եր ի ու դի ակիզ արանն եր ի  շահա գո րծ ման  բնագ ավ առում  հա մա -
յնքի ղեկավարի ի րավ աս ութ յո ւնները128: 

Սա հմ ան վեց  նաև  որ , գերե զմ անա տնե րում հ ուղ արկ ավ որությ ուն ներ ի
կազմակերպու մը ̀  գ երեզմա ննե րի  տր ամ ադրում ը,  դրանց հաշվ առ ում ը, գերե -
զմ ան ատն երի պահպանո ւմն  ու  շահագ ործ ու մն  իր ականաց նում են՝  համ -
այնքա յի ն  գերեզմանատների  դ եպքում ̀  համայնքի  ղ եկա վարը  կա մ նրա
լիազ որ ած անձ ը կ ամ  կա զմ ակերպո ւթյունը,  իսկ  պետակ ան  գերեզմ ան ատներ ի
դ եպք ու մ`  լիա զորվ ած  պետակ ան  մա րմի նը: 
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126 Նույն տեղում
127 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=97854,  «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և
գերեզմանների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը
128 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=97854,  «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և
գերեզմանների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքը



Հ ուղ արկ ավ որությ ուն ներ ի կազմակերպու մը ̀  գ երեզմ անն եր ի տ րա մադրու -
մը , դրանց հաշ վա ռու մը  գերեզմ ան ատների  պա հպ ան ումն ու  շահագ որ ծո ւմը
մասնավոր  գեր եզ մա նատան  դե պք ու մ իրականաց նու մ  են  գ երեզման ատա ն
կառ ավարիչ ը  կա մ ձ եռնարկատիր ական գործ ուն եո ւթյուն  ի րակ ան աց նող այ լ
անձ ին ք` վերջիններիս և  գ երեզ մանա տա ն շահ ագոր ծողի հե տ  կնք ված
ծառայությունների  մա տո ւցման պայմա նագրի  հի ման  վր ա: 

2015թ . ա պրիլի 3 0-ին Ե րևան  քաղաք ի  ավագան ին  կայացրեց «Երևա ն
հա մայ նքի վա րչ ական  տարածքո ւմ  գտնվող  ք աղ աք ացիա կան հո գե հանգ ստի
(հրաժ եշ տի ) ծ իսակատ ար ությ ան ծառ այությ ու ննե ի իրակա նա ցման և  մ ա տուց -
ման  հ ամար նա խա տես ված շեն քե րի ն  և շի նո ւթյուն ների ն  ներկա յաց վող
սահմանա փա կո ւմները , պահանջները և  պ այմ աննե րը  ս ահմանելու  մաս ին» N
3 19 -Ն  որ ոշումը :  Համաձ այն ա յդ  որո շման   քաղ աք աց իակ ան  հոգեհ անգստի ծա -
ռա յություննե ր իր ակա նացնե լու և/կա մ  մատու ցե լո ւ  թույլտ վո ւթյունը  տալի ս  է
Երևանի  քաղաքա պետը՝  ընթ ացի կ տար վա տեղական  տուր քի  վ ճար ման ան -
դո րրագր ի հի մա ն  վրա , եթե ք աղաքացիակ ան հ ոգեհանգ ստի  իրական ացման
սր ահը թ ու յլտվությ ան տրամադ րման պա հին (ին չպ ես  առ աջ ին, այնպես է լ
հաջորդ  անգ ամ ) համապատասխան ու մ  է  այդ  որ ոշման հ ավել վա ծում ն շվա ծ
ս ահ մանափակումների ն, պահ անջներ ին և  պ այմանն եր ին129: 

ՏԻ Մ-երի  կող մից համայնքային ծառ այությո ւն նե րի մա տո ւց ման   
վճ արն եր  սահմանելու  իրավա սություն ը

2015 թ.  ը նթացք ու մ  ՏԻՄ- երի  կողմի ց  վճ արն եր սահման ել ու  իրավասու թյ ու -
նը պ այմանա վո րվ ած  է  հիմնակա նում   «Աղբահանո ւթյ ան և սանիտա րակա ն
մաքրման մասի ն»  ՀՀ օրենքո վ,  որն ըն դո ւն վել է 2011 թվա կա նին:  Այ դ  օրենքը
կար գավ որ ում է  այն հիմ նական  իրավա կա ն նա խա դր յա լն երը,  որոնք  տարբ եր
համ այնքներ ի  ավ ագան իների  հա մա ր  հա մայնքի ն երսում ա ղբահանո ւթ յա ն և
սանիտարական  մ աք րման վճ ար ներ ս ահմ անելու  հիմ ք են հա նդ իս ան ում:

Չնայած օրենքո վ  սահմ անված է ա ռավելա գո ւյն չափ, ըստ յուրաքանչյու ր
բնակչ ի՝ ա մսական 400  դր ամ , կամ  ըս տ բնակե լի  շ ինության կ ամ  բն ակարանի
ըն դհ ան ուր մ ակերես ի՝  մ եկ  քառ ակուսի մետր մակ եր ես ի  համ ար` առավե -
լագույ նը  25 դրամ130,  ա յնուամե նա յն իվ դ եռ համ այ նք նե րը  չեն սահ մանում
աղբա հան ության  և ս անիտա րա կա ն  մաքրման  համար օ րենքո վ  սահմանված
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129 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=97518 , «Երևան համայնքի վարչական տարածքում
գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի(հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություննեի
իրականացման և մատուցման համար նախատեսված շենքներին և շինություններին ներկայացվող
սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին»  Երևան համայնքի
ավագանու որոշում N 319-Ն
130 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=69863 , 



առ ավ ելագու յն չափ ը:  Այսպես  օրինակ, 2 01 5թ . հա մար Երևան քա ղա քում
գործում  է աղբ ահանու թյ ան վճար յուրաքա նչյ ուր բն ակչի  համար ամ սական
200  դրա մ, Աբովյա ն համ այնքում  բ նակվող յուրաքանչ յուր  բնակ չի հ ամար  ամ -
սակ ան 250 դ րամ131: Գյումր ի հ ամ այնքում  սա հմանվե լ է  հ ամայնքում
անձնագրայի ն  հաշվառմ ան  կանոնն եր ով ը ստ հասցեո ւմ հաշ վառ ում ու նե ցող
յուրաքանչյուր  բնակչի  հաշ վարկո վ ա մսական 100   դր ամ132: Առ ինջ  համայնք ի
տա րածք ում 2015թ. համար  սահմանվել է աղբա հանութ յան վճար`  մեկ ա նձին
20 0 դրամ133:

Ի նչ պե ս եր ևում է , համայն քներն ա նկ ախ  են աղբ ահանու թյան համ ար
վճարներ  սա հմ անելու հ ար ցո ւմ  և այդ վճ արի չափ ը հի մնակա նում  պա յ -
մանավո րվ ած է  լին ու մ համ այնքի մե ծո ւթյո ւն ից, կար ողու թյուն ներ ից և այ լ
հա նգամ անք ներից,  հ ամա յն քի տարածք ու մ աղբահանու թյունը կ ազ մա -
կերպելու  խնդի րներից : 

ՏԻ Մ-երը  նաև իր ավ ասո ւ են հ ամայ նք ի  բնակիչների  համար կազ մակե ր պել
նախադպրոց ական կրթութ յո ւն ու ա րտա դպր ոցական  կրթ ու թյ ուն և  սահ -
մանել  վա րձավ ճա րն եր նախադպր ոցական  կրթության և ար տա դպրոցակա ն
կրթության հ ամար :  

2015թ .  Եր ևանո ւմ գործ ել  են  16 6 համայ նք այ ին  ե նթակայությ ան  մանկա պար -
տե զնե ր134 և մո տա վորապես 64  մա սնա վոր մանկապ ատ եզներ135:  Չնա յա ծ այն
հա նգ աման քին, որ  Ե րևա նու մ  համայ նք ային ե նթա կա յությ ան ման կ ա -
պարտեզները Երևա նի  բ նակիչներ ի հա մար անվճ ար  են , դրանք  մ եծա մաս ամ բ
գերբ եռնվա ծ ե ն: Մասնավո ր  մանկապարտեզների գները տատանվում  են
ամսեկա ն  5000-ից մինչ 100.000 դրամ136:

Արարա տ   քա ղաքի  թիվ 1,  թիվ   2 , թիվ    3  մանկ ապ արտեզ   ՀՈԱ Կ-ներ
հա ճա խող  Ա րարատ  ք աղա քի  բնակի չն երի երեխա ներ ի  համար  սահ մանվե լ
է  ամսական     վա րձավճա ր  3500   դր ամ ի չափ ով : 
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131 http://abovyan-kotayk.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=04e38078-051e-46bf-96e3-292f73965ca1 ,
Աբովյան համայնքի ավագանու որոշում, 18 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 82-Ն
132 http://www.gyumricity.am/data/varchakan%20taracqneri%20axbahanutyan%20vchar%202015.pdf 
133 http://arinj.am/CMIS/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=81762c48-d2ea-4394-b598-1c273acf8e9c , Առինջ
համայնքի ավագանու որոշումը Առինջ համայնքի տարածքում 2015 թվականի համար աղբահանության
վճար սահմանելու մասին, 22 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 69-Ա
134 http://www.edu.am/DownloadFile/421arm-Naxadprosakan_cank.pdf, ՀՀ նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններ ցանկը
135 http://www.edu.am/DownloadFile/745arm-mankpartez-2016.pdf, ՀՀ-ում գործող լիցենզավորված ոչ
պետական նախադպրոցական հաստատությունների ցուցակ
136http://araratcity.am/Pages/DocFlow/Default.aspx?a=v&g=77c1819e-96b6-45b7-b682-d9a8b065d787,
Արարատ համայնքի ավագանու որոշում N 40-Ն, 01 դեկտեմբերի 2014 



7.2  Համայնքային ծա ռայու թյ ուններ ի կառավ ար ում

2 01 5թ.  ՀՀ հ ամ այնքն երի  կողմից  հանրա յին  ծառայո ւթ յունն երի մատո ւցման
հ ամար կ ատարվող ծախսերը նախորդ  տարվա  նկատմամբ աճել են 33 04 .3  մլն .
դրամով, որը 2014 թ.  նույն ցու ցանիշի ց ավել  է 12.7% -ո վ (աղյուսակ 32) : Դա
դրակա ն մի տո ւմ է:  Սա կայն  պետ ք  է նկա տել,  որ համ այ նքային ծառայու -
թյուննե րի մ ատուցմ ան  ծախս եր ի  մեջ միա յն Երև ան համայնքի ծախսերի
տեսա կա րար կշիռը  կազմու մ  է 58.4 %: 

201 5թ.  ըն դհանուր բնո ւյ թի հան րա յին ծառ այու թյ ուններ ի  գծով  ծախ սե րը
ընդ հա նուր համայ նքային ծառայութ յունն երի ծախս երի մեջ կազմ ել  ե ն 22. 7% ,
որը  նախորդ տարվ ա  նո ւյն ցո ւցանիշի համե մա տ  աճել է  1 .5  տոկոսայ ին  կ ետով:
Այս  ցուցան իշը հի մն ականո ւմ պայմա նովորվ ած  է եղ ել Երևա ն  քաղաքով:
Միայն Ե րև ան քաղ աք ի հա մար  ըն դհանուր բնո ւյ թի հան րա յին ծառ այու -
 թյուններ ի  գծով  ծախ սե րը ընդ հա նուր համայ նքային ծառայութ յունն եր ի
ծա խսերի մ եջ կազմ ել  են 10.1%,  որը համեմ ատաբար  դ րական  ցուցանիշ է,
չն այ ած, ո ր Երևան  քաղաքի հ ամար ն ույն ցուցանի շը  ն ախորդ  տարվա  նկատմ -
ամբ աճ ել է  0. 8 տոկ ոսային  կե տով: 

ՀՀ մ նացած  հա մայնքն եր ի հա մար  ըն դհանուր բնո ւյթի հան րա յին ծառ այու -
թյ ուններ ի  գծով  ծախ սե րն ընդ հա նուր համայ նքային ծառայութ յո ւնների
ծախսերի մեջ կ ազ մե լ են 40 .5% և  նախորդ տարվա  նո ւյ ն ցուց անիշի  ն կա տմամբ
աճ ել են 1.2 տոկոս ային կ ետ ով: Կ արելի է  փաստե լ, որ  2 015թ.  թ ե՛  Եր ևա նի և թե՛
մնացած  համայն քների աշխատակազ մեր ի  պահպան ման  ծախսեր ն աճ ել  են,
ի սկ  բնա կիչն եր ին մատ ուցվող համա յնքա յի ն ծառայո ւթ յունները  նվազե լ: 

201 5թ.  ըն դհանուր հ անր այ ին բնույթի  ծառ այությունն երի մեջ շար ուն ակում
ե ն  գերա կշռել  կր թո ւթյան գծ ով  կ ատա րվող ծախս երը: Դա հիմ նականո ւմ
պայմանա վո րված է  նր ան ով, որ  Երև ան  քաղաք ում  հիմնակա ն և միջ նա կար գ
կրթու թյ ունը  պետությա ն կ ողմից պա տվիրակվ ած լիազո րություն է  և հանդե ս
է գա լի ս, որ պես կրթա կան ծախ ս:  Միայ ն  Եր ևան քաղ աքի հա մար կրթական
ծախսեր ի տեսակ արար կ շիռը  կա զմում  է 34.6%,  մինչդեռ մնաց ած  համա յն ք -
ների համ ար կրթ ության գծով ծախսերի տե սա կարա ր  կշիռը  կա զմու մ է  24 .2%: 

201 5թ .  համայնքային ծ առայությունն երի մե ջ  տե սա կարար  կշ ռո վ եր կրորդ
մե ծ ծ ախսը բ նա կարա նայի ն  շինարարությ ան և կոմունա լ  ծառայու թյ ունների
գծո վ  ծախսերն  ե ն՝ կազմելով ընդհա նո ւր  համա յնքային  ծախսերի 17%- ը:  Ա յս
ցուց անիշը  նախորդ տարվա  ն ու յն ցու ցանիշի նկատմամբ ա ճել է  5. 2 տո -
կոսային  կե տո վ,  իսկ մ իա յն  Երև ան քաղ աք ի հ ամար բ նա կարա նայի ն
շինարարությ ան  և կոմ ունալ ծառայությ ունների գ ծո վ ծախսերը կազմ ել  են
22.8%,  որ ը 201 4թ. եղե լ  է  13 .7%: Մ նա ցա ծ հա մայնքն եր ի հ ամար բ նա կարա նայի ն
շինարարությ ան  և կոմունալ ծառայություննե րի  գծով ծախսերը թե ՛  2014թ.  և
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թե ՛  2015թ.  եղ ել են 8.8 %՝  ընդհ ան ուր համայ նքայ ին ծախ սե րի մե ջ: 
Հա մա յնքներո ւմ  տն տեսության  պետակա ն  և ո չ- պետական հա տվա ծներո ւմ

զբաղված  մասնագե տների  հ ետ անցկացված ա ռանձին հարցման արդյո ւնքնե -
րը  ցո ւյց են  տալիս,  որ նր ան ց մոտ կ եսը բավ ար արվա ծ է  իր ենց հ ամա յնքներ ի
կրթա կան  հա ստատությ ունների  մա տու ցած  ծ առայո ւթյ ուններ ից : Այ սպես ,
մանկապարտեզների մատուցած ծ առ այությու նները « լա վ»  կա մ «շատ լավ »  է
որակե լ  հարցված մ աս նագետ նե րի 5 4.6 %, հիմ նա կան դպր ոց ների ծառայ ու -
թյուն նե րը՝  56 %, միջնակ ար գ դպ րո ցների ծառ այ ությո ւն ները ՝ 46 .6 % և ա վա գ
դպր ոցն եր ի ծ առ այությու նն երը՝ 4 7. 9 %137:  Մասնագետ նե րի  75 %  կա րծի քով
Հայաստանո ւմ ման կապարտեզները կ առավարվում  են ՏԻՄ-երի  կողմից, թեև
64 % է  կա րծում, որ  այդպես  է լ պետք  է  լին ի138:

Ըն դհանու ր  բնույ թի  հա նրային  ծ առայ ությ ու նների  ծախսեր ի  և հան րա յի ն
ծառայ ութ յուննե րի բոլոր ծախսերի  հարաբերա կցությունը կ ազ մո ւմ է 3 .4, իսկ
նախորդ  տար վա նույն  ցուցանիշը  կ ազ մել է 3.72  (աղյու սա կ 32) : Նույն
ցուցանիշը միայ ն Երևան  քա ղաքի համ ար կազմում  է 8.9 5,  այսինքն  կարելի  է
փ աս տել, որ Երևա ն  քաղաքում բյո ւջ եի մոտավորապես  1/10- րդ  մ ասից մ ի ք իչ
ավե լի մասն է  ծախսվո ւմ ապա րատի  պա հպանման  համար,  մինչդ եռ  մնացած
համ այ նք ներում ՝ առանց Երևան  քաղաքի ,  այդ ցուցանիշը  կազ մում է  1 .47,  որ ը
նշանակում  է, որ  համ այնքի վ արչակ ան ապա րատի  մեկ  մի ավ որ  կատար ված
ծախսի դիմաց հա մայնքի  աշխ ատ ակազմը  մ ատու ցում է  1.47 մ իա վոր հա -
մայնքային ծառայություն,  ո րը  ցանկ ալ ի  ցուցանիշ չ է:  Այս նույն  ցուցա նիշի
դինամիկա ն  ևս  դրսևորել է նվա զման միտում. 2014թ. լի նել ով 1.52,  իս կ արդ են
2015թ. ՝  1. 47: 
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Աղ յո ւսակ 32. Հ ամայն քներ ի  բյուջե նե րում  ընդ հա նուր  բն ույթ ի համա յնքայի ն
ծա ռայութ յո ւննե րի և  հ ամայնք ի  կողմի ց  մա տու ցվող  ծա ռայությունների
ծախսերի հարաբերակցո ւթյունը  (2 01 5թ.),  հ ազ ար դր ամ
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Ե զր ակա ցո ւթյու նն եր և առ աջ ար կո ւթյ ուններ 

20 15թ. Հայաս տանի  տե ղակ ան  ինքնա կա ռա վարման  հա մա կարգում գ րանց ված
առաջ ըն թաց ը  հիմնականում  վե րա բեր ու մ է հա մա յնքն երի  խո շորացմ ան ը:

2005թ . սահ մա նադրակ ան  փոփ ոխու թյուննե րո վ նա խատեսված  օրե նսդրակ ան
փո փո խությ ու ննե ր և լրա ցո ւմ ներ են կատ ար վել հա մայ նքներ ի խ ոշորացմ անը
վե րաբերո ղ դրո ւյ թներում ։ Տարվա ըն թաց քում ընդունվ եց ին համա յնքնե րի միաց -
ման  կամ բ աժանմ ան  սկզբունքն երի, կ արգի  և նոր  ձևա վո րված հ ամա յնքներ ում
ՏԻՄ-եր ի  ընտրութ յան ժամկետներ ի  սահմանմ ան  մաս ին  դրույթ նե րը։  Այ դպես է լ
չնդունվե ցին  մի ջհամայ նքայ ին  միավ որու մների ձ ևավ որ մա ն,  համայն քային  ա րժե -
թղթեր ի թո ղարկման և  հյու րա նոցային հա րկի վերաբերյ ալ օր ենքներ  կ ամ օրենս -
դր ական դր ույթ նե ր:     

Ա ռկ ա  բոլո ր պետակ ան ծրագրային փաստաթղթե րը  (Հ Հ  կառավար ութ յան ծրա -
գի ր,  Հ Հ 2014- 2025թթ.հեռ ան կարային զար գացման ռազմավար ակ ան ծր ագի ր)
պարունակ ու մ  են գրեթե նո ւյ ն դ րո ւյթներ ը  և հի մնակ ան ում  արտաց ոլ ում են  սահ -
մա նադր ակ ան  փո փոխությունների օ րեն սդրական պա հանջն երի  ապա հովումը : 

20 15-ի ն պ ահպանվել է ՀՀ  օ րենսդրո ւթյուն ում  առկա թե րո ւթյ ունը,  ա յն է`
տեղական  հա րկ եր  համա րվա ծ  գույքահարկ ի և  հողի հարկ ի դ րույքաչափերը շա -
րու նակե լ  են ս ահման ված  մնալ  օր ենք ով, դրան ց ս ահ մանման իրավ ու նքը , օրենքով
նախատես ված շր ջան ակներու մ,  չ ի վերապ ահ վե լ  ՏԻՄ -երին`  ի նչ պես պահ անջում
է  Տեղական ինքնակառավա րմ ան  եվ րոպակա ն  խա րտի ան  (հոդվ ած  9.3): 

201 5-ին  Հա յաստ անի վարչատ արա ծքայի ն բաժանման  մեջ որևէ փոփ ոխ ու թյուն
չի կա տա րվել: Միայն  ընտրվե լ ե ն  14 պիլ ոտայ ին  հ ամայ նքնե րի փնջե ր,  որտեղ
կատարվել են ու սումնա սի րությու ննե ր  և դրանց ից 3- ու մ անց  ե ն կ ացվել տ եղա կան
հանր աք վե ներ  հա մա յն քն երի  խոշորա ցմա ն  հարցադ րմամբ ։  

Տեղակ ան  ին քնակառավարման միավորն երը ̀  համա յնքները,  շ արու նակո ւմ  են
մ նալ  խ իստ  մա սնատվա ծ  և թ ույ լ կա րողությ ուն ներով : Մ իջհամա յն քայի ն հա -
մագործակցությ ան զարգա ցման ա ռումով  փո փո խություն ներ չեն գրանցվել:
Ին չպես  ն ախորդ տ ար իներ ին, այնպես էլ  2015-ին միջհամ այ նքային միա -
վորումներ  չեն ս տեղծ վել:  

2015թ.  ա նփոփոխ  են  մնացել ՏԻՄ -եր ի ըն տր ությունների ժամ կե տը,  ա նցկաց -
ման  ձևը  և կ ար գը։ Սակայ ն 2015 թ.  ս ահմ անադրակ ան  փոփոխ ություններով  ՏԻՄ-
երի պաշտոնավ արման  ժա մկետը դ ար ձե լ է հինգ տ արի: 

2015 թ.,  ին չպես  և ն ախորդ տար ին եր ին, ՏԻՄ-երի ընտ րո ւթյուն նե րը  կատարվել
են բ ավ ականին թո ւյլ մրցա կց ային մ իջ ավ այրո ւմ, շատ  դե պք երում նույնիսկ  վ եր -
ջինիս  բ ացակ այու թյան պայման ներում : 201 5թ . որո շա կի  փո փոխութ յու նն եր են
նկա տվ ել հա մայնք ներ ի ղեկավարների  կ ուսակցական  պատկանելի ության
առո ւմ ով:  20 15թ . ավելի  քան  3 ա նգա մ կրճա տվ ել  է «Բար գավա ճ Հայ աս տան »
կուսա կցությունը ն եր կա յացնող  հա մայ նք ի ղեկա վարն երի թ իվ ը  և 5 0- ով ավ ելացել
ան կու սակցական  համա յն քի ղե կա վավ ար ների  թի վը:  Այդ ուհ անդերձ,  համ այ նք -
ներ ի ղ եկա վա րն եր ի մեծամ ասն ությ ունը դա րձ յա լ Հ այա ստանի Հանրապետակա ն
կ ուսակ ցո ւթ յան ներկա յացո ւցիչն եր  ե ն: 2 01 5թ .  երկու սո վ  ավել ացել  ե ն հա մա յնքի
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ղեկա վա րի  և ավա գանո ւ իրավասություննե րը : Համայ նք ի ղե կավարին  ա մր ագ րվել
է մեկ  ն որ  պարտադիր  լիա զորությ ու ն  քաղաքա շինութ յան  և կոմու նա լ տնտես ու -
թյան  բնա գա վառո ւմ :  Չեն  ընդուն վել պարտադիր լ իա զորությ ու նն եր ի ի րականաց -
ման  կարգեր: 2 01 5թ. տե ղական  ին քն ակառ ավարմա ն  պատ մութ յան մեջ առաջին
անգամ  կ առավարո ւթյ ան ն ախ աձե ռն ութ յամբ ա նց  է  կաց վել տեղ ական  հա նրաքվե :
Սոցիոլոգիական  հե տա զոտության ար դյունքներ ը  վկա յում են, որ բ նակիչ նե րը
դեռևս այդքան է լ  բավարարված  չեն  ՏԻ Մ-եր ի աշ խատանք ից :  201 5թ . անփո փո խ են
մնացել Ֆ րիդ ոմ Հաո ւս ի գնահա տա կա նն երը :  Աշխատան քներ  են կա տա րվ ել  տե -
ղական  ին քն ակառ ավարման ը բ նակչ ության  և  քա ղա քացիակ ան հ ասա րա կության
մաս նակցությունն ապահո վելու  և բար ձրացնե լո ւ ո ւղղությա մբ : 2015 -ին  գաղտնիո -
ւթյան և  վատ աշխա տա նքի խ որհրդանի շ համա րվ ող  «ժան գո տ  կո ղպ եք »
մրցանակը բ աժ ին է հասել  Արմավիրի քա ղաքապե տա րա նին : «Սև ցուցակում»
դարձյ ալ  կա ՏԻՄ -ե րի  ներկայա ցու ցի չ: 20 15թ .,  ինչպես և  նախորդ  տա րիներին ,
բնակի չները  շ արուն ակ ել են դ իմ ում-բող ոքներ ո ւղ ղել Մա րդ ու իր ավ ունքն երի
պաշտպան ին տար բեր հա րցե րո վ:

Հ ամա յն քների ֆինանսական անկախու թյ ան  մակ արդ ակը շա րո ւն ակում է  մ նալ
ցածր, իսկ  ս եփականությո ւնը` ա նբավարա ր  և  հնացած:  2 015 թվակ անին ևս , ին -
չպես նա խո րդ  տա րի ներին,  պե տա կան բյու ջե ին ամր ագրվո ղ  հարկատե սա կներ ից
և պարտա դիր  վճարների ց  համայնք ներին մա սհանո ւմ ներ չեն կատարվե լ: 

Ընդհան ու ր առմամ բ, համայնքնե րը  դեռևս  շա տ  հեռո ւ ե ն վարկային շուկ ա
մուտք  գ ործելու հ նար ավորութ յո ւնի ց: 201 5թ .  ևս  հ ամայնքներ ը չեն  թո ղարկ ել պ ար -
տատոմ սե ր: 

Հ ամ եմատե լով  Տ ԻՄ-երի  լի ազ որութ յո ւն ներ ի  և հա մայնք նե րի  ֆի նանսակա ն
միջոց ների համ ապ ատասխա նո ւթյ ան ՝ Հայաս տանի և Եվրամի ու թյա ն երկր ների
ցու ցա նի շները,  տեսնում  են ք, որ  Հայաստա նն  առայժմ  էա կա նո րեն զիջո ւմ է Ե վր -
ամիությ ան  երկրներին, մասնա վորապ ես ՝ երկրի  հ ան րային  ծա խսե րո ւմ  և ՀՆԱ- ու մ
համ այ նք ների բյուջեներ ի հա նրագումարային ծախ սերի տե սակար ար  կշռի,
բն ակ չութ յա ն մե կ  շնչին  ըն կն ող՝ հ ամ այնքն երի բյ ու ջեների եկամուտների  և
ծախ սե րի չափե րո վ: Դ ա նշա նա կում  է , ո ր 2015 -ի ն  Հայաս տան ու մ իշխանության
ապակե նտ րոնացմ ան  աս տիճանը  շա րունա կում է մնալ  ցածր: 

Չ նայած տ ար եց տարի զգ ալիոր են  աճ ել են  ՀՀ  հա մայնքն երի  բյուջե նե րի՝  ի նչպես
ե կամտային և ծախս այ ին  բ ացա րձ ակ ցուցան իշներ ը,  այնպ ես  էլ  դրա նց
կատարողականներ ը,  Հ Հ համայ նքն եր ի մեծա մա սնությ ունը  դ եռ ևս չի  կ ար ողա նում
ամբ ողջական ծ ավալով  և  լի արժեքո րեն իրա կա նացն ել օ րե նքով ՏԻ Մ- երին վե -
րապա հվ ած բոլ որ  լիա զորո ւթ յունն երը,  հատկա պես՝ հ ամայնք այ ին ծառայութ յուն -
ների մ ատու ցման մ ասով,  որ ի  պատ ճա ռով ՀՀ  բ նակչու թյան գ եր ակշռ ող մ աս ի
կենսամ ակար դակը նկատելի դրական փ ոփոխու թյուն նե րի չի ե նթ ար կվել:

20 15-ին  ևս  ՀՀ  բո լոր հա մա յնքների բյուջեների ը նդհանուր եկամուտ ների/ծ ախ -
սերի մե ջ մոտ 6 0% -ը կազ մո ւմ ե ն  միայն  Եր ևան քաղաքի բ յուջ եի ընդհանուր եկամ -
ուտները/ծա խսերը :  Իսկ բնա կչ ու թյան  մեկ շնչ ին  ընկն ող ՝ ՀՀ  հ ամայնք նե րի
բյուջեների  (առանց Երևանի) եկա մո ւտները/ ծախսերը մոտ 2 .7  ան գա մ ցածր են,
քան Երևա նի բյո ւջեի նո ւյ ն  ցուցանիշները: 

2015 -ին ևս,  ինչպես նախորդ տարիներին էր, ՀՀ համայնքների (առանց Երևան
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քաղաքի) բյուջեների ըստ  գործառ ակ ան  դասակա րգմ ան ծախսերի  տեսակարար
կշիռ նե րն էակ անո րեն տա րբ երվում ե ն  ին չպես ՀՀ  համայնքն եր ի (ներառյալ Երևա-
նի) բ յո ւջ եների, ա յն պես էլ  Եր ևանի բյո ւջ եի ծախս եր ի տեսակարա ր կշի ռն երից
ընդհանո ւր  ծախսերում: Օրի նա կ,  ՀՀ համա յն քների (առա նց Եր ևա նի)  2015 թ.  բյուջ -
են երում  ընդհանուր բնույթի ծառայությունների ծախսերի տեսակարար կշիռն
ամենաբարձրն է և կազմո ւմ  է ընդ հան ուր ծա խս երի մոտ  41 .6 %-ը, ՀՀ համայնքների
( ներառյալ Երևանի) բ յո ւջեներում՝ 22. 7%, ի սկ  Երևան ի բ յուջեո ւմ ՝ ընդամե նը  9 .8%:

ՀՀ համայնքների (ներ առ յալ Ե րև ան ի)  բյուջեների ընթացիկ և կապիտալ
ծախսերի հարաբերակցություններն ընդհանուր ծախսերում վերջին 5  տարիներին
փոփոխվել են տարբեր համամասնություններով:  Եթե 201 1- 20 13թթ. ժամանակահ-
ատվածում կապիտալ ծախսերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերում
28.9%-ից նվազել է`  հասնել ով  մ ինչև  22.4 %, իսկ 2 01 4- ին այն դրսևորել է որ ոշակի
աճի միտում` բարձրան ալով մինչ և  24.0%, ապա 2015-ին  այն կտ րո ւկ նվազել է՝
իջնելով  մ ին չև 12. 9%ի:

Երևան քաղաքի 20 11-2014 թթ. բյուջեների ընդհանուր ծախսերում կ ապիտալ
ծախսերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր ծախսերում կազմել է համա պա տաս -
խանաբար 3 2. 8%, 28.0%, 26.8 % և 29 .0 %, իսկ 2015-ին այն ավելի կտրուկ  է նվազ ել,
ի ջն ելով  մինչև 1 0. 9%:

2015-ին  ՀՀ  բոլոր համ այ նքների ( առ անց Երև ան ի)  հա մա ր հաշ վա րկ ված ՝
ընդհանուր ծախսերում աշխատավարձերի և հավելավճարների տեսակարար կշ-
իռը (ը նդ ամենը ՝ 33.1% ) մո տ 4.5 անգամ բ ար ձր  է Երևա ն  քա ղաքի համար հ աշվարկ -
վա ծ  նույն ցո ւց ան իշի ց (ընդամ ենը՝ 7. 3% ), ո րը  հիմնակ անում  պ այման ավորված  է
երկու հանգաման քն երով`  հա մայ նքնե րի ( առ անց Ե րև ան ի)  ու  նրանց  են թակա կ -
ազ մակերպ ու թյուն նե րի աշխա տա կա զմեր ի  ուռճ աց ված լի նե լով և հ ամ այ նք ների
բյուջեների  ե կամուտն եր ի  ըն դհա նուր ա նբ ավա րարութ յամ բ:

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման  համակ ար գի վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ համայնքների մեծ մասի մասնագիտական կարողությունները բավարար չեն
հանրային ծառայությունները ողջ ծավալով և բավարար որակով մատուցելու
համար, իսկ բյուջետային միջոցներն այնքան սուղ են,  որ հիմնականում
բավարարում են միայն համայնքի աշխատակազմը պահպանելու համար:
Միջոցների այսպիսի սղությունը հանգեցնում է մի շարք խորքային խնդիրների:
Այդ ամենով պայմանավորված` ՏԻՄ-երը լիարժեքորեն չեն կատարում իրենց կ-
արևոր դերը հանրային կառավարման համակարգում:

Համայնքների աշխատակազմերում թերևս ամենաէական կառուցվածքային
փոփոխությունները հաշվետու տարում կապված են համայնքների խոշորացման
և դրա արդյունքում բազմաբնակավայր համայնքներում աշխատ ակազմի վարչա-
կան ներկայացուցչի ինստիտուտի ներդրման հետ:  

Համայնքային ծառայության մասին օրենքի ընդունումից ի վեր բավականաչափ
աշխատանք է կատարվել համայնքային ծառայության ինստիտուտի կայացման և
արմատավորման ուղղությամբ:  Սակայն դեռևս շատ խնդիրներ կան, որոնք պետք
է ժամանակի ընթացքում իրենց լուծումը ստանան: Այդ խնդիրների շարքին կար-
ելի է դասել համայնքային ծառայության արդյունավետության ցածր մակարդակը,
համայնքային ծառայողների ընտրության,  ատեստավորման,  վերապատրա-
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ստման և մասնագիտական առաջխաղացման կառուցակարգերի անկատարու -
թյունը,  խրախուսման համակարգերի անարդյունավետությունը և այլն:  Առանց
վերոնշյալ խնդիրների լուծման անհնար կդառնա համակարգի հետագա զարգա-
ցումը և կատարելագործումը:

Հա մայ նք ային ծառայութ յան համ ակար գո ւմ 201 5թ . դ եկտեմ բերի 31-ի դ րու թյամբ
համա յնքայ ին  ծառայող նե րի  թիվը  6076 է եղել, որից տարվ ա  ընթացքու մ վերապ -
ատրաստվել է 12 68-ը ՝  833-ը՝ պ ետ ակ ան բ յու ջեի  հաշ վին,  4 35-ը՝ համայնքա յին
բյուջե ների :  Վերլու ծո ւթյ ու նները  ց ույ ց են  տալիս ,  որ  համայնք այ ին ծառ այո ղներ ի
վերապատրաս տման համա կա րգում բ ավ արար ուշ ադրութ յո ւն  չի դ ար ձվ ում
գործնա կա ն հ ար ցերին,  տարբ եր  հավանական իրավ իճա կների  հետ ազ ոտմանը  և
քնն արկմ անը:  

2015 թ.  ևս  տարբեր մի ջազ գային  կազմա կե րպ ութ յուն նե ր շ ար ունակե լ  են գոր -
ծունե ու թյուն ի րականացն ել  Հայաս տան ի բազ մաթ իվ  համայնքնե րո ւմ: Նրա նց  գոր -
ծունեությու նը շա րո ւնակո ւմ է ա նհրաժեշ տ  և  պահանջվ ած մնալ համ այ նքն երի
հ ամար: Նրա նք  ս ովոր աբար գործու մ են` հա մա գո րծա կցե լով ՀՀ կառա վարության
հե տ, հաճախ`  փոխհամա գո րծ ակցո ւմ ե ն միմյանց  հե տ, ս ակայն ոչ  բո լո ր
հնարավորություններ ն են  օ գտագոր ծվ ում  արդյ ու նավետ  ձևո վ: 

2 015 թ. համա յնք այի ն ծառայու թյ ունների մ ատու ցման ոլ որ տու մ շարու նա կվ ել
են ծավա լուն ա շխ ատանքն եր իրական ացվել մ այրաք աղ աքում:  Ե րևան քաղա քի ն
բաժին է ը նկնո ւմ համայնքնե րի ը նդհանուր բյու ջետայի ն ծախս երի ա վե լի մեծ
մասնաբաժի ն, քան մ նա ցյալ բո լո ր համայնքներին` մի ասին վե րցրած: Այ դպ իսով,
բա վակա նին բա րձր է Եր ևանի բյ ու ջեում հ անրա յին ծ առայություն ների ծ ախսեր ի
տեսակարար կշիռը :  Մարզեր ու մ ըն դգրկ վա ծ համա յն քներ ում ցա ծր է հանրա յին
ծա ռա յությո ւն ների ծախ սե րի և ը նդ հանու ր բն ույ թի հ անր ային ծ առայությ ու նն երի
ծախսերի հար աբերա կց ությո ւն ը,  այ սի նքն բա վակ անին բա րձ ր են  հա մա յնքների
աշխ ատակազ մերի  պա հպանման  ծ ախսե րը:  Մա րզերո ւմ ը նդգրկվա ծ
հա մայնքներում ծառայու թյունն եր ի մա տուցման բն ագ ավա ռում այս կ ամ այն չա -
փո վ աշխատա նք ներ են ի րա կանացն ում հ իմ նականո ւմ քաղաքային և խո շոր
գյու ղա կան հ ամայնքները :  

Վերը  նշ ված եզրա կացու թյ ուն ների  հիմ ան  վրա  կ արե լի  է կա տա րել հետ ևյ ալ
առաջ արկութ յո ւնն երը

Հա յաստան ի տ եղական ինքնա կառ ավ արման համա կարգի հետագ ա
զա րգաց մա ն համ ար  շարո ւն ակ ում է կարևո ր մ նալ բ արեփոխո ւմնե րի ը նթ ացքի
արա գացու մն ա յդ ոլորտի բոլոր ուղղ ու թյուննե րով։  Խոսք ը  վերաբեր ում է ին չպես
օրեն սդրական  դ աշտի  հ ամ ալր մա նը,  այն պե ս  էլ  օրենսդր ու թյան փաստ ացի
իրական աց մանը :  Մասնավո րա պես,  ա նհրաժ եշտ է  ը նդ ու նել մ իջ համ այ նքային
միավ որո ւմների  մասին օ րի նա գիծը, «Ֆ ին անսական հա մա հարթե ցման մասին»  և
«Տ եղ ական տո ւրքերի ու վ ճարների մ ասի ն»  նո ր օր ին ագծերը,  ի նչպ ես  նաև  մշակ ել
ու  ընդու նել  համայ նքայի ն  պար տա տոմսե րի  թողարկմ ան  մա սին օրենք ը:

Նշվ ած օ րի նա գծերի ը նդ ու նո ւմն  օրակար գից  չի կարող  հ անել  Տ եղա կան ինք նա -
կա ռա վարման զ արգաց ման  կամ ապա կենտ րոնացմ ան  ռ ազմա վարական ծրագրի
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ը նդու նման հա րցը : Դա  հ նար ավ որութ յո ւն կտա  մե կ  փա ստա թղթում  ա մրա գրել
Հայ աս տանի տեղական  ի նքնակա ռա վարման համա կա րգի տ եսլ ականը,  դր ան
հասնե լու  ուղի ներ ն ո ւ  քայլերի  կա տարման հաջ որդականությու նը և  ժամկե տն երը: 

Ա նհ րաժե շտ է  ու ղղել 2 01 0թ. ընդունված տեղակա ն հարկերի օրենս դր ակա ն
փաթ եթ ում թո ւյլ տրվա ծ  սխ ալ ը, այն  է՝  գույ քա հարկի և  հող ի հարկի  դր ույքաչափ -
երի  ս ահմանմա ն  իր ավունք ն օր ենքո վ  սա հմանվա ծ  շրջ ան ակներ ու մ վերապ ահ ել
հ ամա յնքի ա վա գան ուն:

Հա յաստան ի  տեղական ի նքնակառ ավարման  համա կա րգի հ ետ ագա  զարգա -
ցու մն  անհ նա ր է առա նց  համ այ նքների խ ոշորացման և  մի ջհամայ նքա յի ն
միավորո ւմների ստե ղծմ ան: Այս հար ցերը  ևս  շուտափ ու յթ  լուծում  ե ն պա հանջ ում:

ՏԻ Մ-ե րի ն օրեն քո վ վերա պահվ ած  լ իազոր ու թյ ուն նե րն ամբ ողջական  ծավալո վ
և  լիարժ եքորե ն  իրակա նա ցն ելու հ ամա ր  կար ևոր է օրենք ով հ ամ այնքնե րի ն ա պա -
հովել  ֆի նա նս ավ որման ն որ  ա ղբ յու րներով և  միջո ցներ ով:  Մասնա վո րապես,
կա տարելա գործե լ  ՀՀ օրեն սդ րո ւթյունը ՝  պետա կան հա րկ եր ից համ այ նքներ ի
բյուջե նե րի ն մասհ անումնե ր  կա տարելու  և հ ամայ նք ներին կա պի տալի շուկա  ներգ -
րավ ելո ւ ուղղ ու թյ ուն ներով ( անհրաժե շտ է  մշ ակել և  ընդունե լ  համապատ աս խան
կա րգ եր`  հ ամայնքն եր ի կո ղմից  ա ռևտրայ ին  բանկե րից  և ֆինան սա կան հա -
ստատութ յուն նե րից փոխ առ ու  միջոցն եր  վե րցնելո ւ մասին,  համայ նք այ ին պ -
արտատոմսեր թողա րկելո ւ  մասին,  մշ ակ ել և  կիրառո ւթյ ան մեջ  դ նել  համայ նքն երի
վարկունա կու թյան գ նա հատման հ ամակարգ եր և  գո րծիքներ ),  զ արգացն ել
պե տական բյո ւջեից հ ամա յնքներին ն պատ ակ այի ն միջոցների  հատկաց ման
պայմ ան ներն  ու  կառուց ակարգերը : 

Տ ԻՄ-ե րի  ը նտրությ ունն երի  առ ումով  կա րևո ր է համ այ նք ի ավագ ան ու
ընտրությ ու ննե րի  անցկա ցումը ,  միա ժա մանակ կ իր առե լո վ թե  հ ամա մա սնական և
թե  մեծամասնական ը նտրակա րգ երը:  Շար ու նակո ւմ  է  ար դիական  մն ալ ՏԻՄ- երի
լիազորո ւթյունն եր ի իրականաց ման  կարգերի  հստակե ցմ ան  խն դիրը : Անհրա ժե -
շտ  է ընդլ այն ել  ՏԻՄ-երի հրապարակայն ութ յունն  ապ ահովող  գործ իք ների կ ազմն
ու  նման գոր ծի քն եր ուն եցող հ ամ այնքներ ի  ցա նկ ը:  Կա րևոր է  հետև ողական  լին ել
տ եղական  ին քն ակառա վարմա նը  բնակչությ ան  մասնակ ցությ ու նն ապահ ովող
օրե նս դրա կա ն դրույթ ները  կյանքի կո չե լո ւ հ արցում ՝  ակ տիվա ցն ելով բն ակ չության -
ն  ու քաղ աք ացի ական  հաս ար ակության ը,  մա սնավոր  հատ ված ի կա զմակերպ ու -
թյ ունների ն, ընդլ այն ել ով մա սն ակցայնությու նն  ապա հովո ղ տա րբեր գո րծ իքն երի
( օրին ակ , կա րճ  հա ղո րդագրու թյ ուններ ) կիր առ ումը:  

Հիմ նվելով  Հ այ աստա նո ւմ ընթ աց ող համա յնքնե րի  խոշո րա ցմա ն
բարեփոխ ումների փուլային ար դյ ուն քն երի և միջ ազգայ ին  փո րձ ի  վրա՝  մի  շ արք
բնագա վա ռներու մ  ծրա գրել և  աստ իճ անաբար  ի րակա նացն ել  պետ ակ ան կ առ ավ -
արման մա րմ ին ներ ի լիազ որո ւթ յու նների ապ ակենտրոնացում ( համ ապ ատաս խա -
ն ֆ ին անսավոր մա մբ) դեպի  ՏԻ Մ-եր ՝  բար ձրացնե լո վ  Հայաստա նո ւմ իշխա նության
ապ ակենտրոնացման աս տի ճան ը:

Ընդ հա նո ւր առմ ամբ , կարե լի է ն շել, ո ր բա րելավմ ան և հ ետագ ա  զարգաց մա ն
կա րիք  ու նեն մ ատուցվող բո լոր հ ամ այնքայի ն ծառայու թյ ուններ ը,  որոնք շատ համ -
այ նք ներո ւմ հեռու  են  բա վար ար լ ինելո ւց :
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Գր ակ ան ութ յուն

1 ՀՀ  Ս ահմանադ րություն
2 Տ եղ ական  ինքն ակառավ ար մա ն եվրոպ ակ ան  խ արտ իա
3 ՀՀ  Ընտր ակ ան  օր ենս գիր ք
4  «Տ եղակ ան ին քնա կառավարմ ան մ ասին Հ այ աս տանի Հ անրապետու թյան օրե -

նքու մ լրացումնե ր  կատարելու մասի ն» ՀՀ  օր ենք, ըն դո ւնված 2 6  փե տր վար ի
2015 թ. 

5  «Ե րևա ն  քաղ աքո ւմ  տ եղակ ան ին քնա կառավարմ ան մ ասին Հ այ աս տանի
Հանրապետու թյան օրե նքու մ լրացումնե ր  կատարելու մասի ն»  Հ Հ օրենք ,
ըն դո ւնվ ած 26  փետր վա րի  20 15  թ.   

6  «Տ եղակ ան ին քնա կառավար մա ն մա սին  Հայաստա նի  Հան րապետո ւթ յա ն օրեն -
քում փոփո խություն ներ  և լրացում ներ  կ ատարելու մասի ն» ՀՀ  օր ենք, ըն դո ւնված
2 4  նո յե մբե րի 201 5թ.

7  «Ե րևա ն  քաղ աքո ւմ  տ եղակ ան ին քնա կառավարմ ան մասի ն  Հա յաստան ի
Հանրապե տության  օրեն քում լրացո ւմ  կատարելու մ աս ին » ՀՀ օր են ք,  ը նդո ւնված
19 հ ու նիս ի  201 5 թ .

8  «Տ եղակ ան ին քնա կառավար մա ն մա սին Հայա ստ անի Հան րա պե տությա ն
օրենքու մ փոփոխո ւթյո ւն և լրացո ւմ  կատարելու մա սի ն»  ՀՀ օրե նք ,  ըն դու նված
1 9 հո ւն իսի  2 015 թ.   

9  «Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք-
ում փոփոխություն կատարելու մասին»  ՀՀ օրենք,  ընդունված 29  ապրիլի 201 5թ.   

10 «Հայ աստանի Հա նրա պետութ յա ն բ յուջե տա յին համ ակար գի մաս ին» ՀՀ օր ենք ը
11 «Աշխատ անք ի  պետակա ն  տես չությ ան  մա սին» Հ Հ  օր ենք ը
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PREFACE

This book is devoted to assessment of reforms implemented in local
self-government system of Armenia in 2015, such assessment made
pursuant to the methodology developed by the experts of Communities
Finance Officers Association (CFOA). The assessment of reforms is based
on the enactment of the provisions set out in the government programs
in respect of local self-government system, indicators describing the
status of local self-government, performance of local self-government
bodies and as well as fulfillment of obligations assumed by the Republic
of Armenia towards international organizations. 

CFOA participates and follows the progress in local self-government
reforms in Armenia since the very outset when local self-government
system was established in 1996. Over the recent years CFOA has
published seven books setting out assessments of the progress in reform
implementation, as well as numerous recommendations on further steps
on the path of reforms. The first of these books (Local Self-Government
Reforms in Armenia: Policy Options and Recommendations, edited by
David Tumanyan, Ph.D. Economics), was published in 2004. This
publication encompasses articles describing the course and progress in
reforms implemented in local self-government between 1996 and 2004. 

The second book (Local Self-Government Reforms in Armenia (2004-
2006), Book 2; edited by David Tumanyan, Ph.D. Economics) was
published in 2008. It sets out the assessments of reforms implemented
in local self-government between 2004 and 2006.

The third publication (Local Self-government Reforms in Armenia
(2007- 2008), Book 3; edited by David Tumanyan, Ph.D. Economics) was
published in 2009. Since 2007, CFOA has been implementing
assessments of local self-government reforms in Armenia in the form of
reports and has been presenting them to the public at large. These reports
are designed and produced in unified format and contain assessments
grouped by individual components of local self-government, such as
administrative and territorial division and inter-municipal cooperation,
municipal property, finance, local elections and activities of LSGs, local
democracy, administrative structures and delivery of municipal services.

The fourth entitled Local Self-government Reforms in Armenia
(2009-2010) Book 4, edited by David Tumanyan, Ph.D. Economics, was
published in 2011.

The fifth book entitled Local Self-government Reforms in Armenia
(2011), Book 5, edited by David Tumanyan, Ph.D. Economics, was
published in 2012.
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The sixth book entitled Local Self-Government Reforms in Armenia
(2012 and 2013), Book 6, edited by David Tumanyan, Ph.D. Economics,
was published in 2015.

The seventh book entitled Local Self-government Reforms in
Armenia (2014), Book 7, edited by David Tumanyan, Ph.D. Economics,
was published in 2015.

This book is the eighth publication of CFOA on local self-government
reforms in Armenia.

In addition to covering the progress of local self-government reforms
in Armenia, this book reflects on the priority issues of the area of study
and sets out recommendations on their resolution. 
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David Tumanyan, Vahram Shahbazyan, Knarik Ayvazova (Arabyan), 

Levon Tumanyan, Vahe Sargsyan and Rouben Hayrapetyan



1. Legal and programmatic assessment of local self-government reforms

1.1 Legal assessment of local self-government reforms

Reflection of Constitutional provisions in the legislation 

Prior to the beginning of 2015, amendments or changes in the national legislation
regarding local-self-government stipulated by constitutional amendments of 2005
were not made or were made only partially. Such provisions include: 

a) Avagani (municipal councils) shall establish local taxes in accordance with
the legislative procedures (Article 107)

b) The rules of procedure for implementation of powers of the municipality
mayor shall be defined by law (Article 107);

c) The principles and rules of procedure applicable in merger or demerger of
municipalities, as well as the timing of elections of the local self-
government bodies in the newly established municipalities shall be defined
by law (Article 110);

d) Inter-municipal unions may be established in accordance with the
legislative provisions (Article 110).

In 2015 there was no legal basis provided to avaganis to set up local taxes.
According to the RA law on Local Self-government, law on Taxes, as well as the law
on the Budget System of the Republic of Armenia, property tax, land tax and hotel
tax were defined as local taxes. The laws on Property Tax and Land Tax were enacted
long time ago and they set up the respective tax rates despite being defined as local
taxes, while according to the European Charter of Local Self-government, part at least
of the financial resources of local authorities shall derive from local taxes and charges
of which, within the limits of statute, they have the power to determine the rate143.
In this respect several provisions of the above laws contradict the European Charter
of Local Self-government, because the power to set up the rates of property and land
taxes as the taxes under local jurisdiction has not been granted to local self-
government bodies. Avaganis are empowered to set up only the rates of hotel taxes,
but the Law on Hotel Tax was not adopted in 2015 either144, which would enable
avaganis to exercise the mentioned power in practice.

The regulations in regard to fulfillment of mandatory and delegated powers by
municipality mayors were not adopted in 2015. 
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143 European Charter of Local Self-Government, Article 9.3.
144 Back at the end of 2009, the Ministry of Territorial Administration submitted the draft law on Hotel Tax
developed by CFOA to the Government of Armenia. In 2010, the Government returned the draft to the Ministry
for further discussion with stakeholders. Such discussions resulted in minor changes, and the Ministry of
Territorial Administration re-submitted the draft to the Government at the end of the same year, but there has
been no further development since then. 



In 2015 certain developments were recorded in regard to amalgamation of
municipalities. According to the Constitution one of the mandatory provisions was
to hold local referenda in municipalities subject to amalgamation. On May 17, 2015
local referenda were organized in municipalities within three municipality clusters
(Dilijan, Tumanyan and Tatev). The results of referenda are available in section 3.1
of the current report. 

The principles, rules of procedure applicable to merger and demerger of
municipalities, as well as the timing of elections of the local self-government bodies
in the newly established municipalities are defined by the amendments to the laws
on “Administrative Territorial Division of the RA” and “Local Self-government.”

No law on inter-municipal unions was enacted during the year. 
Thus, legislative changes stipulated by constitutional amendments continued to a

certain extent, recording one result. 
However, certain provisions of the RA Constitution were not reflected in laws,

for the new Constitution adopted through national referendum on December 6, does
not contain many of the provisions regarding local self-government, which were
present in the old Constitution. New provisions were reflected instead. 

The provisions of the former Constitution still preserved in the new one which
require to be defined by laws, are as follows:

In view of public interests, municipalities may be merged or demerged by law.
When adopting the respective law, the National Assembly shall be obliged to listen
to the opinion of the municipalities concerned (Article 190).

To improve the efficiency of local self-government, avaganis may create inter-
municipal unions. In view of public interests, inter-municipal unions may also be
created by law by proposal of the Government (Article 189.1).

New provisions in the newly adopted Constitution requiring legislative bases are
as follows: 

The bodies of local self-government are the avagani and the municipality mayor,
which shall be elected for a five-year term. The Electoral Code may prescribe direct
or indirect election of the mayor. The election procedure of local self-government
bodies shall be defined by the Electoral Code (Article 181).

The mandatory tasks of municipalities shall be defined by law (Article 182.1).
The procedure of municipality budget revenue formation and expenditure

execution shall be defined by law (Article 185.2).
Within the scope of rates prescribed by law, the avagani shall set local taxes and

duties (Article 185.3)
According to Article 210 of the Constitution the Law on Local Self-government

shall be complied with the Constitution and shall enter into force on January 1 2017,
while the Electoral Code shall enter into force on June 1 2016. 

Since there was little time left to the end of 2015 after the adoption of the new
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Constitution, the mentioned provisions were not reflected in laws. 
The law on municipal bonds envisaged by the Law on Local Self-Government

(Article 59) and the Law on Budgetary System of Armenia (Article 30) was not
adopted in 2015 either.

Amendments and additions in the legislation regulating local self-government

No new laws on local self-government were adopted in 2015, but a number of
amendments and additions were introduced into the existing legislation.

Amendments and additions in the Law on Local Self-Government of Armenia
were introduced through six bills adopted by the National Assembly. According to
the law adopted on February 26 2015, additions were made to municipality mayor’s
powers regarding civic memorial (farewell) service rituals, as well as restrictions were
adopted regarding the buildings and constructions where these kinds of service rituals
are organized. Also, according to the law adopted on April 29, changes were made in
the municipality mayor’s powers regarding the cemetery maintenance, and according
to the law adopted on June 19 2015, an amendment and an addition were introduced
in the RA law on “Local Self-Government,” through which an administrative power
was assigned to the mayor (see Section 3.1). 

By the law adopted on November 24 2015, amendments and additions were
introduced in the issues concerning amalgamation of municipalities. Namely, the timing
of elections of the local self-government bodies in the newly established municipalities
was defined (see Section 2.1). By the law adopted on December 7, amendments were
made to the article on four-year municipality development plan (see Section 4). 

According to the law adopted on December 21 2015 the wording “the ban on
provision of architectural and planning tasks and (or) land spots for constructions
purposes without urban development planning documents without approval by the
established order, after 2016” was changed into “after 2021.” 

In 2015 five amendments and additions were introduced in the law on “Local
Duties and Fees.” 

According to the law adopted on December 7 amendments were made to the law
on “Local Duties and Fees,” enabling avaganis to set up differentiated rates of duties
and fees in accordance with the established sectorization. According to the law
adopted on November 24 editorial changes were introduced. June 19 amendment to
the law on “Local Self-Government” according to which an administrative power was
assigned to the municipality mayor, was reflected in the law on “Local Duties and
Fees” as well. According to the law adopted on April 29 amendments were made
regarding the rates of select local duties. According to the law adopted on February
26 a new type of local duty was set up (see Section 4). 
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One amendment was made to the law on Financial Equalization, select data were
changed (see Section 4). 

Amendments regarding principles and rules of procedure of merger and demerger of
municipalities (see Section 2.1) were made by the RA law on making amendments (adopted
on November 24 2015) to the law on Administrative Territorial Division of the RA. 

Amendments were introduced in the RA law on Local Self-government in
Yerevan, through two bills adopted by the National Assembly (see Section 3.1). 

1.2 Programmatic assessment of local self-government reforms

In 2015 the RA government program (see “Local Self-Government in Armenia”,
Book 7, 2014, Appendix 1) approved by the National Assembly on May 22 2014,
continued to be in force. Many provisions envisaged by this program were not
implemented in 2015, including pilot projects of amalgamation of municipalities,
development of LSG capacities with a view to introduce information technologies,
formation of information society in municipalities. Select provision of the government
program started to be implemented. 

Few of the actions envisaged by the RA Perspective Development Strategic
Program for 2014-2025, approved by the government decree N 442, March 27 (see
“Local Self-Government in Armenia”, 2014, book 7, Appendix 2) were implemented.
These are the actions envisaged by the government program as well.

Assessment of activities of government bodies responsible for 
development of local-self government

The government bodies responsible for reforms in and development of local self-
government are the RA National Assembly and the government. 

In 2015 the NA Steering Committee for Territorial Administration and Local Self-
Government convened sessions and approved bills regarding local self-government,
to be included on the agendas of the NA plenary sessions. The Steering Committee,
as in the previous years, never went further the organization of discussions on the
bills submitted to the RA government and did not show any initiative in development
of bills regarding the local self-government. 

In the reported period the RA Ministry of Territorial Administration and
Emergency Situations, the state authorized body for the local self-government,
worked to develop draft laws, to organize discussions on drafted laws, amend and
submit them to the RA government according to the defined procedures. 

Armenia ratified the European Charter of Local Self-Government in 2002, with the
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exception of a few articles (Articles 5 and 6, as well as 7.2 and 10.3). In 2015 the RA
Ministry of Territorial Administration and Emergency Situations worked to organize the
ratification of the mentioned articles (the National Assembly ratified them on December
8). The Ministry developed three pilot programs of amalgamation of municipalities, the
draft decrees on holding local referenda, respective draft laws on amalgamation of
municipalities and continued to implement projects on household solid waste disposal. 

On November 10 2015 the RA Ministry of Territorial Administration and
Emergency Situations organized the 5th conference of rural municipalities in Jermuk.
The conference hosted representatives of government bodies, local self-government
bodies and those of international and local organizations working with municipalities,
as well as experts. Various reports were presented and priority issues regarding local
self-government were discussed at the conference. 

During the year the RA Ministry of Territorial Administration and Emergency
Situations continued to cooperate effectively with international and local organizations. 

The Ministry continued to improve its open and transparent way of working.
During the year business relations between the Ministry and municipalities were
strengthened even more. 

By the law on making amendments and additions (dated November 17 2014) to
the RA law on Structure of the Government of the Republic of Armenia, as well as
by decree NH-602-N (dated December 1 2014) of the President of the Republic of
Armenia the RA Ministry of Emergency Situations was reorganized and joined the
Ministry of Territorial Administration and was renamed the Ministry of Territorial
Administration and Emergency Situations. However, in the reported period it became
obvious that this merger was mechanical and had no positive result. 

1.3. Performance under international commitments

As a member of Council of Europe, Armenia has assumed a set of commitments
and obligations towards this organization, including in the area of local self-
governance. Such obligations and commitments relate to incorporation of the
principles of the European Charter of Local Self-Government (the Charter is an
integral part of the national legislation since May 1 2002) and assignments of the
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe into the national
legislation and actual application of the respective mechanisms. In 2015 Armenia did
not record any progress regarding the practical application of principles of the
European Charter of Local Self-Government.

In 2013 Armenia joined the Additional Protocol to the European Charter of Local
Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority.
Although the law on making amendments to the law on Local Self-Government was

138



adopted in June of the same year, regarding civic engagement in local governance,
the practical application of these legislative provisions was not ensured in 2015. 

In 2015 a new 2015-2018 Council of Europe Action Plan for Armenia entered into force,
one of the provisions of which regards the support to the local self-government reforms. 

On December 11 2015 the Congress of Local and Regional Authorities of the
Council of Europe adopted Post-Monitoring Road Map of Armenia marking the
activities to be implemented in the area of local self-government. 

Involved in European Neighborhood policy (ENP) and Eastern Partnership (EaP),
Armenia has certain commitments and obligations towards the European Union as
well. Some actions and measures that relate to local self-government are stipulated
by the ENP EU-Armenia action plan, and these are the commitments or obligations
of Armenia in the context of the program implementation.

The list of measures to secure actions stipulated by the ENP Armenia-EU action
plan for 2014-2015 is supported by the decree NK-53-A of the RA President, dated
April 23, 2014, which is broken down by the program years (see Table 1). The
development of integration among local authorities was anticipated for 2015, however
no substantial manifestation was registered. 

Table 1: List of measures to secure actions aimed to develop the local self-government
in Armenia stipulated by ENP Armenia-EU action plan for 2014-2015

The Conference of Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership
(CORLEAP) is an important platform within the Eastern Partnership, comprising
local and regional authorities from six countries (Armenia, Georgia, Azerbaijan,
Ukraine, Belarus, and Moldova) of the Eastern Partnership as well as the European
Union. The aim of the conference is to develop cooperation among the local and
regional authorities and foster capacity building at the local and regional level within
the Eastern Partnership. On September 18 2015 the international conference on
“Local Democracy in Eastern Partnership Member States: Main Issues and Activities”
was held in Yerevan, during which CORLEAP action plan for 2016-2017 was adopted. 
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N Priority issues Anticipated 
results 2014 2015

Competent 
authorities 

19. Implementation
of local self-
government
reform by
applying
European best
practice 

Development of
LSG capacities 

Participation in
measures within
the platform 
of local and
regional
authorities 
of the Eastern
Partnership

Development of
integration
among local
authorities 

The RA
Ministry of
Territorial
Administration 

Anticipated measures



2. Administrative-territorial division and inter-municipal cooperation

The territory of Armenia is 29 743 km², of which 68% occupy agricultural lands,
11,2% forests, 11,1% specially protected areas, and 8,8% other lands. 36,6% of the
territory is mountainous, and the rest is plateaus and other lands. Surface of Sevan
Lake is 1276,6 km².

As of January l 2016 the permanent population of Armenia is 2998,6 thousand
people, which is 12,0 thousand less as compared to last year. 

According to the Law on Administrative and Territorial Division of Armenia and
the Law on Local Self-government in Yerevan, the territory of the country is
distributed among 10 marzes and the urban municipality of Yerevan.

In 2015, 915 municipalities continued to operate, out of which 866 are rural and
49 are urban. 

2.1 Administrative-territorial division 

2015 was a turning point in terms of reforms in territorial-administrative structure
of the Republic of Armenia. During the recent years it has been widely discussed that
the current administrative-territorial structure does not contribute to the
development of local self-government, moreover, it is a serious obstacle on the way
of government decentralization. It can be stated that the amalgamation of
municipalities is gradually becoming a reality. Although it is still in the form of pilot
projects, the reality is that administrative-territorial reform is being implemented.
On November 24 2015 the law on making amendments and additions to the law on
Administrative-Territorial Division of the RA was adopted, which defines the concept
of “multi-settlement municipality,” principles and criteria of merger and demerger of
municipalities, includes list of settlements (see Table 2) within newly formed multi-
settlement municipalities of Tumanyan, Dilidjan and Tatev as well as a description of
their administrative borders. 

The wording of Clause 8, Article 5 of the mentioned law is as follows: “The center
of municipality comprising more than one settlement and its name shall be defined
by this law. The settlement mentioned on the first line of the list of settlements within
a multi-settlements municipality shall be defined as the center of municipality.” 
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Table 2. Newly formed multi-settlement municipalities and the settlements within
municipalities /Article 6. Law Appendix 2, Section 2.5, Paragraph 4; Section 2.8,
Paragraph 97; Sections 2.10, Paragraph 3/
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Marz Municipality Settlement 
Lori

4.Tumanyan City of Tumanyan 
Martz village 
Qarinj village 
Lorut village 
Shamut village
Atan village 
Ahnidzor village 
Qober village 

Syunik
97. Tatev Shinuhayr village 

Tatev village 
Halidzor village 
Harzhis village 
Svarants village
Khot village
Tandzatap village
Qashuni village

Tavush
3.Dilijan City of Dilijan 

Haghartsin village 
Teghut village 
Gosh village 
Aghavnavank village 
Hovq village  
Khachardzan village
Tchermakavan village 
Geghatap village 



Article 5.2 defines the principles of merger and demerger of municipalities:
1. Economic expediency and development
2. Availability and accessibility of public services
3. Availability of human /professional/ resources
4. Autonomy of local self-governments bodies 
5. Availability of inter-municipal transport as well as other means of

communication
6. Effective governance

Municipality amalgamation legislative package including the RA law on making
amendments and additions in the law on Local Self-Government was adopted.
Accordingly, the elections of mayor and avagani in municipalities formed as a result
of merger and demerger of municipalities, are appointed by the decree of the RA
government, on the last Sunday of the 40 day-period, after the law on making
amendments and additions to the law on Administrative-Territorial Division enters
into force, i.e. on February 14 2016. 

The above law defines that any settlement with more than 100 registered residents
included in a multi-settlement municipality, with the exception of municipality
center, shall have one administrative representative. In a settlement with less than
100 registered residents the powers of the administrative representative shall be
exercised by municipality staff145. Moreover the position of an administrative
representative is discretionary, and the costs of maintenance shall be presented in a
separate line in the municipality budget. 

The administrative representative acting on behalf of municipality mayor shall
monitor the delivery of public services in the municipality and report to the mayor.
In the given settlement the administrative representative shall be obliged to assist the
avagani, mayor and secretary of staff in the implementation of some of the powers
reserved to them. This mainly appertains to reception of residents, organization of
public meetings and discussions, civic engagement in local governance, inspection
and collection of local taxes, duties and fees as well as payments for state and
municipality-owned lands and properties, etc146. However, the administrative
representative is not a separate body of local self-government, thus the mayor of
municipality is responsible to the residents for the actions of administrative
representative. 

By the government decrees 269-N, 270-N and 271-N, dated March 19 2015, with
a view to merge Tumanyan, Marts, Qarinj, Lorut, Shamut, Atan, Ahnidzor
municipalities of Lori marz, Shinuhayr, Tatev, Halidzor, Harzhis, Svarants, Khot,
Tandzatap, Qashuni municipalities of Syunik marz, as well as Dilijan, Haghartsin,
Teghut, Gosh, Aghavnavank, Hovq, Khacahrdzan, Chermakavan, Geghatap
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municipalities of Tavush marz, local referenda were held on May 17 2015. 
According to CEC results, the overwhelming majority of population in all the three

municipality clusters voted in favor of merger of municipalities (see Table 3).

Table 3. Results of Local Referenda, by municipalities and municipality clusters
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Name of 
municipality 

Number 
of 

populati
on   

Voter Turnout   Voting Results 
Number 
of people 
with the 
right to 

vote   

Number 
of 

People 
who 
voted   

 

 

% 

YES 
Ballots 

NO 
Ballots 

Number % Number   % 

Tumanyan 
cluster  

4698 3740 1482 39.63% 1007 67.95% 424 28.61% 

Atan 254 210 99 47.1% 42 42.4% 55 55.6% 
Ahnidzor  211 176 75 42.6% 33 44.0% 40 53.3% 
Tumanyan 1896 1535 634 41.3% 576 90.9% 36 5.7% 
Lorut 887 718 245 34.1% 125 51.0% 115 46.9% 
Martz 483 384 139 36.2% 99 71.2% 31 22.3% 
Shamut 303 238 85 35.7% 19 22.4% 64 75.3% 
Qarinj 664 479 205 42.8% 113 55.1% 83 40.5% 
Dilidjan 
cluster 

26577 20432 5651 27.6% 4140 73.26% 1291 22.85% 

Aghavnavanq  344 267 159 59.5% 140 88.1% 17 10.7% 
Gosh 1137 815 296 36.3% 103 34.8% 172 58.1% 
Dilidjan 18675 14668 3778 25.8% 3317 87.8% 344 9.1% 
Teghut 1583 1138 415 36.5% 167 40.2% 222 53.5% 
Khachardzan  367 275 130 47.3% 94 72.3% 27 20.8% 
Haghartsin 4039 2950 720 24.4% 243 33.8% 444 61.7% 
Hovq 432 319 153 47.9% 76 49.7% 65 42.5% 
Tatev cluster 6140 4396 2668 60.7% 2513 94.19% 118 4.42% 
Khot 936 660 380 57.6% 365 96.1% 12 3.16% 
Halidzor 600 443 229 51.7% 173 75.5% 38 16.6% 
Harzhis 784 570 334 58.6% 304 91.0% 30 8.9% 
Shinuhayr 2584 1766 1098 62.1% 1079 98.3% 15 1.4% 
Svarants 289 224 145 64.7% 140 96.6% 2 1.4% 
Tatev 842 651 418 64.2% 389 93.1% 21 5.0% 
Tandzatap 85 64 48 75.0% 47 97.9% 0 0.0% 
Qashuni 20 18 16 88.9% 16 100.0% 0 0.0% 

Name of 
municipality 

Number 
of 

populati
on  

Voter Turnout  Voting Results 
Number 
of people 
with the 
right to 

vote  

Number 
of 

People 
who 
voted   

% 

YES 
Ballots 

NO 
Ballots 

Number % Number  % 



Select municipalities voted against merger (Atan, Ahnidzor, and Shamut in
Tumanyan cluster, Gosh, Teghut and Haghartsin in Dilijan cluster). Municipalities of
Tatev cluster were most active, with a 60, 69% of voter turnout, however the picture
is a lot of different in case of municipalities in Tumanyan and Dilijan clusters, where
voter turnout was 39,63% and 27,8% respectively. 

The international practice demonstrates that municipality residents never have
positive attitude towards amalgamation of municipalities and if we add on the lack of
belief and trust in changes in our county, the upcoming difficulties entailing from
this process become obvious. 

As of January 1, 2016 the average area per municipality (Lake Sevan area excluded)
was 31,1 km² (30,9 km², excluding Yerevan municipality), and 22,4 km² of agricultural
lands (22,2 km², excluding Yerevan municipality). Average population per
municipality is 3277, which is 13 people less as compared to the last year, and 2105
people without Yerevan, which is 40 people less than the last year. In terms of
territory and population per municipality Armenia finds itself on the last lines on the
list of Council of Europe member states.

In Armenia 30,0% of municipalities have population less than 500 people, in 49,3%
of municipalities population is less than 1000 people, 42,7% has 1001-5000 people,
5% has 5001-10000 people, and 3% has more than 10001 (see Table 4). Only Yerevan
has a population of above one million (as of January 1 2016, 1074,3 thousand people,
which is 2,8 thousand more as compared to last year), and the city is not a part of any
marz. Only Gyumri town in Shirak marz has a population of more than 100,000
people.
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Table 4. Number of the RA municipalities (both urban and rural) by marzes and the
selected range of number of population (as of January 1 2016)

Tables 5, 6 and 7 depict the number of educational, health, food safety, animal
health institutions and emergency organizations and retail trade objects by marzes. 

In 2015 no significant changes were made in the number and distribution of music,
crafts, vocational, sports schools, food safety, animal health institutions and
emergency organizations by marzes. The number of pre-school institutions increased
in the city of Yerevan and Shirak marz and in Lori marz, on the contrary, the number
declined slightly. The number of general schools was added mainly in Yerevan and
declined in Shirak and Vayots Dzor marzes. The number of universities declined by
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Marz Up to 
500 

501- 
1000 

1001- 
5000 

5001- 
10000 

10001- 
15000 

15001- 
50000 

50001-   
100000 

100001- 
100000 

Total 

Aragatsotn 
urban/rural  

36 37 36 4  1   1114 

0/36 0/37 0/36 2/2  1/0   33/111 
Ararat 

urban/rural 
4 13 70 6 1 3   997 

0/4 0/13 0/70 0/6 1/0 3/0   44/93 

Armavir 
urban/rural 

5 6 80 4  2   997 
0/5 0/6 0/80 1/3  2/0   33/94 

Gegharkunik 
urban/rural 

28 18 31 11 2 2   992 

0/28 0/18 0/31 1/10 2/0 2/0   55/87 

Lori 
urban/rural 

46 17 42 4 3  1  1113 

0/46 1/17 2/40 1/3 3/0  1/0  88/105 
Kotayk 

urban/rural 
7 12 35 9 1 3   667 

0/7 0/12 1/34 2/7 1/0 3/0   77/60 
Shirak 

urban/rural 
42 31 41 3  1  1 1119 

0/42 0/31 0/41 1/2  1/0  1/0 33/116 
Syunik 

urban/rural 
72 18 15 1 1 2   1109 

1/71 0/18 2/13 1/0 1/0 2/0   77/102 
Vayots Dzor 
urban/rural 

21 5 15 3     444 

0/21 0/5 0/15 3/0     33/41 
Tavush 

urban/rural 
12 16 30 2  2   662 

0/12 0/16 1/29 2/0  2/0   55/57 

Total  
urban/rural   

273 173 395 47 8 16 1 1 914 

1/274 1/175 6/385 14/32 8/0 16/0 1/0 1/0 48/866 



3 in Kotayk, Shirak and Vayots Dzor marzes. The number of out-patient policlinics
decreased mainly in Syunik marz and increased slightly in Yerevan.

It should be noted that the organizations delivering important services are mainly
concentrated in cities, in former regional and marz centers. There are few rural
municipalities maintaining health institutions, sports, music and arts schools. 

Table 5: Number of pre-school institutions, general, music and arts schools, crafts and
vocational organizations, universities and sports institutions by marzes

Table 6. Number of beds in health institutions, including out-patient policlinics,
hospitals, and the number of food security, animal health and emergency institutions
by marzes
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Marzes Pre-
school General Music

and arts Crafts Vocational Universities Sports

Yerevan 214 257 49 12 37 51 55
Aragatsotn 23 122 10 2 1 - 7
Ararat 77 112 23 1 4 - 7
Armavir 57 123 14 1 5 2 6
Gegharkunik 44 126 15 3 9 2 9
Lori 64 168 17 4 9 2 18
Kotayk 54 105 25 8 6 1 16
Shirak 51 171 28 5 12 2 36
Syunik 51 121 18 4 7 2 10
Vayots Dzor 18 50 8 1 3 - 4
Tavush 60 82 19 3 6 - 4
Total 713 1437 226 44 99 62 172

Marzes Out-patient
policlinics

Hospital
beds

Food
security

Animal
health

Emergency
situations

Yerevan 150 7835 12 12 12
Aragatsotn 24 210 4 4 4
Ararat 59 538 4 4 4
Armavir 61 377 3 3 3
Gegharkunik 40 750 5 5 5
Lori 45 486 6 6 7
Kotayk 45 658 4 4 4
Shirak 33 878 7 7 8
Syunik 18 429 5 5 5
Vayots Dzor 8 80 3 3 3
Tavush 26 273 4 4 4
Total 509 12514 57 57 59



Table 7. Retail trade objects 

2.2 Inter-municipal cooperation 

In 2015 no intermunicipal unions were created, mainly due to the imperfection
of the legal framework. A lot of work has been done in the field, including various
analysis, development of concepts and organization of discussions and hearings. 

In 2015 new municipality associations were not registered or liquidated. As of
January 1 2016 there were 25 municipality associations registered in Armenia,
comprising 495 municipalities. The framework of their cooperation was much the
same as in previous years and they were not particularly active. 

Inter-municipal cooperation is mainly embodied in structures created by
municipalities and management of property and land databases through direct
contracts signed among the municipalities. The number of these structures and
municipalities served by them was not changed in 2015 and as of January 1 2016 their
number was respectively 68 and 427. 

The cooperation with international organizations with a view to develop local self-
government continued in 2015. 

There was no development in terms of cross -border cooperation either. The
borders between Armenia and Azerbaijan as well as Armenia and Turkey remain
closed and there are still no cases of cooperation between Armenia and Iran. Within
the European Neighborhood Policy and Eastern Partnership development programs
across the regions along Armenian-Georgian border continued aimed at ecological
protection, promotion of small and medium enterprises and development of tourism.

In 2015 no particular development of inter-municipal cooperation was registered and the
operating municipality associations were not active in protection of interests of LSG bodies.
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Marzes Shops Kiosks Agricultural
markets

Consumer
goods markets

Other trade
objects Total

Yerevan 8149 819 7 32 117 9124
Aragatsotn 190 243 2 2 69 506
Ararat 1037 75 1 3 68 1184
Armavir 175 140 2 4 48 369
Gegharkunik 288 144 2 2 62 498
Lori 271 623 2 3 40 939
Kotayk 854 280 2 4 53 1193
Shirak 674 374 2 5 37 1092
Syunik 201 151 - 7 40 399
Vayots Dzor 249 43 1 - 20 313
Tavush 698 290 1 1 35 1025
Total 12786 3182 22 63 589 16642



3. Formation, powers, authorities and activities of LSGs, 
participation of civil society in local governance 

3.1 Formation, powers, authorities and activities of LSGs

In accordance with Constitutional changes of December 6 2015 the municipality
mayor and avagani shall be elected for a five-year term (instead of previous four-year
term). Besides, the Electoral Code may prescribe direct and indirect elections of
municipality mayor. However, as of the end of 2015 these Constitutional provisions
were not reflected in any law. The procedure of nomination of candidates remained
unchanged in 2015. 

In the reported period 97 elections of municipality mayors and 41 elections of
avaganis were held (see Table 8). Elections of mayors were held mainly in
municipalities comprising rural settlements(total 90 municipalities) and in
municipalities comprising urban settlements of Vayk, Armavir, Ijevan, Maralik,
Artashat, Alaverdi and Abovyan. 

Table 8. Elections of LSG bodies in 2015, by marzes147

In 2015 the municipalities, as in previous years, held low competition elections
for mayors. The utmost number of candidates was 5 only in 2 municipalities. In one
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1 Aragatsotn 12 - 12 4 - 4
2 Ararat 3 1 2 2 - 2
3 Armavir 15 1 14 1 - 1
4 Geghkunik 13 - 13 5 - 5
5 Lori 9 1 8 5 - 5
6 Kotayk 8 1 7 1 - 1
7 Shirak 18 1 17 10 - 10
8 Syunik 11 - 11 7 - 7
9 Vayots Dzor 3 1 2 1 - 1
10 Tavush 5 1 4 5 1 4

Total 97 7 90 41 1 40

Elections of mayors Elections of avaganis

147 Source www.elections.am:



municipality 4 candidates were running, in 8 municipalities- 3 candidates and in 38
municipalities -2 candidates. In 48 municipalities there was no competition at all,
with only one candidate running. 

As of the end of 2015 the picture of political affiliation of municipality mayors has
changed. The number of PAP members declined over three times, equaling to 23
mayors as compared to 76 of the last year. The number of non-affiliated
representatives increased considerably, equaling to 182, as compared to 132 of the last
year. As a result, the political affiliation of municipality mayors is as follows: members
of the Republican Party of Armenia constitute 71.9%, non affiliated representatives
- 19.9%: The remaining 8.2% is distributed among the Prosperous Party, Armenian
Revolutionary Federation, Legal State, Communist Party of Armenia, Democracy and
Labor, National Self-Setermination Union (see Table 9).

Table 9. Political affiliation of mayors (as of the end of 2015)148
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1 Aragatsotn 88 1 6 2 - - - 17
2 Ararat 69 8 4 - - - - 16
3 Armavir 83 1 4 - - - - 9
4 Gegharkunik 67 4 1 - 1 2 - 17
5 Lori 74 1 3 - 1 - - 34
6 Kotayk 27 - 1 - - - - 39
7 Shirak 71 2 10 7 - - - 29
8 Syunik 92 4 3 - - - - 10
9 Vayots Dzor 34 - 1 - - - - 9
10 Tavush 52 2 4 1 - - 1 2

Total 657 23 37 10 2 2 1 182

Political party



In 2015 the powers of 11 municipality mayors were terminated prematurely, by
government decrees. The powers of 5 municipality mayors149 were terminated because
of their resignation and those of 6 municipality mayors because of their decease. The
year saw no cases of termination of powers of avaganis. 

In 2015 no case of dismissal of municipality mayor was recorded. 

Powers and authorities of LSGs

As a result of amendments and additions to the law on Local Self-Government, a
number of changes were made regarding the powers and authorities of municipality
mayors and avaganis. 

The number of powers of avaganis increased by the following two: 
aSets up restrictions, requirements and conditions regarding the buildings and

constructions were civic memorial (farewell) service rituals are organized and
provided150. The same power, with the same exact wording, was assigned to the
avagani of Yerevan as well151. 

aApproves the procedure of presenting and coordinating the candidacy (put
forward by the municipality mayor) of administrative representative of
settlements within a municipality152. 

The power of avaganis to submit a proposal to the state authorized body to rename
the municipality or give a permission to do so was amended. Accordingly, not only
the municipality has the power to submit a proposal to rename the municipality or
give a permission, but the settlement within a municipality as well153. 

Since the terms “urban municipality” and “rural municipality” have lost their force,
it was required to eliminate the words “urban municipality” and “rural municipality”
from the law. This resulted in the amendment of one of the powers of avaganis154.

The number of powers of municipality mayors increased by the following two: 
aAccording to the defined procedure gives permission to organize and provide

civic memorial (farewell) service rituals155. This power was included in the

150

149 The municipalities are as follows: Urasar, Abovyan, Spandaryan, Khashtarak, Salut, Lusaghbyur, Hartashen,
Zar, Darpas, Mghart and Tlik  
150 The RA law on making amendments to the law on Local Self-Government, adopted on February 26 2015
151 The RA law on making additions to the law on Local Self-Government in Yerevan, adopted on February 26
2015
152 The RA law on making amendments and additions to the law on Local Self-Government, adopted on
November 24  2015
153 The RA law on making amendments and additions to the law on Local Self-Government, adopted on
November 24  2015
154 The RA law on making amendments and additions to the law on Local Self-Government, adopted on
November 24  2015
155 The RA law on making amendments to the law on Local Self-Government, adopted on February 26 2015



general characteristics of powers of Yerevan mayor 156

aAppoints an administrative representative in accordance with the procedure of
presenting and coordinating the candidacy of administrative representative of
settlements within a municipality157. 

The power of municipality mayor to appoint and dismiss the deputy mayor,
secretary of staff, heads of structural and separate divisions as well as administrative
representative, was amended158.

The following mandatory power was assigned to the municipality mayor and to
the head of administrative district in case of Yerevan in urban development and utility
sectors. 

aAssists the owners in the selection process of appropriate organization with a
view to complete registration of construction of incomplete apartment buildings,
the separate unites of which are certified as having a construction level under
100% or else assigns the functions of a constructor to a municipal body in charge
of apartment building management, which carries out the functions of a
constructor by the funds of owners of separate units159. 

The mandatory power of the same field “formulates the documentation of
operation of completed construction according to the defined procedure” has now
the following wording “formulates act of completion of construction according to the
defined procedure, as well as provides permission for operation of completed
construction160.” The mandatory power “organizes operation of cemeteries and
maintenance issues” received the following wording “organizes operation and
maintenance of municipal cemeteries and exercises other powers prescribed by the
law on Organization of Funerals and Operation of Cemeteries and Crematoria161.”

As of the end of 2015 in conformity with the law on Local Self-Government there
are 68 mandatory powers, 23 delegated powers and 24 voluntary powers assigned to
the municipality mayor (see Table 10).

151

156 The RA law on making additions to the law on Local Self-Government in Yerevan, adopted on February 26
2015
157 The RA law on making amendments and additions to the law on Local Self-Government, adopted on
November 24  2015
158 The RA law on making amendments and additions to the law on Local Self-Government, adopted on
November 24  2015
159 The RA law on making additions to the law on Local Self-Government in Yerevan, adopted on June 19 2015,
the RA law on making amendments and additions to the law on Local Self-Government, adopted on June 19
2015  
160 The RA law on making amendments and additions to the law on Local Self-Government, adopted on June 19
2015  
161 The RA law on making amendments and additions to the law on Local Self-Government, adopted on April
29 2015 



Table 10. Quantitative data of LSG powers by individual types and sectors (as of
December 31 2015)

*) The name of sectors of LSG powers prescribed by the law on Local Self-Government are different
from those prescribed by the law on Local Self-Government in Yerevan. Minor differences are
mentioned in parenthesis. Major differences are mentioned as separate sectors.
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1 Protection of citizens’ rights 
and economic agents 8 0 8 0 0 0

2 Civic engagement in local governance 4 0 0 0 0 0
3 Finances 8 7 0 0 0 0
4 Protection of public order 0 4 2 0 0 0
5 Defense 3 3 0 0 3 3
6 Urban development and communal utilities 21 14 0 1 5 0
7 Land use 5 1 3 4 2 0
8 Transport (and road construction)* 4 4 1 2 1 0
9 Commerce and services (service delivery)* 9 2 0 0 0 0

Mandatory
powers

Delegated
powers

Voluntary
powers 

10 Education, culture and youth issues 1 2 1 1 5 3
11 Health, physical culture and sports 1 3 0 4 3 3

12 Labor and social services 
(social protection)* 0 1 1 1 2 1

13 Agriculture 2 0 0 0 3 0
14 Veterinary and medical sanitation 1 0 5 4 0 0
15 Nature and environment protection * 1 4 2 2 0 1
16 Relations with avaganis * 0 10 0 0 0 0

17 Relations with national executive authorities
and their Yerevan field offices* 0 5 0 0 0 0

18 Civil protection and emergency situations * 0 2 0 0 0 0

19 E-correspondence, electricity, water and gas
supply * 0 2 0 0 0 0

Total 68 64 23 19 24 11



In 2015 more municipalities adopted three regulations on civic engagement in
local governance which are stipulated by the law on Local Self-Government. For
example, as of the end of 2015, in all 35 pilot municipalities within the Civic
Engagement in Local Governance -CELoG program, funded by the USAID, these
regulations were adopted. 

In 2015 the regulation on Presenting and Coordinating the Candidacy of
Administrative Representative of Settlements within a Municipality was not adopted.
The reason is objective. The regulation concerns multi-settlement municipalities,
while new multi-settlement municipalities due to amalgamation will only be formed
in 2016. The regulations are anticipated to be adopted in 2016. 

No new regulations on mandatory powers of municipality mayors were adopted
in 2015. 

Decision-making in municipalities 

In the course of 2015 the Ministry of Territorial Administration and Emergency
Situations exercised legal supervision over 232 decrees by avagani of Yerevan. The
results of the supervision revealed a number of cases of non-compliance with the legal
terms of references162.

According to the data of 1st, 2nd and 3rd quarters of 2015, the number of
municipalities having separate offices allocated to avaganis for implementation of
their activities, did not change much, as compared to the previous year. In the 1st
quarter their number was 728, in the 2nd quarter 694 and 695 in the 3rd quarter. If
we compare by marzes, in all municipalities of Ararat, Armavir and Kotayk marzes
these types of offices were at place. According to the data of the 3rd quarter the
number of offices allocated to avaganis for implementation of their activities was the
lowest in municipalities of Aragatsotn, Vayots Dzor and Tavush marzes, 43%, 54.5%
և 45.2% respectively163.

According to the data of 1st, 2nd and 3rd quarters of 2015, the statistics of reception
of citizens by mayors and avaganis is as follows: in RA marzes 84173 citizens were
received by municipalitiy mayors and 17456 citizens by avaganis (see Appendix 1).
98.2% of citizens who applied to be received by mayors were received and 94.0% of
those having applied for reception by avaganis were received. During the first three
quarters of 2015 the number of municipalities, which organized reception of citizens
varied from 803 to 814. As in previous years, during the first three quarters of 2015,
the number of municipalities having organized receptions of citizens was the lowest

153

162 Source: 2015 activity report of the RA Ministry of Territorial Administration and Emergency Situations.
163 Source: www.mta.gov.am, summery reports on publicity and transparency of performance by LSG bodies,
during the first three quarters of 2015. 



in Syunik marz, varying from 35.8% to 14.7% of the total number of municipalities. 
On May 17 2015 local referenda were held for the first time in the history of the

RA local self-government system in 22 municipalities of Lori, Syunik and Tavush
marzes within the municipality amalgamation program, on the initiative of the RA
government164: The local referenda were organized and held in conformity with
constitutional requirement, stipulating that the government shall appoint local
referenda in the respective municipalities prior to submitting the legislative initiative
on merger of municipalities.

The Communities Finance Officers Association (CFOA) and Asparez Journalists Club
(AJC) joined their efforts to monitor the local referenda as a part of observation mission. 

Below are a few results of the monitoring and observation:

aThe voters were particularly active in all the municipalities of Tatev cluster,
Tumanyan and Qarinj municipalities of Tumanyan cluster, Aghavnavanq and
Khachardzan municipalities of Dilijan cluster. In other municipalities
inactiveness and indifference of voters were observed. 

aPolling station in some municipalities (Svarantz, Tatev, Atan and Ahnidzor) were
located in the village club or administrative buildings with poor conditions, were
not furnished properly thus, influencing negatively the voter turnout at the
referenda.

aMembers of local electoral committees were mainly well aware of the election
processes and according to representatives of the mentioned NGOs engaged in
monitoring mission, the local referenda were organized and held in the
atmosphere of legitimacy, calmness and mutual respect among the participants
of election processes. 

aThe number of organizations carrying out observation missions at the local
referenda was considerably few, including political parties, civil society
organizations, and mass media representatives. This comes to prove that the local
referenda did not receive the required public attention or resonance, which was
noticed by the opponents of the project during the few months prior to
referenda165.

In the course of 2015 administrative control was exercised in 312 municipalities.
The recorded violations, as in previous years, referred mainly to non-compliance of
requirements prescribed by the laws on Local Self-Government, Local Duties and
Fees, Urban Development as well as other laws and legislative acts166.
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164 These are 7 municipalities of Tumanyan cluster (Tumanyan, Atan, Ahnidzor, Lorut, Marts, Shamut, Qarinj),
8 municipalities of Tatev cluster (Khot, Halidzor, Harzhis, Shinuhayr, Svarants, Tatev, Tandzatap, Qashuni) and
7 municipalities of Dilĳan cluster (Dilĳan, Aghavnavanq, Gosh, Teghut, Khachardzan, Haghartsin, Hovq)
165 Source: Communities Finance Officers Association 
166 Source: 2015 activity report of the RA Ministry of Territorial Administration and Emergency Situations.



It is interesting to note how the performance of local authorities is perceived by
the population. Thus, in 2015 the Caucuses Research Resource Centers (CRRC-
Armenia) conducted a sociological survey on overall performance of LSG bodies167.
According to the survey results only one out of ten RA citizens (11.6%) is “very” or
“completely” contented with the performance of local authorities. The ones who are
“little” or “not at all” contented are three times as more, making 36 %. Almost half of
the respondents (46.8 %) is “to some extent” contented with the performance of local
authorities. 

A considerable percentage of respondents, 43%, was undecided whether or not
“there are members of avaganis, who do not deserve to occupy the post.” 40.7% of
the respondents stated that all members of avaganis deserve to be in their positions.
16.3% of the respondent, however, think that there are members of avaganis who do
not deserve to occupy their positions. 

Small percentage of respondents said that there is a common practice of giving
gifts to local officials, and a little more than half of the respondents tried to avoid
answering the question on donations at all. A large percentage of respondents is not
quite sure that the practice of giving gifts to local officials does not exist. This
assumption is supported by another survey result. Thus, 58.6% of respondents are
confident that giving bribes can help the citizens “much” or “to a certain extent” to
solve their issues through local authorities (in fact, it is rather difficult to decide the
difference between “giving bribes” and “giving a present”). 

Almost half of the respondents, about 47.7% assessed the performance of local
authorities as “bad” or “very bad” in regard to encouraging civic engagement in local
governance. Only one out of ten respondents assessed the performance of local
authorities as “good” or “very good” in this regard. 9.7% of the respondents was
contented or very contended with the way local authorities consult with the residents
to make decision on usage, rent and sale of public resources (e.g. lands, forests,
buildings). 39.6% of the respondents assessed the performance of local authorities in
regard to public resource management as “bad” or “very bad”, and 20.3% assessed it
“neither good, nor bad168.”
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167 It is based on data reflecting public opinion collected from randomly selected 1443 households throughout
the territory of Armenia  
168 Source: "On the Long Way of Reforms. The System of RA Local Government in the Eyes of Citizens" report,
Yerevan 2016, CRRC-Armenia



3.2 Participation of civil society in the local governance 

As of January 1 2016, the Agency for Registration of Legal Entities under the
Ministry of Justices had on their books 4375 non-government organizations (6.0 %
increase was registered as compared to the previous year), 975 foundations (6.3%
increase was registered), 765 trade unions (3.2% increase was registered) and 79
political parties (2.6% increase was registered). As of January 1 2016, 861 newspapers
and 448 magazines were registered169.

There is no official information on non-government organizations operating in
the area of local self-government. There is no official information on territorial
distribution of media outlets either. In 2015 the organizations mentioned in reports
of the previous years continued to operate in the area of local self-government.

According to the report of Freedom House international watchdog organization,
the assessment of progress in democratization in Armenia has remained unchanged
i.e. 5.36 units, since 2013 (in the scale of 7, whereby the best indicator is 1 and the
worst is 7). The ratings in sections of Local Democratic Governance and Civil Society
remained unchanged from the previous year, i.e. 5.75 and 3.75, respectively170.

According to the survey conducted by CRRC-Armenia a small percentage of
respondents participated in the activities of LSG bodies as beneficiaries. Throughout
six months prior to the survey only 2.4% of the respondents participated in the
sessions of avaganis, 2.3%-in the hearings on policies and programs of the municipality
and, and 1.7%-in discussions on the municipality budget. 

The inactive participation of respondents in the affairs of local authorities may be
conditioned by their skepticism in regard to possibility and effectiveness of such
participation. To the question whether sufficient possibilities are available to
participate in local governance of their municipality, only 32.8% of respondents
answered positively. According to 33.0% of respondents such possibilities are not
available, while 34.0% were undecided whether there are enough possibilities for
participation or not171.

Meanwhile 35.9% of respondents stated that participation of local affairs is
“partially” or “very” productive. According to 32.6% of respondents the participation
is either “completely” non-productive or “less” productive. The remaining one third
of the respondents (31.5%) does not know or is undecided whether the participation
in local affairs is productive or not.

On July 31 2014 the government approved Armenia’s Second National Action
Program for 2014-2016 of Open Government Partnership-Armenia172: The program
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169  Source: Agency for Registration of Legal Entities under the Ministry of Justices 
170 Source: www.freedomhouse.org, Nations in Transit 2016
171 Source: "On the Long Way of Reforms. The System of RA Local Government in the Eyes of Citizens" report,
Yerevan 2016, CRRC- Armenia
172 The program was adopted by decree N 32-1 to approve Armenia's Second National Action Program for 2014-
2016 in the framework of Open Government Partnership-Armenia initiative



entered into implementation phase in September 2014 with the launch of
implementation of a number of obligations. Part of these obligations are meant to
increase civic engagement, two of which are aimed at increasing civic engagement in
local governance. These are as follows: 

aIntroduction of micro-survey program in 10 municipalities. 
aTransparency of performance of LSG bodies in large municipalities (with more

than 20000 residents). 
Freedom of Information Center NGO monitored the development and one-year

course of implementation of Armenia’s Second National Action Program within Open
Government Partnership international initiative. The progress of implementation of
the mentioned two obligations is as follows: 

aAs of September 15 2015 in five municipalities (Aregnadem, Byureghavan,
Jrvezh, Qasakh, Ashtarak) micro surveys were conducted. 

aAs of August majority of large municipalities did not acquire necessary
equipments for on-line translation of municipality council sessions yet. The main
reason is scarce financial resources. Particularly, as of August 2015 Armavir and
Gyumri municipalities acquired technical equipment and broadcasted. Vanadzor,
Charentsavan and Hrazdan municipalities acquired equipments and broadcasted
tentatively, while Abovyan, Edjmiatsin, Kapan, Goris, Artashat, Gavar, Masis,
Alaverdi, Sevan, Ashtarak, Artik municipalities were still in search of necessary
financial resources in the mentioned period of time.173

Accessibility of information on activities of LSGs

According to the data of 1st, 2nd and 3rd quarters of 2015, almost all municipalities
displayed their budget indicators on the boards and/or other visible and accessible
locations (see Appendix 2). The number of municipalities, which broadcasted these
indicators on the television or printed in newspapers, was very low. The number of
municipalities using web-pages to circulate information did not vary much either. 

Results of the freedom of information contest held by Freedom of Information
Center NGO in 2015 reveal that Golden Key was not allocated to any local self-
government body. The Rotten Key, the symbol of non-transparent work, was
allocated to the municipality of Armavir, as to the author of the most amusing official
response174. The “black list” issued by the same NGO includes mayor of Artik175.

According to the survey conducted by CRRC-Armenia, only 7.1% of respondents
considers that the level of accountability of LSG bodies is “high” or “very high.” 26.4%
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173 Source: OGP-Armenia. Report on Civil Society, Freedom of Information Center, Yerevan 2015 
174 Source:  www.foi.am։ 
175 Source:  www.foi.am։



of the respondents were of the opinion that this level is “low” or “very low”, while
23.6% thinks that it is “neither high, nor low.” 

Only 13% of the respondents assessed the transparency of performance by LSG
bodies as “high” or “very high.” The number of those assessing the transparency of
performance by LSG bodies as “low” or “very low” was three times as more (39.5%).
28.5% of respondents assessed it as “neither high, nor low.” At the same time half of
the respondents (46 %) is of the opinion that the level of transparency of performance
by LSG bodies has neither increased nor declined as compared to the previous year. 

First and foremost, the respondents are not satisfied with the transparency level
of financial performance by LSGs. For instance, only 6.2% of the respondents assessed
LSG efforts to inform the residents on municipality budget as “good” or “very good.”
More than half (56.3 %) assessed these efforts as “bad” or “too bad176.” 

Complaints regarding LSG performance 

Annual report of the Human Rights Defender reflects that part of the complaints
filed in 2015 referred to performance by LSGs.

The complaints submitted to Human Rights Defender from the RA marzes referred
mainly to the abuse or improper execution of powers by municipality mayors (for
instance, the child may not be admitted to the kindergarten unless their parents have
paid local taxes), difficulty of access for disabled people to urban facilities, etc.

The complaints against LSG bodies of Yerevan referred mainly to overloaded pre-
school institutions, poor level of delivered services, improper operation, disrepair and
bad conditions of public transport, negative attitude of drivers towards passengers,
poor operation of timetables, difficulty of access for disabled people to public transport
and other urban facilities, non-suspension or non-prevention of cases of illegal
constructions, etc177. 
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176 Source: "On the Long Way of Reforms. The System of RA Local Government in the Eyes of Citizens" report,
Yerevan 2016, CRRC-Armenia
177 Source: Annual report of the Armenian Human Rights Defender on the ombudsmen office activity, state of
human rights and freedoms protection in 2015, Yerevan 



4. Property of municipalities, development programs 
and financial autonomy

In the course of 2015 the legislation on municipal property, development projects
and finances underwent certain amendments.

On February 26 2015 amendments and additions were made to the law on Local
Duties and Fees, according to which the local duty for permission to organize and
deliver civic memorial (farewell) service rituals in the territory of municipality during
the current year was defined “from 0 up to 500 000” AMD. 

On March 25 2015 amendments and additions were introduced in the law on
Budgeting System, according to which “information” may be provided online as well,
and the word “three-year” of municipal development plan was replaced by the word
“four-year.”

On December 7 2015 amendments were introduced in the law on Local Self-
Government, according to which components of four-year municipal development
plan were added in the law, the timing of submitting this information by the mayor
to avagni was verified, the rules of procedure of making changes in the plan as well
as drafting of activity report regarding the four-year development plan were defined
by the law. 

Amendments were made to the law on Financial Equalization. A few numbers and
dates were changed in the transitional provisions of the law, namely the number of
population and the date as the basis for calculation. 

4.1 Municipal Property

As in previous years, the major source of replenishing municipal property in 2015
was the municipal expenditures incurred on capital or non-financial assets (see Table
11). The volume of these expenditures in 2015 was 16,649.1 mln drams versus 27,522.5
mln drams of the previous year (decrease of 10,873.4 mln drams, or 39.5%). As in the
previous years (99.9% in 2013 and 99.4% in 2014) 98.8% of these expenditures reflects
on fixed assets within which the share of buildings and structures is the highest reaching
83.0% (84.4% in 2013, 86.9% in 2014). Irrespective of considerable decline in
expenditures on non-financial assets, as compared to the previous year, the expenditures
on acquisition of buildings and constructions increased both in monetary terms by 52.2%,
and in shares, making 20.2% (8.0% in 2014). The expenditure on construction of
buildings and constructions decreased considerably both in monetary terms (by 74.0%)
and in shares, making 14.7% (34.1% in 2014). Irrespective of decline in expenditures on
capital renovation of buildings and construction, as well as vehicles and equipments,
their share increased by 48.2% and 12.5% respectively, versus 44.8% and 10.4% of the
previous year. The expenditures on inventories and non-produced assets are still tiny. 
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Table 11. Municipal expenditures on non-financial assets, 2013-2015 (in mln. drams)

By a number of government decrees equipment and financial means were donated
to municipalities178.
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Line Contents Amount
Share
(%) Amount Share

(%) Amount Share
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

5000 EXPENDITURES ON 
NON-FINANCIAL ASSETS 23140.8 100 27522,5 100 16649.1 100

5100 including
1. Fixed assets 23112.7 99.9 27370.9 99.4 16449.0 98.8

5110 including
Building and constructions 19540.4 84.4 23916.5 86.9 13824.8 83.0

5111 of which: acquisition of
buildings and constructions 1230.3 5.3 2210.9 8.0 3364.1 20.2

5112 - construction of buildings and
structures 3730.9 16.1 9376.8 34.1 2440.4 14.7

5113 - capital renovation of buildings
and constructions 14579.2 63.0 12328.8 44.8 8020.3 48.2

5120 Vehicles and equipment 2933.0 12.7 2862.6 10.4 2075.8 12.5
5121 of which – transport equipment 734.4 3.2 835.4 3.0 484.6 2.9
5122 - administrative equipment 758.2 3.3. 633.1 2.3 612.0 3.7
5123 - other vehicles and equipment 1440.4 6.2 1394.1 5.1 979.2 5.9
5130 Other fixed assets 639.3 2.8 591.8 2.2 548.4 3.3
5200 1.2. Inventories 26.8 0.1 140.9 0.5 162.1 1.0
5300 1.3. High value assets 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0,0
5400 1.4. Non-produced assets 1.3 0.0 10.7 0.0 36.3 0.2
5411 including land 1.3 0.0 10.7 0.0 36.3 0,2

2013 2014 2015

178 According to government decree N 125-A issued on February 19 2015, the incomplete construction with
total surface of 987.3m2, and with a cost of 36855.3 thousand drams and 0.0515 ha land at 9/2 Adelyan str., city
of Meghri, Syunik marz was donated to urban municipality of Meghri with a view to establish a sports school.
According  to government decree 113-A, dated February 19 2015, the water reservoir with a total surface of
909.4m2 and adjacent constructions with a total surface of 164.3m2 allocated to "Staff of the State Committee
of Water Resources of the Ministry of Agriculture," state agency, at Abovyan park, Yerevan,  were donated to
urban municipality of Yerevan.    According to government decree 296-A , dated March 26 2015, the building
of public importance with a cost of 53580.0 thousand drams, with a total surface of 499.9m2, constructions with
a total surface of 444.3m2 and 0.5483 ha land in Alvanq village of Syunik marz, were donated to Alvanq rural
municipality with a view to use them for municipal needs. By government decree N 418-A, dated April 22 2015,
it was approved to allocate financial means of 30849.3 thousand drams  inputted in capital budget from the direct
sales of shares of "Radio" CJSC, within the administrative borders of Noratus rural municipality of Gegharkunik
marz, to road construction program for Noratus rural municipality. According to government decree N 0636-A,
dated April 9 2015, to separate 159mm diameter and 179 lm pipelines with a cost of 10243.3 thousand drams, 



In 2015 the government issued several decrees on recognition of exclusive public
interest over several land plots within administrative borders of municipalities. 

In 2015 the receipts on sales of non-financial assets of municipalities declined twice
as compared to the previous year (see Table 12). In 2015 the receipts on non-financial
assets incurred mainly due to the sales of fixed assets (9.7%) and land (90.2%). The
receipts from high value assets are tiny. 

Table 12. Receipts on sales of non-financial assets of municipalities, 2013-2015 (in
mln drams)
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from pressure pipelines of Khndzorut N1 pumping station of "Vayk" water company  in Nor Aznaberd, 159 mm
diameter columns of 179lm and 325 mm diameter pressure pipelines with a cost of 9053.2 thousand drams and
donate them to Nor Aznaberd and Khndzorut municipalities of Vayots Dzor with a view to construct irrigation
water pipelines. According to government decree N 1328-A, dated June 18 2015, to donate to Meghri urban
municipality the construction with a total surface of 461.1m2 and with a cost of 2729.1 thousand drams, and
the 0.076 ha land with a cadaster value of 94.8 thousand drams , at 92/1 M.Ohanjanyan str., city of Meghri,
Syunik marz, as well as buildings and constructions with a total surface of 1788.4m2 and with a cost of 20181.6
thousand drams, the 0.844 ha land with a cadaster value of 1053.2 thousand drams, at 92 M.Ohanjanyan str.
According to government decree 895-A, dated August 6 2015, it was decided to donate 4.4 km of  6.9km gas
pipeline (state property, with an estimated cost of 20400.0 thousand drams) within the administrative borders
of Tatul and Arevut rural municipalities of Aragatsotn marz, to Aragatsavan municipality. The remaining 2.5
km of gas pipeline was donated to Arteni rural municipality with a view to alienate the property and use the
acquired financial resources for a co-financing of a news gas pipeline.  According to government decree 1336-
A, dated October 22 2015 , it was decided to donate to the area with a surface of 634.0m2, the construction with
a surface of 67.0m2, and 0.2351ha land spot of general school state non-commercial organization after V.
Yeghiazaryan to Aparan city, Aragatsotn marz with a view  reconstruct and use it as pre-school educational
institution. According to government decree N1345-A, dated November 19 2015, property was donated to
Gyumri urban municipality. According to government decree N 1416-A, dated December 3 2015, it was decided
to donate the building and constructions as well as 0.3 ha land spot at the address 64 Garegin A str., to urban
municipality of Gyumri, with a view to grant the ownership of the buildings to the residents living therein.
According to governmnet decree N 1421-A, dated December 3, property was donated to rural municipality of
Lernapat, Lori marz. 

Line Contents 2013 2014 2015.
1 2 3 4 5

6000 RECEIPTS ON NON-FINANCIAL ASSETS 12081.6 15354.3 7547.3

6100 including: on sales of fixed assets 1838.7 1177.6 736.5
6110 including: receipts on sale of immovable property 1581.9 936.0 584.2
6120 receipts on sale of movable property 19.4 1.0 0.9
6130 receipts on sale of other fixed assets 237.4 240.6 151.4
6200 Receipts on sales of inventories 0.0 0.0 0.0
6300 Receipts on sales of high value assets 0.1 0.0 0.4
6400 Receipts on sales of non-produced assets 10242.8 14176.7 6810.4
6410 including: receipts on sales of land 10242.4 14176.7 6810.4



As of January 1 2016, 1326 municipal non-commercial organizations were
registered, 15 more than the previous year. The number of commercial legal entities
fully (100%) owned by municipalities was added by 2, making 428, while the number
of commercial legal entities holding shares of both the state and municipality
decreased by 2, equaling to 216.

As mentioned earlier, the main part of the municipal property was built or
acquired decades ago and has undergone physical and moral wear-and-tear in recent
years. The situation did not change much in 2015 and the main part of the property
needs repairing, however municipalities still lack necessary resources. 

4.2 Municipal development plans and budgeting

As mentioned many times before long-term planning is not yet used widely in the
local government system of Armenia, driven by severe limitation of municipal
financial resources, lack of qualified human resources, poor awareness on a number
of issues, the current situation in local governance system and a number of other
reasons. 

In contrast to long-term planning, interim development plans are drafted in all
municipalities. Four-year municipal development plans (FYMDP) are a form of
interim planning, which covers the analysis on capacities of municipalities, internal
and external environments, sets goals and defines ways to achieve them, reflects
impacts on beneficiaries and the criteria to meet public needs. Priority issues of
FYMDP are specified and become blueprints for future activities in the budgeting
process, which defines and incorporates annual priorities. MFYDP is the basis for
drafting of annual budgets and program budgeting. 

Unfortunately in the majority of municipalities the four-year development plans
do not receive proper attention and they usually have a formal character. Irrespective
of the work done in this regard (joint methodology on development and management
of MFYDPs, organization of seminars, training of administrative staff, etc.), four-year
development plans remain of a formal nature for the majority of municipalities, which
do not play any important role in drafting municipal budgets. 

In 2015 no significant changes were observed in budgeting processes. A part of
municipalities (especially small rural ones), continue to carry out the budgeting
process carelessly and with drawbacks, fail to ensure the publicity and transparency
of the process and neglect the importance of civic engagement. 

The percentage of municipalities with budget means sufficient only for
maintenance of staff is still very high. These municipalities usually do not have
qualified specialists, and the budgets are drafted as an outlay reflecting revenues and
expenditures, with no serious analyses and development programs. 
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In public administration system in parallel with introduction of program
budgeting, there is a need to introduce modern approaches and formats of results-
oriented budgeting (program-based, reflecting activity results) in local self-
government field as well in the near future. 

In recent years a part of municipalities (mainly urban ones) have been replenished
by highly qualified specialists, who are engaged in introducing modern budgeting
methods using both program-based and results-oriented budgeting. 

4.3 Municipal budget revenues

Total budget revenues of Armenian municipalities in 2015 amounted to 128,225.2
mln drams, an increase of 1,866.1mln drams, or 12.1%, versus the previous year
(105,502.4 mln drams in 2013 and 114,359.1mln drams in 2014) (see Table 13). Other
revenues increased by 9,539.9 mln drams driven by state budget allocations to
municipalities for implementation of delegated powers, an increase of 35.1% in shares
(31.0% in 2014) was registered. Though the official grants increased in monetary terms
by 3,756.0 mln drams as compared to the previous year, their share declined,
amounting to 46.4% versus 48.7% in 2014. Immovable property taxes (including land
tax) and transport property taxes from the section duties and fees increased slightly,
however their share decreased. The state and local duties decreased both in monetary
terms and in shares. The revenues transferred from reserve fund of the administrative
budget to the fund budget also decreased significantly (in shares as well) over the
reported period. 

Own revenues of municipalities in 2015 amounted to 33,963.1mln drams, or 26.5%
of total revenues (versus 33418.2 mln drams, or 29.2% of the previous year).
Irrespective of a slight increase (by 544.9 mln drams) of own revenues as compared
to the previous years, their share declined by 2.7%. The abovementioned data comes
to prove that municipalities in Armenia remain dependent upon official grants to a
large extent.

In the reported period, Yerevan continued to hold a significant share in aggregate
revenues of municipalities, amounting to 59.7% (59.2% in 2014), including property
tax on buildings and constructions (75.8%), transport property tax (55.1%), local duties
(81.6%), official grants (38.8%), as well as state budget allocations to municipalities
for implementation of delegated powers (98.9%) (see Table 14). 
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Table 13: Municipal budget revenues and their shares in 2013-2015 (in mln drams)

In 2015 the fund budget revenues decreased both in monetary terms by 2,451.9
mln drams or 31.9% and in shares (4.1% versus 6.7% in 2014). The main part of fund
budget revenues, 79.3% are transfers from reserve fund of the administrative budget
to the fund budget. 58.4% of the fund budget (78.3% in 2014) is allocated to
municipality of Yerevan (see Table 16). 
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Line Revenues Amount
Share in

total
(%)

Amount
Share in

total
(%)

Amount
Share in

total
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8
1000 Total revenues 105802.4 100 114359.1 100 128225.2 100

1100 including
1. taxes and duties 21121.5 20.0 23260.1 20.3 23790,3 18.6

1110

including
1.1. Property taxes on
immovable property
(including land tax)

9463.9 8.9 9488.6 8.3 9537.1 7.4

1121 1.2. Property taxes on
transportation means 7462.6 7.1 9122.2 8.0 9795.9 7.6

1131 1.3. Local duties 3492.8 3.3 3892.8 3.4 3760.1 2.9
1161 1.4. State duties 702.2 0.7 756.5 0.7 697.2 0.5
1200 2. Official grants 54799.5 51.8 55639.1 48.7 59435.1 46.4
1300 3. Other revenues 29881.4 28.2 35459.9 31.0 44999.8 35.1

1342

including: state budget
allocations to
municipalities for
implementation of
delegated powers

20644.4 19.5 25301.8 22.1 34827.0 27.2

1392

Transfers from reserve
fund of the administrative
budget to the fund budget
of municipalities

8478.2 8.0 7220.4 6.3 4149,6 3.2

2013 2014 2015



Table 14. Share of Yerevan budget revenues in total revenues of municipal budgets
of Armenia in 2015 (in mln drams)
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Line Revenues
Total

municipal
revenues

Including
Yerevan
budget

revenues

Share of Yerevan
budget revenues

(%)

1 2 3 4 5
1000 Total revenues 128225.2 76561.6 59.7

1100 including
1. taxes and duties 3790.3 13698.6 57.6

1110
including
1.1. Property taxes on
immovable property 

9537.1 4856.0 50.9

1111
including 
property tax on buildings 
and constructions

5586.0 4232.1 75.8

1112 including 
land tax 3951.1 623.9 15.8

1120 1.2.Property taxes on other properties 9795.9 5396.8 55.1

1121 including
Transportation means 9795.9 5396.8 55.1

1131
1.3. Permit fees for the use of products
and business activity: 

including local duties
3760.1 3067.4 81.6

1150 1.4.Including
Other local duties 27.5 27.0 98.2

1160 1.5.Other mandatory payments 697.2 378.4 54.3
1200 2.Official grants 59435.1 23058.9 38.8
1300 3.Other revenues 44999.8 39804.1 88.5

1342
including: state budget allocations to
municipalities for implementation of
delegated powers

34827.0 34445.6 98.9

1392
Transfers from reserve fund of the
administrative budget to the fund budget
of municipalities

4149.6 484.2 11.7



Table 15: Official grants as revenues of municipal budgets in 2013-2015 (in mln drams)
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1 2 3 4 5 6 7 8
1200 2. Official grants 54799.5 100 55639.1 100 59435.1 100

1210

including
2.1 Current official foreign
grants received from other
states

0 0 0.8 0 0.8 0

1220
2.2 Capital official foreign
grants received from other
states

0 0 0 0 0 0

1230
2.3 Current official foreign
grants received from
international organizations

0 0 5.0 0 0 0

1240
2.4 Capital official foreign
grants received from
international organizations

0 0 1.8 0 0 0

1250
2.5 Current official domestic
grants received from other
levels of government

54176.7 98.9 55224.0 99.3 58481.4 98.4

1251
of which 
a) financial equalization
subsidies from the state budget

36191,0 66,0 38957.7 70.0 44018.7 74.1

1254 b) other subsidies from the
state budget 9256,1 16.9 8029.8 14.4 4340.9 7.3

1257 c) earmarked allocations from
the state budget (subventions) 8729.6 15.9 8236.5 14.8 10121.8 17.0

1260
2.6 Capital official domestic
grants, received from other
levels of government

622.8 1.1 407. 5 0.7 952.9 1.6

1261

including 
a) earmarked allocations from
the state budget to finance
capital expenditures
(subventions)

622. 8 1.1 407.5 0.7 952.9 1.6

1262
b) grants received from other
municipalities of Armenia to
finance capital expenditures

0 0 0 0 0 0

2013 2014 2015



In the reported period the official transfers increased by 3796.0 mln drams.
Financial equalization subsidies from the state budget, earmarked allocations
(subventions) from the state budget, and earmarked allocations from the state budget
to finance capital expenditures (subventions) increased as well. Their shares in official
grants increased (see Table 15) as well. Other subventions from the state budget
decreased almost twice both in monetary terms (4,340.9 mln drams in 2015 versus
8,029.7 mln drams in 2014) and in shares (14.4% in 2015 versus 7.3% in 2014). 

By a number of government decrees current and capital subventions, as well as
other financial means from the state reserve budget were allocated to municipalities179.

In the reported period no capital official foreign grants were received from other
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179 According to government decree N 898-N dated August 6 2015, it was decided to allocate 49600.0 drams
(capital subventions) to Gegharkuniq marzpetaran with a view to repair the roofs of apartment buildings of
Chambarak municipality, Gegharkuniq marz, damaged in strong winds. According to government decree N 949-
N dated August 18 2015, it was decided to allocate 7000.0 thousand drams to Gegharkunik marzpetaran with a
view to allocate subvention to Sevan municipality to purchase necessary equipment and repair the roof of the
building where “Children and Youth Sports School” Municipal Non-Commercial Organization of Sevan
municipality (Gegharkuniq marz) is located. According to government decree N 950-N dated August 18 2015,
it was decided to allocate 9300.0 thousand drams to Gegharkunik marzpetaran with a view to allocate subvention
to Sevan municipality to pay debts of salaries and social security payments of administrative staff of Sevan
municipality, Gegharkuniq marz. According to government decree N 951-N, it was decided to allocate 25000.0
thousand drams to Lori marzpetaran to allocate subvention to Mrgahovit rural municipality with a view to repair
the road of municipal significance of Mrgahovit rural municipality. According to government decree N 952-N,
dated August 18 2015 to allocate 6000.0 thousand drams (current subvention) to Ararat marzpetaran to solve
municipal issues of Goravan and Surenavan municipalities of Ararat marz (3000.0 thousand drams for each).
According to government decree N 953-N, dated August 18 2015 it was decided to allocate 5000.0 thousand
drams to Ararat municipality to allocate subvention to Aygestan rural municipality with a view to purchase
kindegarten furniture and to install a substation for the operation of artesia well in Aygestan rural municipality,
Ararat marz.  According to government decree N 954-N, dated August 18 2015 it was decided to allocate 15000.0
thousand drams to Ararat marzpetaran to allocate subvention to Aralez municipality with a view to build a
memorial dedicated to 100th anniversary of Armenian Genocide in Aralez municipality, Ararat marz.  According
to government decree N 955-N dated August 18 2015, it was decided to allocate 120000.0drams to Vayots Dzor
marzpetaran to allocate subvention to Vayk municipality with a view to repair the sports school and park of
municipal significance of Vayk municipality of Vayots Dzor. According to government decree N 1227-A, dated
October 22 2015, it was decided to allocate 29000.0 drams (current subvention) to Vayots Dzor marzpetaran
with a view to assist measures aimed at implementation of development plan of Jermuk city as well as pay the
debts from the pervious years to ensure normal operation of Jermuk municipality. According to government
decree N 1346-N dated November 19 2015, it was decided to allocate 20000.0 drams (current subvention) to
Syunik marzpetaran with a view to repair the roads of Goris municipality, Syunk marz. According to government
decree N 1346-N dated November 19 2015, it was decided to allocate 28000.0 drams (capital subvention) to
Syunik marzpetaran with a view to repair the music school after A.Khachatryan of Kapan, Syunk marz.
According to government decree N 1346-N dated November 26 2015, it was decided to allocate 30000.0 drams
(capital subvention) to Syunik marzpetaran with a view to repair the roofs of apartment buildings of Sisian urban
municipality, Syunk marz. According to government decree N 11406-N dated December 03 2015, it was decided
to allocate 15000.0 drams (capital subvention) to Vayots Dzor marzpetaran with a view to cover with pebbles
the inner municipal roads of Vardahovit municipality, Vayots Dzor marz. To allocate 20000.0 dram (capital
subvention) to Ararat marzpetaran with a view to repair the primary health center of Dalari municipality, Ararat
marz. According to government decree N 1497-N, dated December 17 2015, it was decided to allocate
130000.0mln drams (current subvention) to Tavush marzpetaran with a view to solve the priority issues of border
municipalities of Tavush marz.



states, international organizations and other levels of government. Current foreign
grants were received only from other states, in an amount of 0.8 mln drams. No grants
were received from other municipalities of Armenia to finance capital expenditures
(see Table 15).

Table 16. Fund budget revenues of the RA municipalities and the share of Yerevan in
2015 (in mln drams).

In 2015 the structure of municipal budget revenues did not undergo any significant
changes. 

As in previous years, no deductions were made to municipal budgets from income
and profit taxes reserved in the state budget. 

As of the beginning of financial year 2015 the retained earnings of municipal
budgets amounted to 8,115.8 mln drams, including administrative budget- 271.2 mln
drams and fund budget-7,844.6 mln drams. The retained earnings were mainly
directed to the fulfillment of obligations, subject to financing still in the previous year.
In 2015 the total municipal budget deficit was 1,014.9 mln drams, of which the
administrative budget surplus was 2,858.0 mln drams, whereas the fund budget deficit
was 3,872.9 mln drams. This deficit was financed mainly at the expense of retained
earnings of municipal budgets of the beginning of the financial year. 
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Line Revenues Total
municipalities 

Including
Yerevan

Share of
Yerevan (%)

1 2 3 4 5
1000 TOTAL REVENUES 5230.4 3056.4 58.4
1200 2.OFFICIAL GRANTS 953.0 94.0 9.9
1300 3.OTHER REVENUES 4277.4 2962.4 69.3
1380 3.8 Capital non-official grants 127.5 0.0 0.0

1392
Transfers from reserve fund of the
administrative budget to the fund 
budget of municipalities

4149.6 2959.5 71.3



4.4 Debt management

In 2015 the municipalities did not receive any loans from external sources, nor
borrowings from other municipalities. 

Also, in the reported period no rules of procedure regarding issuing and
distributing bonds were adopted and the municipalities did not issue any bonds during
the period. 

4.5 Financial accountability 

The reports produced by municipalities were submitted to authorized bodies
(avaganis, regional governors, treasury, etc.), as required by legislation and in most
cases according to the established deadlines (select cases of delays were recorded). 

In the reported period with a view to ensure publicity and transparency of
municipality budgets in the 3rd quarter, the quarterly and annual reports, approved
budgets and changes made therein were published on the billboards and visible
locations by 912 municipalities (out of 915). 57 municipalities broadcast the
information on television, 107 published in newspapers and 597 uploaded the above
information on their official web-pages. Irrespective of some progress in this area,
there are still certain rural municipalities, which fail to publish not only their reports,
but approved budgets as well. 

The new internal audit system was introduced back in 2012, in 45 out of 49 urban
municipalities and the remaining four urban municipalities (Akhtala, Tumanyan,
Shamlukh, and Dastakert) carry out their audits through respective marzpetarans. In
2015 the internal audit system continued to operate in 41 urban municipalities out of
45, with an exception of 4 municipalities (Berd, Maralik, Meghri, Vardenis), where
internal audit departments are not replenished. Through internal audit independent
and objective evaluation of management of state finances is exercised. The system
offers measures to improve functions and the evaluated system, which is exercised by
specialists qualified by the RA Ministry of Finance. The situation is much the same
in rural municipalities and the majority thereof did not undergo internal audit and
still lack a position of an internal auditor on their staff lists. The explanation is the
same: there are neither resources, nor relevant specialists. 

There are very few municipalities carrying out external audit. 
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5. Relevance of LSG powers and municipal finances

Based on the international experience in estimating compatibility of financial
resources and LSG powers, below are results for 2015 of the evaluations according to
previously selected financial indicators.

Shares of local budgets in total public spending and gross domestic product (GDP)
characterize the level of decentralization in the country under review180. In the
countries of European Union, average shares of budget expenditures of all levels of
local self-government (i.e. municipal and regional) in total public spending, was
34.0%, and 16.5% in GDP, and the only the average share of local budget expenditures
in total public spending was 26.0% and 11.6% in GDP (see Table 17).

Table 17. Shares of local budget expenditures in total public spending (2011 data) and
GDP(2013 data) in Armenia and countries of the European Union181
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Countries Local budget expenditures in
public spending (%)

Local budget expenditures 
in GDP (%)

Denmark 64,5 37,5

Spain 54,0 / 17,0* 24,0 / 5,9*

Sweden 49,0 26,0

Germany 46,0 / 17,5* 21,0 / 7,8*

Belgium 42,0 / 12,5* 22,0 / 8,4*

Finland 41,0 23,9

Average of EU countries 34,0 / 26,0* 16,5 / 11,6*

Austria 33,5 / 16,5* 17,0 / 8,0*
Netherlands 33,0 15,4

Poland 32,5 13,1

Italy 31,0 15,0

Latvia 28,0 10,3

Croatia 27,5 12,3

The Great Britain 27,5 12,0

180 Public spending in Armenia encompasses expenditures of consolidated budget, and GDP means nominal GDP
181 Source:  Subnational public finance in the European Union, Dexia, 2013



*) Only shares of local budget expenditures in total public spending or GDP

In 2015 share of aggregate municipal budgets in consolidated budget of Armenia
was 10.7% in revenues and 8.9% in expenditures (see Appendix 3). As compared to
the previous year, these indicators increased in 2015 by 1.0 % and 0.1%, respectively.
Nevertheless, Armenia is significantly behind the EU countries in respect of these
indicators, approximately 3.8 times less than European average, and is ahead of only
Greece, Cyprus and Malta.

The share of aggregate municipal budget expenditures in the country’s GDP in
2004-2009 fluctuated in the range of 1.3-1.7%, 2.3-2.53% in 2010-2014, and it was
2.57% in 2015182. This last indicator is about 6.5 times less than European average and
is only higher than that for Cyprus and Malta.

Thus, it can be stated that the level of decentralization in Armenia continues to
be significantly lower than that in the EU countries.

Actual execution of revenues and expenditures of 2015 municipal budgets of
Armenia (excluding Yerevan) versus the annual approved plans are tangibly higher
than versus annual adjusted plans (see Table 18). More specifically, in the case of
revenues, budget execution of municipalities (including Yerevan) in 2015 versus the
annual approved plan was 105.6% and 104.3% versus annual adjusted plan. In the
case of expenditures (including Yerevan) the respective indicators were 101.1% and
98.9%. 
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Czech Republic 27,5 10,2
Lithuania 26,5 8,4
Romania 26,0 9,0
Estonia 25,0 10,0
Hunagry 23,0 7,6
France 21,5 12,2
Slovenia 19,0 9,7
Bulgary 19,0 8,4
Slovakia 18,0 6,3
Portugal 13,5 6,4
Luxembourg 13,0 5,2
Ireland 13,5 4,8
*Armenia 8,8 2,41
Greece 6,0 3,4
Cyprus 4,5 1,7
Malta 1,5 0,8

182 Nominal GDP of Armenia in 2015 was 5,032.1 billion drams, source: www.armstat.am



Comparing data on actual execution of budget revenues and expenditures of all
municipalities in Armenia (including Yerevan) in 2015 with the same indicators of
2014, it is easy to notice that revenue data (105.6% and 104.3%) of 2015 are
substantially higher (by 5.8% and 5.2% respectively) than both budget revenue
execution (99.8% and 99.1%) and budget expenditure execution (by 5.7% and 6.2%
respectively) in 2014. This means that as compared to the previous year, the overall
budget execution of municipalities improved significantly both in terms of revenues
and expenditures. 

Table 18. Annual approved, adjusted plans of total revenues, expenditures,
surpluss/deficit and actual execution of municipal budgets of Armenia in 2015 (in

thousand drams)183
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183 Source: www.minfin.am  and  www.yerevan.am

N Article Annual
approved plan 

Annual
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All municipal budgets 
of Armenia

1 Total revenues 121,448,844.5 122,903,286.3 128,225,234.4 105.6 104.3
2 Total expenditures 127,791,152.2 130,728,322.6 129,240,154.3 101.1 98.9
3 Surpluss (+) or deficit (-) -6,342,307.6 -7,825,036.2 -1,014,920.0 x x

including budget of
Yerevan

1 Total revenues 71,870,838.3 70,618,885.8 76,561,620.2 106.5 108.4
2 Total expenditures 72,120,838.3 71,267,361.4 77,078,437.5 106.9 108.2
3 Surpluss (+) or deficit (-) -250,000.0 -648,475.6 -516,817.2 x x

including budgets of all
municipalities except
Yerevan

1 Total revenues 49,578,006.2 52,284,400.5 51,663,614.2 104.2 98.8
2 Total expenditures 55,670,313.9 59,460,961.2 52,161,716.8 93.7 87.7
3 Surpluss (+) or deficit (-) -6,092,307.6 -7,176,560.6 -498,102.8 x x

2015



Execution level of approved and adjusted budget revenues of Yerevan municipality
in 2015 (see Table 18) was higher (by about 0.9% and 4.1% respectively) than
execution levels of approved and adjusted budget revenues of all other municipalities
of Armenia (including Yerevan). More impressive is that execution level of approved
and adjusted budget expenditures of Yerevan city in 2015 was higher (by about 5.8%
and 9.3% respectively) than the same indicators for all other municipalities of
Armenia (including Yerevan).

Comparing the actual executions of approved and adjusted budget revenues and
expenditures of Yerevan in 2015 with the same indicators of 2014, it becomes obvious
that budget execution percent has increased considerably. 

Budget revenues of all municipalities (excluding Yerevan) versus approved and
adjusted 2015 annual plans were executed at 104.2% and 98.8% respectively, and
budget expenditures were executed at 93.7% and 87.7% respectively. This means that
municipalities continue to have certain issues related to accurate forecast, planning,
adjusting and execution of budget revenues and expenditures. 

In fact, execution level of approved and adjusted budget revenues of all
municipalities (excluding Yerevan) are lower at 1.4% and 5.5% respectively than
execution level of approved and adjusted budget revenues of all municipalities
(including Yerevan), and execution level of approved and adjusted budget
expenditures of all municipalities (excluding Yerevan) are lower at 7.4% and 11.2%
respectively than execution level of approved and adjusted budget expenditures of all
municipalities (including Yerevan).

Important relative indicators of financial adequacy of municipalities include per
capita revenues and expenditures of municipal budgets. Per capita actual revenues of
municipal budgets (including Yerevan) in 2011-2015 (see Table 19, and Diagram 1)
in absolute terms have significantly increased over the years, from 28,908 drams
(about 77.5 dollars) in 2011 to 42,722 drams (approximately 89.4 dollars) in 2015. Per
capita actual expenditures of municipal budgets (including Yerevan) in 2011-2015
(see Table 19, and Diagram 1) in absolute terms increased from 29,494 drams (about
79.1 dollars) in 2011 to 43,060 drams (approximately 90.1dollars) in 2015. 
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Table 19. Per capita revenues and expenditures of municipal budget of Armenia in
2011-2015 (in Armenian drams and US dollars)*

*) Sources` www.armstat.am and www.minfin.am 
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Indicators 2011 2012 2013 2014 2015
Total number of population in Armenia
(including Yerevan) as of the end of the year
(thousand people)

3,021.4 3,026.9 3,017.1 3,010.6 3,001.4

Total number of population of Yerevan as of
the end of the year (thousand people) 1,061.1 1,066.3 1,068.3 1,071.5 1,072.4

Total number of population in Armenia
(excluding Yerevan) as of the end of the year
(thousand people)

1,960.3 1,960.6 1,948.8 1,939.1 1,929.0

Average exchange rate of US dollar (dram) 373 402 410 416 478
Annual inflation (%) 107.7 102.6 105.8 103.0 103.7
Per capita actual revenues (dram) of municipal
budgets of Armenia (including Yerevan) 28,908 31,556 35,068 37,985 42,722

Per capita actual revenues of Yerevan
municipal budget (dram) 48,203 53,688 59,597 63,475 71,393

Per capita actual revenues (dram) of municipal
budgets of Armenia (excluding Yerevan) 18,464 19,519 21,621 23,901 26,783

Per capita actual revenues (US dollar)of
municipal budgets of Armenia (including
Yerevan)

77.5 78.5 85.5 91.3 89.4

Per capita actual revenues of Yerevan budget
(US dollar) 129.2 133.6 145.4 152.6 149.4

Per capita actual revenues of municipal budgets
of Armenia (excluding Yerevan) (US dollar) 49.5 48.6 52.7 57.5 56.0

Per capita actual expenditures of municipal
budgets of Armenia (including Yerevan) (dram) 29,494 32,196 34,182 38,078 43,060

Per capita actual expenditures of Yerevan
municipal budget (dram) 49,472 55,412 58,187 64,484 71,875

Per capita actual expenditures of municipal
budgets of Armenia (excluding Yerevan) (dram) 18,680 19,570 21,022 23,487 27,041

Per capita actual expenditures of municipal budgets
of Armenia (including Yerevan) (US dollar) 79.1 80.1 83.4 91.5 90.1

Per capita actual expenditures of Yerevan
budget (US dollar) 132.6 137.8 141.9 155.0 150.4

Per capita actual expenditures of municipal
budgets of Armenia (excluding Yerevan) (US
dollar)

50.1 48.9 51.3 56.5 56.6



Per capita actual revenues of 2011-2015 Yerevan municipal budget have increased
significantly in absolute terms over the years, from 48,203 drams (about 129.2 dollars)
in 2011 to 71,393 drams (149.4 dollars). Per capita actual expenditures of 2011-2015
Yerevan municipal budget increased from 49,472 drams (about 132.6 dollars) in 2011
to 71,875 drams (150.4 dollars).

Per capita actual revenues of 2011-2015 municipal budgets of Armenia (excluding
Yerevan) have increased significantly in absolute terms over the years, from 18,464
drams (49.5 dollars) in 2011 to 26,783 drams (56.0 dollars) in 2015. Per capita actual
expenditures of 2011-2015 municipal budgets of Armenia (excluding Yerevan)
increased from 18,680 drams (50.1 dollars) in 2011 to 27,041 drams (56.6 dollars) in
2015.

Diagram 1. Per capita actual revenues of the RA municipal budgets in 2011-2015 
(in drams and dollars)

Diagram 2. Per capita actual expenditures of the RA municipal budgets in 2011-2015
(in drams and dollars)
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At the same time, the inflation persisting in Armenia (see Table 19) taken into
account the total per capita expenditures incurred on service delivery by
municipalities did not significantly change over the reviewed years nor had any
positive impact on the general living standards of the population while in case of
population in rural and small / middle urban municipalities, vice versa, the impact
was negative.

A distinct group of indicators is represented by the adequacy of financial resources
with the LSG powers by sectors of activities or, in other words, the municipal budget
expenditures according to functional classification (see Table 20). 

In 2015, share of general services in total spending of the RA municipalities
(including Yerevan) was 22.7% , which corresponds to the same indicator in 2014
(see Diagram 3).

In the reported period, the largest share in total municipal spending is attributed
to education sector, 30.2% (as in 2014), including pre-school education 12.4%,
elementary general education 5.2%, secondary general education 6.2%, extra-
curricular training 5.7%, and education not classified elsewhere 0.7%.

As compared to 2014, 0.2% decrease was recorded in the share of expenditures in
recreation, culture and religion in 2015 total expenditures of municipal budgets of
Armenia (including Yerevan), i.e. 6.8% (7.0% in 2014). Shares of 2015 municipal
budget expenditures allocated to other social sectors do not hold any significant share
in total spending, namely, 3.0% in social protection (3.5% in 2014), and 0.3% in
healthcare (0.1% in 2014).
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Table 20. Actual budget expenditures of the RA municipalities (including and
excluding Yerevan) and Yerevan municipality, according to functional classification,
2015

N Expenditures

Actual budget
expenditures

of the RA
municipalities

(including
Yerevan),
thousand

drams

Sh
ar

e
%

Actual
expenditure
of Yerevan,
thousand

drams

Sh
ar

e
%

Actual
budget

expenditures
of the RA

municipalities
(excluding
Yerevan),
thousand

drams

Sh
ar

e
%

Total expenditures*,
including 129,240,154.3 100 77,078,437.5 100 52,161,716.8 100

Admisnistrative budget 124,286,477.8 96.2 76,350,504.0 99.1 47,935,973.8 91.9
Fund budget 9,103,263.8 7.0 3,687,376.0 4.8 5,415,887.8 10.4

1 General public services 29,280,990.9 22.7 7,574,675.1 9.8 21,706,315.8 41.6
2 Defense 37,591.0 0.0 34,683.7 0.0 2,907.3 0.0

3 Public order, security
and judicial 2,705.1 0.0 0.0 0.0 2,705.1 0.0

4 Economic relations
including 9,316,895.7 7.2 7,859,027.2 10.2 1,457,868.5 2.8

4.1
General economic,
commercial and labor
relations

23,531.2 0.0 0.0 0.0 23,531.2 0.0

4.2 Agriculture, forestry,
fishery and hunting 895,521.7 0.7 165,378.1 0.2 730,143.6 1.4

4.3 Fuel and energy 383,576.1 0.3 0.0 0.0 383,576.1 0.7

4.4 Mining, industry and
construction 2,873.9 0.0 0.0 0.0 2,873.9 0.0

4.5 Transport 14,394,810.0 11.1 11,299,340.7 14.7 3,095,469.3 5.9

2015

4.6 Communication 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.7 Other sectors 23,651.4 0.0 14,850.0 0.0 8,801.4 0.0

4.8 Survey and drafting in
economic relations 5,435.0 0.0 0.0 0.0 5,435.0 0.0

4.9 Economic relations 
(not classified elsewhere) -6,412,252.4 -5.0 -3,620,541.6 -4.7 -2,791,710.8 -5.4

5 Environment protection,
including 11,347,805.0 8.8 7,555,093.0 9.8 3,792,712.0 7.3

5.1 Waste disposal 8,622,757.0 6.7 5,326,155.8 6.9 3,296,601.2 6.3
5.2 Wastewater removal 96,643.2 0.1 0.0 0.0 96,643.2 0.2
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*) Excluding transfers from reserve fund of the administrative budget to the fund budget;
In the budgets of the RA municipalities (including Yerevan) 4,149,587.3 thousand drams; in Yerevan
municipal budget- 2,959,442.5 thousand drams; in the budgets of the RA municipalities (excluding
Yerevan) 1,190,144.8 thousand drams.
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5.3 Fight against environment
pollution 56,628.2 0.0 38,683.0 0.0 17,945.2 0.0

5.4 Biodiversity and nature
protection 48,998.4 0.0 0.0 0.0 48,998.4 0.1

5.5 Survey and drafting in
environment protection 8,597.7 0.0 0.0 0.0 8,597.7 0.0

5.6 Environment protection
(not classified elsewhere) 2,514,180.4 1.9 2,190,254.2 2.8 323,926.2 0.6

6
Residential construction
and communal utilities,
including

21,858,874.5 16.9 17,158,653.2 22.3 4,700,221.3 9.0

6.1 Residential construction 3,820,533.7 3.0 3,352,280.6 4.3 468,253.1 0.9
6.2 Municipal development 539,536.6 0.4 0.0 0.0 539,536.6 1.0
6.3 Water supply 9,771,604.6 7.6 8,720,796.8 11.3 1,050,807.8 2.0
6.4 Street lighting 3,633,610.7 2.8 2,282,019.7 3.0 1,351,591.0 2.6

6.5
Survey and drafting in
residential construction
and communal utilities

24,683.0 0.0 6,382.0 0.0 18,301.0 0.0

6.6
Residential construction
and communal utilities
(not classified elsewhere)

4,068,905.9 3.1 2,797,174.0 3.6 1,271,731.9 2.4

7 Healthcare 336,904.2 0.3 294,130.9 0.4 42,773.3 0.1

8 Recreation, culture and
religion 8,837,009.9 6.8 3,717,073.6 4.8 5,119,936.3 9.8

9 Education 39,030,998.6 30.2 26,046,054.3 33.8 12,984,944.3 24.9
9.1 Pre-school education 16,052,018.7 12.4 7,781,201.2 10.1 8,270,817.5 15.9

9.2 Elementary general
education 6,713,068.3 5.2 6,613,156.5 8.6 99,911.8 0.2

9.3 Secondary general
education 8,056,090.7 6.2 7,964,489.2 10.3 91,601.5 0.2

9.4 Extra-curricular training 7,361,562.7 5.7 3,119,543.6 4.0 4,242,019.1 8.1

9.5 Education (not classified
elsewhere) 848,258.2 0.7 567,663.8 0.7 280,594.4 0.5

10 Social protection 3,830,987.9 3.0 1,691,955.2 2.2 2,139,032.7 4.1

11 Reserve funds not classified
elsewhere * 5,359,391.7 4.1 5,147,091.4 6.7 212,300.3 0.4



Diagram 3: Shares of actual budget expenditures of the RA municipalities (including
Yerevan) in total municipal spending, 2015 (by functional classification)

In the reported period the share of public economic services of RA municipalities
(including Yerevan) in total municipal spending changed considerably, as compared
to 2014. Thus, the above indicator decreased almost twice in transport sector,
amounting to 11.1% (versus 21.1% in 2014) driven by the decrease of the same
indicator in Yerevan budget (14.7% in 2015 and 30.8% in 2014). This indicator
decreased significantly in environmental protection sector as well (waste disposal,
waste water removal, etc.) equaling 8.8% (9.6% in 2014), again driven by significant
decrease of the same indicator in Yerevan budget (9.8% in 2015 and 10.5% in 2014).
On the contrary, in the sector of residential construction and communal utilities
(residential construction, water supply, street lighting, etc.) the above indicator
increased considerably ammounting to 16.9% in 2015 versus 12.6% in 2014. 

Shares of expenditures in 2015 Yerevan municipal budget by functional
classification significantly differ from shares of expenditures in all municipal budgets
of Armenia (see Table 20). More specifically, share of general public service
expenditures in Yerevan municipal budget is 2.3 times lower than the same indicator
(22.7%) for 2015 municipal budgets of Armenia (including Yerevan) i.e. about 9.8%
of total spending (10.1% in 2014), and it is 4.2 times lower than the same indicator
(41.6%) for all municipal budgets of Armenia (excluding Yerevan). 

The share of expenditures in education sector in total spending is higher in
Yerevan municipal budget than in all municipal budgets of Armenia (including
Yerevan), i.e. 33.8% (33.6% in 2014), including pre-school education 10.1%,
elementary general education 8.6%, secondary general education 10.3%, extra-
curricular training 4.0% and education not classified elsewhere 0.7%. These figures
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are mainly conditioned by execution of respective delegated powers by the state in
general and secondary education sectors and financing of these sectors from the state
budget. 

Shares of expenditures in other social sectors incurred in 2015 Yerevan municipal
budget changed considerably as compared to last year, namely culture, recreation and
religion 4.8% (5.0% in 2014), social protection 2.2% (3.2% in 2014), and healthcare
0.4% (0.2% in 2014).

Shares of expenditures in delivery of public economic services incurred in Yerevan
municipal budget changed considerably as compared to the previous year, namely
14.7% in transport sector (30.8% in 2014), 22.3% (14.9% in 2014) in residential
construction and communial utilities sector (residential construction, water supply,
street lighting, etc.), 9.8% (10.5% in 2014) in environment protection sector (waste
disposal, planting), etc. 

Shares of expenditures in the 2015 municipal budgets (excluding Yerevan) by
functional classification significantly differ from shares of both municipal budgets
(including Yerevan) and Yerevan budget in total spending (see Table 20). More
specifically, share of general public service expenditures in 2015 municipal budgets
of Armenia (excluding Yerevan) is the highest, i.e. about 41.6% of total spending
(41.7% in 2014). 

The second largest share of expenditures goes to education sector, namely 24.9%
(25.1% in 2014).

Shares of expenditures in other social sectors incurred by municipal budgets of
Armenia (excluding Yerevan) in 2015 remained almost unchanged as compared to
the previous year, namely culture, recreation and religion 9.8% (10.1% in 2014), social
protection 4.1% (4.0% in 2014), and healthcare 0.1% (unchanged from 2014).

Shares of public economic services incurred by municipal budgets (excluding
Yerevan) decreased in 2015 and accounted for 9.0% (9.2% in 2014) in residential
construction and communal utilities, 7.3% (8.3% in 2014) in environment protection
and 5.9% (6.4% in 2014) in transport sector, etc.

Another indicator of compatibility of LSG powers and financial resources is the
existence of non-funded or under-funded powers. In other words, there are a number
of LSG powers (including in delivery of public services) stipulated by the Law, which
in many municipalities are not implemented at all or are implemented only partially
(mainly because of scarcity of financial resources, but other reasons as well). The
powers in this category include delivery of crucial public services, such as waste
disposal, planting, water supply and waste water removal, environment protection,
residential construction, communal utilities, etc. 

Correlation among types of municipal budget expenditures (current and
capital/non-financial assets) may be drawn by observing the economic classification
of budget expenditures. Share of capital/non-financial assets in all municipalities of
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Armenia (including Yerevan) in 2015 in total spending was 7.1%, but the analysis of
capital expenditures funded through receipts on sales of non-financial assets
(7,547,315.1 thousand drams, or 5.8%) shows that shares of capital expenditures
account for 12.9% of total municipal spending (see Table 21).

Table 21. Actual budget expenditures of the RA municipalities (including and
excluding Yerevan) and Yerevan municipality (economic classification)
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N Expenditures

Actual budget
expenditures

of the RA
municipalities

(including
Yerevan),
thousand

drams

Sh
ar

e
%

Actual
budget

expenditures
of Yerevan,
thousand

drams
Sh

ar
e

%

Actual budget
expenditures

of the RA
municipalities

(excluding
Yerevan),
thousand

drams

Sh
ar

e
%

TOTAL
EXPENDITURES *
(A+B+C)

129,240,154.3 100 77,078,437.5 100 52,161,716.8 100

A CURRENT EXPENDITURES* 120,138,379.0 93.0 73,391,061.5 95.2 46,747,317.5 89.6

1 Remuneration,
including 22,923,879.4 17.7 5,658,208.3 7.3 17,265,671.1 33.1

Salaries and bonus
payments 22,923,635.0 17.7 5,658,208.3 7.3 17,265,426.7 33.1

Actual social security
payments 244.3 0.0 0.0 0.0 1,103.2 0.0

2 Acquisition of services
and goods 40,507,349.9 31.3 28,894,127.5 37.5 11,613,222.4 22.3

3 Interest payments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Subsidies 25,956,727.9 20.1 14,847,993.3 19.3 11,108,734.6 21.3

5 Grants 5,529,187.9 4.3 1,640,762.6 2.1 3,888,425.3 7.5

6 Social benefits and
pensions 3,128,296.9 2.4 1,119,838.7 1.5 2,008,458.2 3.9

7 Other expenditures*,
including 22,092,937.1 17.1 21,230,130.9 27.5 862,806.2 1.7

Reserve funds* 5,359,391.7 4.1 5,147,091.4 6.7 212,300.3 0.4

2015



*) Excluding transfers from the reserve fund of the administrative budget to the fund budget of
municipalities 

          
Having in mind the shares of current and capital expenditures of municipalities of

Armenia (including Yerevan) in total spending for the last 5 years (Diagram 4), it
becomes obvious that in the period between 2011 and 2013 that the share of capital
expenditures in total spending decreased from 28.9% to 22.4%, however in 2014 it
showed an increasing tendency reaching 24.0% and in 2015 the same indicator
decreased drastically down to 12.9%. 

The share of capital expenditures of Yerevan municipal budget in total spending
for the period between 2011 and 2015, amounted to 32.8%, 28.0%, 26.8%, 29.0% and
10.9% respectively (see Table 21, Diagram 5). The same indicators of 2011-2014
Yerevan municipal budget are considerably higher than all municipal budgets of
Armenia (including Yerevan) and in 2015, on the contrary, this indicator was lower
(10.9%), than that of all municipal budgets of Armenia, 12.9% (including Yerevan). 
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Transfers from reserve
fund of administrative
budgets to the fund budget
of municipalities

4,149,587.3 3.2 2,959,442.5 3.8 1,190,144.8 2.3

B NON-FINANCIAL ASSET

EXPENDITURES
16,649,090.4 12.9 8,435,204.0 10.9 8,213,886.4 15.7

1 Fixed assets 16,449,020.0 12.7 8,295,507.5 10.8 8,153,512.5 15.6

2 Inventories 162,126.0 0.1 139,696.5 0.1 22,429.5 0.0

3 High-value assets 1,163.0 0.0 0.0 0.0 1,163.0 0.0

4 Non-produced assets 36,291.5 0.0 0.0 0.0 36,291.5 0.1

C RECEIPTS ON SALES OF NON-
FINANCIAL ASSETS

-7,547,315.1 -5.8 -4,747,828.1 -6.2 -2,799,487.0 -5.4

1 Receipts on sales of fixed
assets -736,571.3 -0.6 -545,406.2 -0.7 -191,165.1 -0.4

2 Receipts on sales of
inventories 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 Receipts on sales of high-
value assets -362.0 0.0 0.0 0.0 -362.0 0.0

4 Receipts on sales of non-
produced assets -6,810,381.8 -5.2 -4,202,421.8 -5.5 -2,607,960.0 -5.0



Diagram 4: Shares of current and capital expenditures of municipal budgets of
Armenia (including Yerevan) in total spending for 2011-2015, %

Diagram 5: Shares of current and capital expenditures of Yerevan municipal budget 
in total spending for 2011-2015, %

From the point of view of effective organization of LSG operations one of the
important financial indicators is the share of municipal servants’ remuneration, i.e.
salaries and social benefits in total expenditures of municipalities. In 2015, the share
of actual expenditures on remuneration and bonuses of municipal servants in all
municipal budgets of Armenia (including Yerevan), and that of municipal budget
institutions and municipal non-commercial organizations amounted to 17.7% of total
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Yerevan), 
thousand drams 

Yerevan), 
thousand 
drams 
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remuneration, i.e. salaries and social 
benefits in total expenditures of municipalities



spending (see Table 21). Comparing this indicator with that of 2013-2014 (19.0% in
2013 and 17.7% in 2014), its stabilization tendency in 2015 should be recorded. 

In 2015 this indicator was 7.3% (see Table 21) in Yerevan municipal budget, which
again is more stable than the same indicator in the period between 2013 and 2014
(7.6% and 7.2% respectively).

In 2015, the share of actual expenditures on remuneration and bonuses of
municipal servants in all LSGs of Armenia (excluding Yerevan), and that of municipal
budget institutions and municipal non-commercial organizations amounted to 33.1%
of total spending (see Table 21). Comparing this indicator with those of 2013-2014
(36.2% and 33.7% respectively), shows that once again the positive tendency of
decrease is to be recorded. 

It should be noted that this indicator calculated for all municipalities in Armenia
(excluding Yerevan) is significantly higher than the same indicator for Yerevan
municipality. This is driven by mainly two factors: inflated staffs of the municipalities
(excluding Yerevan) and municipal organizations, as well as scarcity of municipal
budget revenues. It is pivotal to undertake redundancy measures to enable an increase
in wages at the expense of optimizing the number of municipal servants. 

In general, it is necessary to carry out consistent measures to diversify and increase
the revenue sources of municipal budgets and enhance collection rates of own
revenues, as well as increase efficiency of spending of municipal budget resources.

According to the provisions of administrative supervision set out in the Law on
Local Self-government, Chapter 71, legal and technical supervision over the
implementation of LSG powers is reserved to marzpets, and in Yerevan the same
powers are reserved to the Ministry of Territorial Administration and Development. 

Supervision over implementation of legal requirements in respect of remuneration
of municipal servants is carried out by marzpets and the State Labor Inspectorate of
the Ministry of Labor and Social Affairs within the scope of their jurisdiction and as
well as by the Chamber of Audit in the course of regular supervisory on-site visits to
municipalities. In particular, the State Labor Inspectorate carries out procedurally
established state supervision and controls the compliance of LSGs with the
requirements of labor legislation and other normative acts regulating labor relations
in the country. According to the Law on State Labor Inspectorate, staffs of
municipalities and other municipal organizations in their role of employers are
required to submit quarterly and annual reports to the State Labor Inspectorate on
the number of employees, rates of salaries (by professions), casualties at workplaces
and professional diseases of the staff.
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6. Relevance of administrative structure, 
human and information resources to minicipal issues
and international support

6.1 General capacities of LSGs and municipal staff

Development of municipalities is to a large extent preconditioned by development
of capacities of local authorities. The law on Municipal Service adopted on December
14 2004, set the basis not only for formation of municipal staff endowed with
professional and management skills, but unification of methods and mechanisms of
the public service sector.

The analysis in local governance sector demonstrates that, the majority of LSGs
lack necessary professional skills to deliver public services fully and in a due quality,
and the budget resources are so scarce that they are only sufficient to maintain
municipal staff. The scarcity of resources leads to a number of serious issues. Driven
by the abovementioned the LSGs do not fully fulfill their important role in public
administration sector. The need for reforms in municipal management administrative
structures and lack of qualified human resources in municipalities require respective
solutions, based on systematic and comprehensive approaches.

Functional structure of the municipal staff

In the RA local self-government system the municipality mayor exercises his/her
authorities through the municipal staff (specialists, structural and separate
departments), municipal budget institutions as well as commercial and non-
commercial organizations. Meanwhile, the mayor submits for approval of avagani the
charters of municipal staff, and municipal budget institutions, as well as structures
(in case respective units are designed), the number of employees, staff lists and rates.
After the approval of the above mentioned the mayor makes appointments in
discretionary positions under his/her own responsibility. 

The staff ensures complete and effective execution of powers by municipality
mayor. It is a municipal management institution, without a status of a legal entity,
the management of which is reserved to the mayor. The current functions of the staff
are managed by the secretary within the powers reserved to him/ her. The functional
structure of the staff (with the exception of Yerevan municipality staff) may include
structural and separate departments in the form of “units184.”

185

184 The Law on Local Self-Government, RA officla bulletin, N 21 (196), Yerevan 2002, Article 30



The reported period was marked by the ratification of articles in European Charter
of Local Self-Government, which refer directly to structural issues and provision of
relevant resources. Article 6 of the Charter refers to availability of appropriate
administrative structures and resources for the tasks of local authorities. Namely, the
article reads that without prejudice to more general statutory provisions, local
authorities shall be able to determine their own internal administrative structures in
order to adapt them to local needs and ensure effective management. Besides, the
conditions of service of local government employees shall be such as to permit the
recruitment of high-quality staff on the basis of merit and competence; to this end
adequate training opportunities, remuneration and career prospects shall be
provided185. And provision 2 of Article 7 of the same Charter (Conditions under which
responsibilities at local level are exercised) states that elected local representatives
shall allow for appropriate financial compensation for expenses incurred in the
exercise of the office in question as well as, where appropriate, compensation for loss
of earnings or remuneration for work done and corresponding social welfare
protection186. 

The actual impact of the aforementioned articles of the European Charter of Local
Self-Government on administrative structures, as well as on capacities of local
government employees will be revealed only in the years to come. 

In the reported year the most significant structural changes in municipal staffs
were related to amalgamation of municipalities and introduction of administrative
representatives in municipalities. The institutions of “administrative representative
of the settlement” and “the residence of administrative representative” were
introduced. 

Other structural changes of municipal staffs than those driven by amalgamation
of municipalities were not executed in the reported period. 

In 2015 the indicators on education level of mayors did not undergo any significant
changes as well. Irrespective of the fact that the RA legislation does not define any
education level for mayors, the considerable part of mayors has a higher education.
As of December 31 2015, 551 mayors had a higher education, 7 of them did not
complete the higher education, 263 mayors have secondary vocational education, 92
mayors have secondary education and only 1 mayor has 8-year education (see Table
22)

186

185 European Charter of Local Self-Government, Strasbourg, 1985, Article 6
186 European Charter of Local Self-Government, Strasbourg, 1985, Article 7



Table 22. Indicators on education level of mayors by marzes, as of December 31 2015187

In 2015 in the job description of the staff secretary of municipalities with less than
1000 residents there was no permission as to non-inclusion of criteria regarding higher
education or work experience, because of expiry of defined period (January 1 2015)
stipulated by Provision 2, Article 10 of the law on Municipal Service. As the Table
below shows in the period between 2009 and 2014, this permission was given to 285
municipalities out of 441 with less than 100 residents (see Table 23). 

Table 23. The number of municipalities, which were given a permission not to include
criteria regarding higher education and/or work experience in the job description of
the staff secretaries of municipalities with less than 1000 residents in the period
between 2009 to 2014 (by marzes)188
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187 Brief information on education level of municipality mayors (as of December 31 2015) issued by the RA
Ministry of Territorial Admisnitration and Development, 
188 2015 report of Municipal Service Department of RA Ministry of Territorial Adminsitartion and Development 

N Marz
Urban Rural Higher

education 

Incomple
te higher
education 

Secondary
vocational Secondary 8-year

education

1. Aragatsotn 3 111 69 - 33 12 -
2. Ararat 4 93 72 - 21 4 -
3. Armavir 3 94 59 2 23 13 -
4. Gegharkunik 5 87 60 2 22 8 -
5. Kotayk 7 60 44 - 21 2 -
6. Lori 8 105 64 2 39 8 -
7. Shirak 3 116 66 - 32 20 1 
8. Syunik 7 102 49 - 38 22 -
9. Vayots Dzor 3 41 22 - 19 3 -

10. Tavush 5 57 46 1 15 - -
Total 48 866 551 7 263 92 1 

Number of
municipalities Education 

N Marz Number of municipalities with
less than 1000 residents

Number of municipalities which
were given a permission 

1 Aragatsotn 74 58 
2 Ararat 18 9
3 Armavir 11 6
4 Gegharkunik 44 19 
5 Lori 65 46 
6 Kotayk 20 20 
7 Shirak 68 51 
8 Syunik 89 56 
9 Vayots Dzor 25 7 
10 Tavush 27 13 

Total 441 285 



Gender distribution in local self-government bodies and municipal staffs

Previous years’ tendency in terms of gender inequality and low representation of
women in elected local self-government bodies persisted in 2015 with minor changes.
In particular, none of 48 mayors of urban municipalities was a woman. Only one
female deputy mayor was appointed. Number of male avagani members prevailed in
urban municipalities and the share of women was only 7.8%. Instead, gender equality
is observed among secretaries of administrative staffs, 21 of which are women and 26
are men. The same is true for members of administrations, where the representation
of women is 45%. Thus, the tendencies of previous years mainly prevailed (see Table
24). 

Table 24. Gender distribution in local self-government bodies and staffs of urban
municipalities as of January 1 2015189

In contrast to urban municipalities the number of female mayors in rural
municipalities was 18, however in total the share is tiny, i.e. 2%. The number of
female deputy mayors in rural municipalities is comparatively higher (42 female
deputy mayors, or 8.2% in total ). However, as it has been mentioned above, the
gender inequality in urban municipalities is much more obvious. The same is true to
gender distribution of members of avaganis in rural municipalities. The share of
female members of avaganis constitutes 10%. Despite being low this indicator is still
higher than the same indicator for urban municipalities (7.8%). In case of rural
municipalities as well the gender equality is preserved only among municipal staff
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Marzes
Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male

Aragatsotn - 3 - 4 2 33 - 3 38 51 
Ararat - 4 - 7 2 54 - 4 95 89 
Armavir - 3 - 5 - 41 1 2 76 104 
Gegharkunik - 5 - 5 3 64 3 2 63 119 
Lori - 8 - 5 4 89 4 3 162 158 
Kotayk - 7 1 7 3 86 3 4 148 179 
Shirak - 3 - 3 1 46 1 2 264 384 
Syunik - 7 - 6 8 71 4 3 113 121 
Vayots Dzor - 3 - 3 3 30 2 1 31 25 
Tavush - 5 - 5 4 42 3 2 54 40 
Total - 48 1 50 30 556 21 26 1044 1270 

Mayors Deputy
mayors

Members of
avaganis

Secretaries 
of staffs

Members of
administrations

189 Women and Men in Armenia 2015, Statistical booklet, National Statistical Service of Armenia, Yerevan 2015,
p.157



members and secretaries. Namely, female secretaries of staffs constitute 48%, and 49%
of municipal staff members are women. However it should be noted that the last
indicator decreased as compared to the previous years, for prior to 2015 the number
of female staff members in rural municipalities even prevailed that of male staff
members (see Table 25). 

Table 25. Gender distribution in local self-government bodies and staffs of rural
municipalities as of January 1 2015190

As it can be seen from the Table in terms of gender equaility no significant changes
have occured in Yerevan municipality and administrative districts, with the exception
of a slight gender shift among staff members. In 2014 the share of female staff
members in Yerevan municipality was 52.9%, the same indicator increased slightly
up to 54.3% in 2015 (see Table 26).
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190 Women and Men in Armenia 2015, Statistical booklet, National Statistical Service of Armenia, Yerevan 2015,
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Marzes
Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male 

Aragatsotn - 111 6 31 32 583 42 66 400 536 
Ararat 1 92 - 66 42 596 55 28 426 401 
Armavir 2 92 2 85 61 650 32 53 301 358 
Gegharkunik 3 84 1 65 42 503 23 62 197 550 
Lori 5 100 15 52 80 494 58 33 335 237 
Kotayk 1 59 2 42 38 374 31 27 311 386 
Shirak 2 114 3 44 67 556 49 51 351 212 
Syunik 4 98 11 39 108 411 51 38 316 182 
Vayots Dzor - 41 2 9 13 209 16 24 153 144 
Tavush - 57 - 38 32 315 30 21 129 81 
Total 18 848 42 471 515 4691 387 403 2919 3087 

Mayors Deputy
mayors 

Members of
avaganis

Secretaries of
staffs

Members of
administrations



Table 26. Gender distribution in local self-government bodies and staffs of Yerevan
municipality and administrative districts, as of January 1 2014 and 2015191

Development of municipal management information systems (MMIS)

In the reported period the operation of MMIS continued in municipalities (see
Diagram 6). In total MMIS are operated in 598 municipalities, in 98 out of which it
was introduced in 2015. 93 muncipalities were equipped with computer networks
(420 municipalities in total). Besides, MMIS of 480 municipalities are now available
online. About 270 municipalities maintain their official web-pages in a due manner,
23 out of which were launched in 2015192.

190

Position
Female Male Female Male 

Yerevan Mayor - 1 - 1 
Deputy mayors - 4 - 4 
Members of avagani 10 55 10 55 

Secretary of Yerevan municipal staff (including
secretaries in administrative districts) - 13 1 12 

Staff members of Yerevan municipality 1003 893 1039 876 

Heads of Yerevan administrative districts - 12 - 12 
Deputy heads of Yerevan administrative districts - 20 - 19 
Total 1013 998 1050 979 

2014 2015

191 Women and Men in Armenia 2015, Statistical booklet, National Statistical Service of Armenia, Yerevan 2015,
p.159
192 Information Systems Development and Training Center NGO 



Diagram 6. Shares of municipalities using MMIS, by marzes193

In the reported period works were carried out to introduce e-correspondence in
81 municipalities. As a result, total of 360 municipalities have the possibility to
circulate e-documents through their MMIS with Mulberry system operated in state
government bodies. 

Attaching importance to information database on municipalities, about 600
statistical data on municipalities were collected through marzpetarans. Works were
carried out to publicize statistical data on municipalities.

On October 27-29, in Mexico, within global conference of Open Government
Partnership initiative the results of second annual OGP international award ceremony
launched in March were summarized. The theme of the 2015 conference was
“Improvement of public services through using open government principles.” More
than 35 out of 66 member states of OGP initiative applied to take part in the award
ceremony. The applications were assessed by an independent international jury
consisting of 23 members. Armenia took part in the ceremony for the first time
winning the first place in the region (Asia-Pacific).

At the ceremony Armenia was presented by “Creation and Introduction of
Municipal Management Information System in RA Municipalities” initiative. It was
presented at the ceremony under the name “Smart Municipality”194. The goal of the
project is to raise effectiveness of LSG operations in Armenia and to improve public
service delivery in municipalities through open governance.
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6.2 Municipal service

Legislative bases of municipal service

Municipal service is a separate type of public service. The RA law on Municipal
Service defines it as a professional activity aimed at fulfillment of tasks and functions
reserved to LSGs by the RA legislation195. The Law on Municipal Service establishes
major principles of municipal service, regulates relationship of classification of posts
and class ranks, as well as relations associated with appointments to positions in
municipal service, appraisal and training of municipal servants, human resource
databanks, legal status of municipal servants, organization and administration of
municipal service, and other related issues.

Development of municipal service sector is one of the most important factors of
improvement of local self-government system in Armenia. It should be noted that
after the adoption of the law on Municipal Service a lot of work has been done to
develop municipal service sector and make it more sustainable. This relates
particularly to creation of general legislative-normative framework, municipal service
organization and human resource management, main principles of municipal service,
legal status of municipal servants, introduction and development of MMIS, etc.
Irrespective of the above mentioned efforts there are still a number of issues requiring
urgent solutions. The issues on the list are the low level of municipal service,
imperfection of selection, appraisal, training and professional promotion procedures
of municipal servants, ineffectiveness of rewarding systems, etc. Without finding a
solution to the above issues, the further development and improvement of local self-
government system will be impossible. The necessity for continuous development of
municipal service system is driven by local self-government reforms, as well as by
development of various components of civil society. 

There is a lack of highly qualified specialists both in public and municipal service
sectors. A solution to this problem is the introduction of human resource databanks
and trainings for municipal servants. However reserve for human resources, which is
primarily meant to solve the issue of filling temporary vacancies, is not able to fully
perform its function yet. In 2015 only 4 people were registered in human resource
databank196. This is driven by the fact that reserve for human resources is not yet able
to solve the issue of filling temporary vacancies, for municipal servants, who were
released from their positions because of staff reduction, occupy other positions
without any competition, and the ones who win the competition, but are not
appointed to any position, are reluctant to get registered in human resource databanks. 
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195 RA law on Municipal Service, official bulletin N 37(840), Yerevan 2011, Article 3 
196 2015 activity report by the Ministry of Territorial Administration and Emergency Situations



The RA municipalities vary in number of population and living standards. There
are border and remote municipalities and the ones that are in high mountainous zone.
Based on these differences, the fulfillment of provisions of the law on Municipal
Service requires differentiated approach to assist the stabilization of municipal service
sector in municipalities which vary significantly. In the reported period amendments
and additions to the law on Municipal Service were made by two laws on making
amendments and additions to the law on Municipal Service adopted on November 24
and December 7 2015. 

In particular, the terms “village municipality hall” and “urban municipality hall”
were replaced by a single word –“municipality hall” (the same amendments were
made to respective articles of the law on Local Self-Government). Besides, Article
29.1 was added to the law, which stipulates positions designated by municipal staff
lists of new municipalities emerged due to merger and demerger of municipalities.
According to the article positions designated by municipal staff lists of new
municipalities emerged due to merger and demerger of municipalities, are occupied
according to general provision of the same law (law on Municipal Service)197.

According to the second of the above mentioned laws (law on making amendments
and additions to the law on Municipal Service adopted on December 7 2015)
compliance with requirements related to job description of municipal service positions
shall be extended until January 1 2018 (instead of 2015). In particular, prior to January
1 2018, the job description of senior municipal service specialist shall include at least
3 years of work experience in municipal service, public or local-government sector,
and the job descriptions of leading municipal service specialists shall include at least
1 year of work experience. At the same time, the provision regarding non-inclusion
of criteria of higher education and work experience in the job description of
administrative staff secretary (shall be agreed with authorized government body) of
a municipality with less than 1000 residents, has been extended until January 1 2018
as well198. These changes are conditioned mainly by the current situation, lack of
qualified human resources which made it impossible to fulfill the former requirements
of the law. 

The same law defines the number of competition and appraisal commissions (six
members) of Yerevan municipality as well as as the number of administartive staff
members of municipalities with more than 15.000 residents. According to an
amendment introduced in the law competition and appraisal commissions of
municipalities with more than 15.000 residents shall include 2 members from
marzpetaran and adminsitrative staff of respective municipality, 1 member of avagani
as well as 1 representative of relevant profession from scientific and educational
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institutions199. 
During the reported period another amendment was introduced in the law on

Municipal Service, driven by amalgamation of municipalities as well as introduction
of administrative representative in multi-settlement municipalities. Namely, the
position of administrative representative in a multi-settlement municipality was
included on the list of state and municipal positions, as a discretionary position200.

In 2015 the RA Ministry of Territorial Administration and Emergency Situations
attempted to ensure fulfillment of requirments prescribed by the law on Municipal
Service. According to unified data registry, as of December 31 2015, the number of
municipal service positions was 6623, 6076 (92%) out of which were occupied (see
Table 27). 

Table 27. Number of municipal service positions as of December 15 2015201

53.6% of municipal servants are women and 46.4% are men. 948 competitions
were announced for vacant positions, 474 or 50 % out of which were held. To ensure
publicity the announcements on competitions were posted on information board of
the Ministry and on the official web-page, as well as were provided to the State
Employment Agency of Ministry of Labor and Social Affairs. In order to enable the
administrative staff members to develop their capacities, appraisal for municipal
servants is held once every three years. In 2015 1563 municipal servants were
appraised (see Table 28). Mayors and administrative staff secretaries of municipalities
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199 Law on making amendments and additions to the law on Municipal Service, official bulletin N87 (1176),
Yerevan 2015, Articles 2
200 Law on making amendments and additions to the law on Municipal Service, official bulletin N91 (1180),
Yerevan 2015, Articles 1,2
201 2015 report of Municipal Service Department of the RA Ministry of Territorial Administartion and
Development

N Name 
Approved Occupied Approved Occupied Approved Occupied Approved Occupied

1 Yerevan 93 88 636 598 895 867 1624 1553 
2 Aragatsotn 118 113 44 41 304 282 466 436 
3 Ararat 103 92 126 111 328 308 557 511
4 Armavir 99 89 77 69 453 401 629 559 
5 Gegharkunik 97 92 116 100 336 295 549 487 
6 Lori 119 98 134 125 420 391 673 614 
7 Kotayk 71 68 138 127 376 350 585 545
8 Shirak 127 103 188 169 297 272 612 544
9 Syunik 114 95 73 63 198 176 385 334 
10 Vayots Dzor 48 47 51 48 85 77 184 172 
11 Tavush 66 61 70 60 223 200 359 321 

Total 1055 946 1651 1511 3915 3619 6623 6076 

Senior Leading Junior Total 



submitted inquires to the reserve of human resources to fill 631 temporary vacancies
with term employment contracts. With a view to increase the efficiency of municipal
service system the RA Ministry of Territorial Administration and Emergency
Situations, as of December 15 2015, carried out monitoring over human resource
management in 80 municipalities in conformity with Article 35.2 of the law on
Municipal Service202. 

Table 28. Number of appraiseed municipal servants as well as announced and held
competitions to fill vacancies, 2015203

Ratio of municipal servants to population 

To have an insight into the number of municipal servants, besides its absolute value
it is necessary to consider its relative value dependant on the number of population.
In this regard the ratio of municipal servants in administrative staffs of municipalities
to the number of population in Yerevan and marzes should be discussed (see Table
29). As it can be seen based on the Table the indicator is the highest in Aragatsotn
and Vayots Dzor marzes, i.e. 0.34%, according to actual number of municipal servants.
Meanwhile, the relative value of the number of municipal servants by marzes exceeds
the same indicator (0.14%) for Yerevan by over 2.5 times. This comes to prove the
existence of excess staff positions in municipalities of respective marzes. 
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202 2015 activity report of the RA Ministry of Territorial Administartion and Emergency Situations 
2032015 report of Municipal Service Department of the RA Ministry of Territorial Administartion and
Development

N Name Appraisal 
Announced Held 

1 Aragatsotn 93 72 38 
2 Ararat 162 58 10
3 Armavir 57 68 51 
4 Gegharkunik 119 48 30
5 Lori 109 112 27
6 Kotayk 120 64 27 
7 Shirak 69 138 78 
8 Syunik 10 28 14
9 Vayots Dzor 13 25 16

10 Tavush 58 37 22
Total 1563 650 313

2015
Competition 

11 Yerevan 753 298 161
Total 2316 948 474



Table 29. The ratio of municipal service positions in administrative staffs to the
number of population in Yerevan and marzes, as of December 31 2015

6.3. Training of municipal servants 

Assessment of training system for municipal servants

According to the RA legislation at least once in three years, each municipal servant
is bound to take mandatory training. Besides, training is carried out in case of
improvement and/or modification of the requirements applicable to the rights and
responsibilities, knowledge and skills set out in the job description for the position in
question, such improvement and/or modification taken place on the initiative of either
the municipal servant or the respective mayor. Training procedures and programs for
municipal servants are approved by the state agency authorized to do so by the
government of Armenia.

Trainings of municipal servants are implemented through organizations selected
on a competitive basis. In 2015 the training for municipal servants of Yerevan
administrative staff was held by Institute of Economy and Management, the training
for mayors and avaganis was held by RA Public Administration Academy, and the
training for municipal servants in marzes was organized by Union of Communities of
Armenia 

As of December 31 2015 the number of municipal servants was 6076, 1268 out of
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N Name 

Approved
municipal

service
positions 

Actual
municipal
servants 

Number of
population,
thousand
people204

Approved
municipal service
positions versus

number of
population %

Actual
municipal

servants versus
number of

population, %
1 Yerevan 1624 1553 1073.7 0.15 0.14
2 Aragatsotn 466 436 129.8 0.36 0.34
3 Ararat 557 511 258.9 0.22 0.20
4 Armavir 629 559 266.6 0.24 0.21
5 Gegharkunik 549 487 231.8 0.24 0.21
6 Lori 673 614 225.0 0.30 0.27
7 Kotayk 585 545 253.9 0.23 0.21
8 Shirak 612 544 243.2 0.25 0.22
9 Syunik 385 334 139.4 0.28 0.24
10 Vayots Dzor 184 172 50.8 0.36 0.34
11 Tavush 359 321 125.5 0.29 0.26

Total 6623 6076 2998.6 0.22 0.20

204 RA National Statistics Service, number of Armenia’s permanent population as of January 1 2016, page 7 



which were trained, 833 funded through the state budget and 435 funded through
municipal budgets (see Table 30). The analyses demonstrate that in the training system
in question sufficient attention is not paid to practical issues, study and discussion of
various possible situations. Thus, a large part (16 hours) of total time (24 hours) of
procurement training program for municipal servants is dedicated to discussion on
procurement legislation and only 6 hours are dedicated to discussion on practical
issues and 2 hours –to description of e-procurement system205.

Table 30. Number of trained municipal servants206

Effective 2010, trainings were held through separate tenders for LSGs (mayors,
members of avaganis). In the reported period 755 mayors and avaganis were trained.
Trainings were fully funded through the state budget (see Table 31). 
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205 Decree N 169-A of the RA Minister of Territorial Administration on approving of the training program on
organization and implementation of municipal procurements, 2013 
206 2015 report of Municipal Service Department of the RA Ministry of Territorial Administartion and
Development

N Name 2007-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Aragatsotn 269 36 78 260 51 155 160
2 Ararat 436 129 249 81 100 252 81
3 Armavir 539 115 241 98 164 256 89
4 Gegharkunik 522 163 207 82 162 240 67
5 Lori 521 102 287 153 113 282 118
6 Kotayk 393 79 260 75 121 222 98
7 Shirak 368 120 134 117 124 218 60
8 Syunik 211 31 39 215 41 137 98
9 Vayots Dzor 115 25 83 40 27 103 21
10 Tavush 254 56 98 131 64 136 71

Total 3628 856 1676 1252 967 2001 863
11 Yerevan 944 0 0 280 423 388 405

Total

4572
(fully
funded
through
the state
budget)

856 
(fully
funded
through
the state
budget)

2071
(1593 out
of which
funded
through
the state
budget)

1532
(1028 out
of which
funded
through
the state
budget)

1390 
(966 out
of which
funded
through
the state
budget)

2389
(2001 out
of which
funded
through
the state
budget)

1268
(833 out
of which
funded
through
the state
budget)



Table 31. Number of trained mayors and members of avaganis 207

One of the main drawbacks of training programs for public servants currently
organized is that the training materials are delivered mainly through lectures, which,
to a large extent, limits the possibility to acquire practical skills and develop
sustainable capacities. Besides the receptivity features of municipal servants are not
taken into account. 

The study of the training system for municipal servants reveals a number of
drawbacks, some of which are the discontinuation of trainings, loose connection
between actual needs to raise qualification of municipal servants and training
programs, lack of modern training methods and techniques, etc. As a consequence,
one of the main issues of improvement of municipal service sector should be
development and consistent implementation of respective measures aimed at raising
effectiveness of training programs. Namely, the final outcome of trainings should be
defined, i.e. knowledge, skills and capacities, which are to be acquired by the trainees
at the end of the program. 

Another drawback of training system for municipal servants is that the programs
are mainly drafted by educational institutions and do not comply with trainees’ actual
needs and preferences. The state authorized body approves only the topic of the
training program without defining the content, which may result in non-compliance
with training requirements. In this regard, it is necessary to develop and introduce
mechanisms enabling to get appropriate information about trainees’ requirements and
needs at the very first stage of drafting the training programs. However, besides
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207 2015 report of Municipal Service Department of the RA Ministry of Territorial Administartion and
Development

N Name 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Aragatsotn 64 74 89 96 92 90
2 Ararat 100 75 80 75 75 72
3 Armavir 73 75 77 72 75 73
4 Gegharkunik 48 75 8 71 72 70
5 Lori 39 75 98 96 93 96
6 Kotayk 49 70 56 74 69 70
7 Shirak 100 75 96 92 95 100
8 Syunik 76 72 96 93 96 92
9 Vayots Dzor 39 75 26 42 49 47
10 Tavush 35 75 44 43 47 45

Total (fully funded
through the state
budget)

623 741 740 754 763 755



drafting programs the quality of trainings is largely dependent on selection and
implementation of effective training methods. 

6.4 International support

Factors that promote development of local self-government system in Armenia
include international organizations and their offices implementing various missions
in Armenia and playing a huge role in 2015, as was the case in the previous years.
International organizations attach much importance to territorial-administrative
reforms and decentralization, local democracy, improvement of municipal finance
management system, development of e-governance, etc. 

In the reported period international organizations continued implementing various
programs in local self-governments system of Armenia. Each of the programs will be
discussed separately. 

Local Government Development Program in South Caucasus implemented by
German Agency for International Cooperation-GIZ. The program assists and consults
the respective partners at national, regional and local level in Armenia, Georgia and
Azerbaijan in implementation of cooperation initiatives aimed at development of local
government. It assists improvement of framework conditions in local government,
addresses regional government issues and works to improve municipal services. In
the context of German international cooperation the objectives of the program are
aimed at Caucasian range of initiatives. Exchange of experience and development of
cooperation among the countries of the South Caucasus are the main issues. The
program is implemented in cooperation with the Ministry of Territorial
Administration and Development. 

The program encompasses the following major thematic areas:
- Territorial and administrative reform
- Municipal e-governance 
- Program budgeting at municipal level
- Territorial Administration 

The official opening ceremonies of citizen service offices were held in Tumanyan
and Shinuhayr municipalities on December 16 and on November 20 respectively208.
The offices were established within the above program with the support of Federal
Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany and are co-funded
by Swiss Agency Development and Cooperation (SADC) and U.S. Agency for
International Development (USAID). Citizen service offices are aimed at centralized
delivery of services to citizens based on “one stop, one window” principle, enhancing
effectiveness, transparency and accessibility of local governments, ensuring easier

199

208 http://mta.gov.am/hy/news/



communication between citizens and municipal administration. Municipal
management information systems (MMIS) were introduced in citizen service offices,
which are meant to increase effectiveness of local governments. As an information
system developed for local governments exclusively, MMIS enables automatic
management of information flows. The system contributes to higher accountability
and transparency of local governments towards citizens, decrease in time spent on
delivery of services, and encourages participatory local governance. The system
permits to deliver online services to citizens, track the process, address online to
respective specialists, and receive important information on municipality. Created
online tools enable citizens to be engaged in decision-making at the local level. Within
territorial-administrative reforms, MMIS will ensure effective government of
amalgamated municipalities, integration of and cooperation among settlements
through a single information platform, delivery of administrative services to citizens
in their settlements (including online), as well as application of common databases. 

In the framework of Local Government Development Program in South Caucasus
implemented by German Agency for International Cooperation-GIZ in partnership
with the Ministry of Territorial Administration and Emergency Situations in 2015
workshops were organized on the topic of “Introduction of Results-Oriented
Budgeting at Local Level”, which hosted representatives of LSGs and international
organizations, local and international experts209. Results-oriented budgeting refers to
correlation between municipal programs/activities and necessary financial resources,
which enhances the effectiveness of municipal budget expenditures and increases
civic engagement in these activities. Results-oriented budgeting was introduced in
more than 10 municipalities as a pilot project. 

Association of Women with University Education NGO with the support of
German Agency for International Cooperation-GIZ and the Ministry of Territorial
Administration and Development implements “Women’s political participation in
local governance as a priority issue for participatory democracy” program. It attaches
much importance to equal engagement of men and women in development processes
at local level and particularly to women’s role in local and regional politics, enhancing
women’s skills and capacities to enable them to work at executive positions at local
level and avaganis. 

In the framework of “Promoting Equal Rights and Equal Opportunities in
Armenia: Women in Local Democracy” project implemented by UNDP in partnership
with the RA Ministry of Territorial Administration and funded by EU, training
programs were organized for female members of avaganis, representatives of civil
society, who are active at local level. The project is aimed at promoting equal rights
and opportunities for men and women, building sustainable democracy and
promoting unity of society, conducing to protection of human rights at local level and
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development of democratic government. The project also aims to create enabling
environment to actively engage women in public administration and policy
development by fully using their capacities and potential. 

In December a three-day workshop was organized in Aghveran, which enabled
local government representatives to present progress and challenges in the area of
local governance, as well as to speak about gender equality at local level210. The
participants attempted to find solutions to expand opportunities for gender-balanced
local governance and identify shortcomings. The event also aimed to identify active
women and prepare them for running in local elections. 

On March 18 2015 United Nations Development Program (UNDP) in Armenia in
close partnership with the Ministry of Territorial Administration and Emergency
Situations announced the launch of “Integrated Support to Rural Development:
Building Resilient Municipalities” project211. The project is funded by the government
of the Russian Federation. The rural development project supports 45 border
municipalities in Armenia’s Tavush region, to promote civic engagement in drafting
municipal development plans, to train respective local representatives, to assist
agricultural sector, to reconstruct infrastructures, to launch income generating
projects, etc. 

Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe with the
support of the Government of Denmark continued “Support to Consolidating Local
Democracy in Armenia: Support to Local Self-Government Reform, Capacity Building
of Local Authorities, Leadership Development for Local Elected Officials” project. It
aims at spreading legal-expert opinion, providing political consultation and support by
the Council of Europe to assist local government reform, including preparation for
administrative-territorial reform as well as capacity building of local authorities. The
first component (support to local self-government reform) aims to ensure compliance
of RA legislation in the area of local government to European standards. The second
component (capacity building of local authorities) aims to build institutional capacities
and improve service delivery opportunities of local authorities. The third component
(leadership development for local elected officials) is aimed at improving leadership
and management skills of local authorities and strengthening cooperation among LSGs. 

In July, 2015 conferences on “Promoting Citizen Participation in Armenia” were
held in Yeghegnadzor and Aghveran in the framework of the mentioned project. The
conferences brought together mayors and members of avaganis from 200
municipalities representing all marzes of Armenia. The regional conferences were
followed by development of “Citizen Participation Guidelines” for selected
representatives of municipalities, based on tools and initiatives presented and
discussed during the conferences. 
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In June 2015 four Armenian municipalities Urtsadzor, Vardenik, Akhtala, and
Artik signed agreements with the Council of Europe to receive grants (5000 USD) for
implementing citizen participation initiatives to address and find solutions to priority
issues in their municipalities. In the framework of the project initiatives are
anticipated to be held in municipalities aimed at promoting citizen participation at
local level, in particular, in drafting of municipal budgets, environment protection,
energy efficiency and other priority issues. 

Since 2015, Armenia–Georgia regional cooperation program funded by the
European Union has been implemented. The program is aimed at promoting cross-
border communication among LSGs, municipalities and civil society between Lori,
Shirak, Tavush marzes of Armenia and Kvemo-Kartli region of Georgia to develop
solutions to overcome common social-economic challenges. In 2015 within the EaP
“Armenia-Georgia Regional Cooperation” program 8 projects were selected on
competitive basis to receive grants (1.3 million euro) to support the beneficiary
municipalities to develop solutions aimed at overcoming common socio-economic
challenges with the support of local authorities and civil society organizations in
Shirak, Lori and Tavush marzes of Armenia and Samtskhe-Javakhetsi and Kvemo-
Kartli regions of Georgia212. 

In the framework of the program 10 inter-municipal cooperation projects were
created, which include 33 organizations from Armenia and Georgia. The projects are
aimed at solving various regional development issues, particularly, foster economic
development, attract investments in Kvemo-Kartlki in Georgia and Tavush marz in
Armenia, find innovative ways to develop tourism, as well as implement projects with
a view to protect natural resources of Samtskhe-Javakhetsi region of Georgia and
Shirak marz of Armenia. Special attention is paid to youth issues, including civil
society education, youth employment and fostering communication among
adolescents of Gyumri and Bolnis. 

In 2015 the RA Ministry of Territorial Administartion and Emergency Situation
continued to implement solid household waste management programs with the
support of Asian Development Bank (ADB), European Bank for Reconstrucion and
Development (EBRD), German Development Bank (KFW)213.

In 2015 the Civic Engagement in Local Governance-CELoG five-year program
funded by the U.S. Agency of International Development (USAID) continued to be
implemented. The program kicked off officially in October 2014 and is implemented
by Communities Finance Officers Association (CFOA) in partnership with
Information Systems Development and Training Center (ISDTC), Yerevan Press Club
(YPC), “Asparez” Journalist Club (AJC), Eurasia Partnership Foundation (EPF) and
Caucasus Research Resources Center (CRRC). 
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Besides supporting local self-government reform, the program is an effective tool
to enhance citizen participation, through which citizens receive knowledge, skills
and opportunity to be actively engaged in planning, implementation and control over
management processes in their municipalities. 

In terms of its contents the program includes the following four main components
a) stabilize and strengthen capacities of civil society to ensure their participation in
local self-government and decentralization reform, and appropriate representation of
their interests in the above processes, b) strengthen capacities of civil society towards
monitoring the performance of national and local authorities and the process of
decentralization, c) enhance the degree of accessibility to independent and reliable
information on decentralization reform, d) create enabling environment for citizen
participation in the context of decentralization reform. 

In terms of geographic and typological aspects, the program is diverse and
incorporates two categories of municipalities. The first category encompasses 35 urban
and large rural municipalities, and the second category deals with 40 municipalities
included in pilot program of municipal amalgamation. In all selected municipalities
multifunctional actions and measures are envisaged, including training programs for
municipal staff members and representatives of civil society, small monitoring and
civic engagement projects, participatory design and discussions of four-year municipal
development plans and budgets, support to local civic initiatives, etc. Thus, in August
2015 Communities Finance Officers Association held meetings in 35 beneficiary
municipalities within CELoG program. The meetings hosted members of avaganis,
representatives of municipal staffs and civil society. The meetings were aimed at
presenting and discussing the draft regulations on “Citizen Participation in Local Self-
Government,” “Establishment and Operation of Consultative Boards under Mayor,”
and “Organizing and Holding Public Hearings and/or Discussions in Municipalities”
elaborated by CFOA experts. The necessity to enact these regulations stems from
amendments and additions introduced in the law on Local Self-Government in 2013,
these amendments being based on Additional Protocol of the European Charter of
Local Self-Government on the right to participate in the affairs of local authorities.
As a result consultative boards were established in 13 beneficiary municipalities and
the rest worked to do so. 

Given the continuous reforms in local self-government as well as necessity of
citizen participation in consolidation of effective local self-government system in
Armenia, in July 2015 CELoG program initiated a survey to reveal public opinion.
The survey was conducted by Caucuses Research Resource Center. The first analytical
report revealing the results of public opinion on civic engagement in local governance
was presented in December 2015 and was based on data reflecting public opinion
collected from randomly selected 1443 households through the whole territory of
Armenia.
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CELoG program attaches much importance to development of information systems
in local self-government. The program aims to improve information systems,
implements a number of initiatives related to e-governance, and localizes most
efficient information tools based on study of international experience. 

Assessing coordination and consolidation in operations 
of international organizations 

The experience in local governance sector shows that the side seeking real practical
steps towards the improvement of local self-government system is not the public
administration or local self-government bodies, but the international or local
organizations funded through foreign sources. While exercising their missions they
cooperate with the government, LSGs, civil society organizations, and frequently with
each other. However, the development of local self-government in Armenia is almost
impossible through initiatives, efforts and programs implemented only by
international organizations. In Armenia, as in other countries, the role of the central
government in development of local self-government system is crucial. 

The implemented projects, no matter how effective, in select cases are not
compatible with the real needs and priorities of local governmenrts and do not
envisage their engagement in development of local slef-government. Moreover,
mayors are often skeptical towards projects implemented by various organizations
and after the end of the projects they return to their old, conservative way of doing
business. 
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7. Delivery of public services

7.1 Public services delivered by municipalities 

Amendments in legisation regarding delivery of municipal services and works done
in this area in the reported area are detailed in the following paragraphs according to
relevant sectors. 

Landscape gardening and well-planning

In the reported period “ATP” charity organization within the Municipal Tree
Planting project organized the planting of about 6800 saplings in Spitak, Gogaran,
Arevashogh, Lusaghbyur, Pambak, Shirakamut, Vanadzor, Margahovit and Tashir
municipalities214. In Mikhaelovka municipality about 43.4 hectares and in Koghes
municipality about 50 hectares forest planting was exercised. In Spitak, Stepanavan,
Katnajur, Arjut, Fioletovo, Tsakhkaber, Jrashen, Ghursali, Sverdlov, Saratovka and
Koghes municipalities forest plantation maintenance activities were carried out over
550 hectares of land215.

In 2015 forestry planting was organized by GIZ in Lusagyugh and Arayi
municipalities. In Arayi municipality 50 hectares of land was allocated for forestry,
44 hectares of which were fenced off and 18 hectares of land was used for forestry
planting. In Lusagyugh municipality 4 hectares of trees were planted and 3000m2
were used for nursery. In Hnaberd municipality 25 hectares of land in the vicinity of
the lake were selected for bioengineering, where prevention and reduction of soil
erosion activities carried out216. 

In the framework of municipality-private sector investment cooperation program
reconstruction project of the park between Mashtots avenue and Saryan street was
designed according to the main city plan of Yerevan. The existing green laws, zones,
sidewalks and paving were modernized and improved. In total 54.000 trees and bushes
were planted in Yerevan, 120 artistic floral arrangements were placed, 65.000 trees
were limed, treatment activities of 37.000 trees was carried out. Green zones of
recreation areas were expanded by 6.2 hectares, the green zone of Silikyan district
was expanded, the park after A. Karapetyan was renovated, and the green surface of
the park after T.Krpeyan was enlarged217. 
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In the framework of UN climate change program with a view to reduce climate
change in municipalities, as well as in the framework of sustainable management of
forests and pastures, 15 hectares of forests were established in Tsovak village, 7
hectares of land in Tsaghatap municipality were used for planting and replenishing
of oak forests (1500 trees were planted)218.

In the reported period 385 yard areas were built and renovated in Yerevan. Yard
areas were designed in the places of previously occupied yard areas (used for other
purposes) making them available for all residents219. Due to the cooperation with the
private sector underground passages at crossroads of Aboyan, Moskovyan and
Isahakyan streets were fully reconstructed. The renovation of emergency support
walls continued in the capital. In 2015 four emergency support walls were
reconstructed and 11 ones were renovated in Yerevan220.

Due to “Alternative Energy” project implemented jointly by Foundation for the
Preservation of Wildlife and Cultural Assets and VivaCell MTS street lights (LED
system of 41 items) were installed in the central street of Bardzruni municipality of
Vayots Dzor marz. It illuminates 1250m of area. The street lighting in Bardzruni
municipality, which has 450 residents, is especially important for security reasons.
The municipality, 23 km of the state border of which is only 3km away from
Armenian-Azerbaijan border did not have street lighting for 20 years221.

Waste Disposal

Lebanese company “Sanitek”, which won in the international competition
announced previously by Yerevan municipality with a view to regulate waste
management process, launched the second lot in the capital222. Seven more
administrative districts of Yerevan will be included in waste disposal and sanitary
maintenance project. The second stage of the mentioned project will include Arabkir,
Avan, Nor Nork, Nork Marash, Erebuni, Nubarashen and Kanaker-Zeytun
administrative districts223. As Yerevan mayor stated, with a view to implement
activites envisaged by the second lot, the company had imported new machinary,
corresponding to European standards and 20 more machines are expected to be
imported by the end of the year, including necessary equipment for snow cleaing.
Attaching much importance to residents’ attitude in keeping the city clean, Yerevan
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mayor Taron Margaryan urged them to keep the city clean and treat it like a real
host.224:

In 2015 the landfill of Sasunik village was closed, since it created inconvenience
for the adjacent road and lands. Eight hectares of lands were allocated to build a new
landfill, and gardens will be planted in the place of the former landfill after
recultivation activites225

Official landfills are exploited by Martuni, Sevan, Gavar, Vardenis and Chambarak
municipalities226. Landfills are also exploited by Hrazdan, Charentsavan, Abovyan and
Yeghvard municipalities227. 

Maintenance of residential and non-residential areas

26.7 million drams were allocated from the state budget for housing 4 families of
the appartment building damaged by fire of Mayisyan municipality and 53.4 million
drams were allocated for housing 8 families residing in 2 dilapidated apartment
buildings of Lenughi municipality228.

With a view to repair damaged roofs of the appartment buildings 50.55 million
drams were allocated from the state budget to Vanadzor municipality for renovation
of 5 building roofs, 10,16 million drams were allocated to Stepanavan municipality
for renovation of 1 appartment building roof, 43.3 million drams -to Alaverdi
municipality to renovate 3 building roofs, 24.38 million drams -to repair 3 building
roofs in Tashir municipality and 5.08 million drams -for 1 building roof of Dzoraget
municipality. 42.2 million drams were allocated to construct a new building in the
center of Lernantsk municipality. Central areas of Bovadzor, Yaghdan, Arevatsag,
Chkalov, Aksori, Debed municipalities were fully renovated. 19.3million drams were
allocated from the state budget to provide Gargar, Shnogh and Mghart municipalities
with street lighting229.

Banquet and reception venues were built in Ahnizdor and Gogaran municipalities,
for which 15.248 million drams were allocated from the state budget. 22.9 million
drams were allocated for renovation of arts school in Odzun municipality, 4,572
million drams -for renovation of Karmir Aghek municipality club and 13,208 million
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drams -for repairing of banquet and reception venue of Tsater municipality230.
In 2015 14 condomniums operated in town of Aparan, which served 14 residential

buildings with 420 appartments231. 
In the reported period cultural centers of Shenik and Bambakashat municipalities

were renovated funded through the state budget (50 million drams and 80 million
drams respectively). The cultural center in Jrarbi municipality was completely
renovated funded through the municipal budget232. 

According to the government decision N 766-N of July 2 2015, 28.6 million drams
form the reserve fund were allocated to Areguni and Drakhtik municipalities to build
municipal centers and 70 million drams were allocated to Geghamavan municipality
to build a heating system in the cultural center233. 

In 2015 four multi-appartment buildings were put into operation,which allowed
to solve the housing issue of 450 families previously residing in 9 dilapidated
buildings234.

In 2015 in the framework of cooperation with condomniums renovating activities
of multi-appartment buildings in Yerevan were ongoing. Over 82.000m2 of roof
surface of 727 buildings were fully repaired and 37.000m2 of roof surface of 900
buildings were renovated partially. Moreover, over 11.000m2 sloped roof surface of
11 buildings were renovated completely235.

Water supply and waste water removal 

Within the “Modern Rural Development Initiative” project implemented by Fuller
Center for Housing Armenia and Heifer Project International, funded by USAID, in
Shnogh municipality 4800 metres of pipes of offtake water canal of “Shnogh-1”
pumping station were repaired, hydrants and water outlets were installed. Due to
these renovation activities 230 hectares of tilths and gardens will be irrigated fully.
12.6 million drams were invested for construction activites. In the framework of the
same project 1220 metres of water canal were renovated in Chochkan municipality,
due to which 34 hectares of tilths will be irrigated fully236.
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Funded through World Bank loan project, 0.7 km of intraeconomic network of
Tandzut municipality (1.64 million dollars were allocated), as well as intraeconomic
network (using LR-6 piplines) of Nor Kesaria municipality (232.56 million drams were
allocated) were reconstructed237.

In the reported period a lot of work was done in Yerevan in water supply and
waste water removal sector. In particular, total of 2.4 milliard drams were invested
by “Yervan Jur” company with a view to improve the water supply network. 29.000
linear meters of water sewage and drainage pipelines, and 70 catchments were
reconstructed. In the framework of loan project funded by the Government of France
in order to improve water supply system in Yerevan the modernization works of 5210
linear meters of sewage network of 23 streets were completed. At “Aeratsia”
wastewater treatment plant the host cell, sand hunting and fat removal facilities were
built238.

In 2015 due to the project implemented by Foundation for the Preservation of
Wildlife and Cultural Assets and VivaCell MTS , Chinari municipality of Tavush marz
will have 6-hour water supply, instead of two hours. The improved system
encompasses newly constructed water reservoir, pumping station and 300 meters of
water pipes. The project was supported by Fund for Armenian Relief239.

Heating 

In the framework of issues requiring urgent solutions 7 million 100 thousand
drams were allocated from the state budget to equip with heating system the
ceremonial hall of cultural center of Geghamavan village240. The cultural center of
Geghamavan village had been completely renovated funded through the state budget,
however the heating system had not been installed. It was necessary to equip the
ceremonial hall with heating system, where events and ceremonies are organized all
year round241.

In the framework of “Alternative Energy” project implemented jointly by the
Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets and VivaCell MTS
the administrative building of Jujevan border municipality was equipped with heating
system with solar water heaters. The admnisitartive building of Jujevan municipality
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includes the municipal building, kindergarten, municipal medical clinic242. Within
the same project solar water heater system was installed at the sports hall of
Artsvaberd municipality of Tavush marz, which makes it possible to utilize the sports
hall even in cold weather243

The kindergarten of Ujan municipality was renovated and equipped with heating
system. The project was co-funded by Territorial Development Fund244.

Public transport and Road Construction 

In 2015 intracity regular transportations are carried out in Gumri and Kapan, as
well as in Vanadzor, Alaverdi, Spitak245, and intra routes operate in Sevan and Gavar
municipalities246.

With the support of the RA government Sayat-Nova street (with a surface of
2100m2) of Talin municipalitiy was reconstructed at a cost of 25 million drams. The
intramunicipal roads of Byurakan and Karbi were reconstructed as well with a total
surface of 3200 m2 and 2850m2 respectively247. 

Through state budget allocations Nairyan street of town of Sevan (at a cost of 102.7
million drams), Mamikonyan street of town of Martuni (at a cost of 59.3 million
drams) and the street of Dzoragyugh municipality(at a cost of 24.7 million drams)
were renovated248. 

The halls in streets of town of Sevan were repaired funded through municipal
budget, at a total cost of 34.2 million drams, Vardenis municipality allocated 5.3
million drams for repairing of street halls in the town and 12.8 million drams were
allocated by Martuni municipality for reconstruction activites. 

Other works in road construction include: renovation of road halls of Nerkin
Getashen municipality at a cost of 2.6 million drams, reconstruction of Tsovinar
municipal road at a total cost of 7.7 million drams, reconstruction of Zolakar municipal
road at 14.4 million drams, reconstruction of Lichq municipal road at 16.9 million
drams, renovation of Vardenik municipal road at 61.0 million drams, reconstructions
of Astghadzor municipal road at 36.9 million drams, renovation of Yeranos municipal
road at 9.3 million drams, and reconstruction of Noratus municipal road at 29.0
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million drams. All the mentioned reconstruction woks were funded through the
budgets of respective municipalities249.

On the western bypass road of Yerevan, the sector of Arshakunyats avenue and
Artashat highway, construction works were carried out. Preparatory works were
carried out to construct another sector of the road that bypasses Yerevan- from Shirak
street up to Babajanyan street and Ashtarak highway, which reaches Davtashen
bridge250.

In 2015 the second stage of reconstruction of Yerevan metro was launched. The
main component of the project is the extension of drainage tunnels. The project is
funded by EU Neighborhood Investment Program of European Bank for
Reconstruction and Development. Meanwhile, within the same program feasibility
study for complete modernization of electric transportation was ordered, this being
accompanied by negotiations regarding the financing251. 

Education and culture

In 2015 more than 40 city celebrations were organized in Yerevan, including
events marking the centennial of Armenian Genocide252.

Screening of Armenian movies was organized in Hrazdan, Charentsavan and
Zovuni municipalities. Branches of Armenian chess academy were opened in
Yeghvard and Byureghavan municipalities253. In May the building of children and
youth school of Yeghvard municipality started to operate. The construction of school
building in Charentsavan municipality continues254. 

On December 8 a statue named “Late photograph” dedicated to Armenian duduk
players Levon Madoyan, Vache Hovsepyan and Jivan Gasparyan, the author of which
is Davit Minasyan was opened solemnly at 34 Abovyan street, Yerevan. The opening
ceremony hosted the RA Presidents Serzh Sargsyan, Mayor of Yerevan Taron
Margaryan, members of avagani and representatives of academia255.

“The meeting venue-library” project under the slogan “become a friend of the
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library” dedicated to the Librarian Day was implemented. 100 libraries participated
in the project and 300 events were organized. The project was aimed at replenishing
the book collections of libraries in border municipalities. After adopting the RA
government decision on the “procedure of accreditation of public libraries and
defining the form of the certificate” in 2013, regional and municipal 34 libraries were
accredited and after the launch of the program under “logistic development for public
libraries” project 20 municipal libraries which had received accreditation certificates
were equipped and replenished (10 libraries in 2013, 5 in 2014 and 5 in 2015) and
each libabry was provided with internet, computers, multifunctional printers, copying
machines, book shelves, tables, chairs, showcases, tables for computers and service
desks256.

With a view to develop performing arts national dresses for “Aragats” folk song
and dance group of Aragats municipality were prepared. 

With a view to preserve national traditions, rites and holdays the “Bread fest” was
organized in Gyumri and “Memories of the country’s taste” festival of Armenian
dishes was held in Nor Artik municipality257.

In May-September 2015 in the framework of complex project dedicated to “fortress
of Dashtadem and cultural heritage of the surrounding area, study, assessment,
renovation, utilization and popularization of the area” the demolition and removal
activities of structures (over which exclusive public interest was recognized, by
government decree N 899-N, issued on August 14 2014) in the administrative territory
of Dashtadem municipality were relaunched, constructed in 50-70s of the 20th
century, which have nothing to do with functional significance of the medieval
fortress (7-19 centuries) and distort the architectural image of the monument.
Archaeological research activities of neighboring area of the fortress, and efforts to
recreate the historic atmosphere of the medieval castle are underway. 

With the support of the national government nine projects named “Cultural marz-
cultural municipality” were carried out in remote and border municipalities of
Armenia, as well as Yerevan, including 6 tours and 3 jubilee festival programs
(“Tumanyan’s fairy tales day”, “10-day festival of National Drama Theater of Vanadzor
after H.Abelyan dedicated to the 150 birthday anniversary of Hovhannes Abelyan”
and jubilee celebrations dedicated to “150 anniversary of National Drama Theater of
Gyumri after V. Achemyan”). 

209 educational institutions specialized in arts continued to operate (99 musical,
84 arts, 22 fine arts, 4 dance schools), where 36520 students studied, and 4545 teachers
worked.

“Travelling exhibition” project is aimed at increasing access of remote municipality
residents to cultural events, in the framework of which 19 exhibitions were organized
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in 6 marzes of Armenia. Particularly, exhibitions were organized in Sisian, Kapan,
Meghri, Goris towns of Syunik marz, Yeghegnadzor, Jermuk towns of Vayots Dzor,
Ijevan, Dilijan towns of and Tsakhkavan village of Tavush marz, Ashotsk village of
Shirak marz, Sevan, Vardenis, Gavar, Martuni towns, Karmir and Shorzha villages of
Gegharkunik marz, Tashir and Stepanavan towns and Qarkop village of Lori marz258.

In 2015,160 kindergartens under Yerevan municipality were provided with new
furniture, electronic management system was developed for kindergartens, which
will enable to regulate and control the registration process of children259. 

In the reported period 1 figure skating , 2 chess schools were constructed, 15 sports
and arts schools, 3 cultural centers were reconstructed and renovated. 16 libraries
were fully reconstructed, by which the reconstruction program of Yerevan libraries
was completed. The book fund of libraries was enriched by 11.000 books of 170 titles.
3 theaters and 5 museums in Yerevan continued their normal operation260.

Health care

As of 2015 the renovation activities (at a total cost of 37,5 million drams)of
“Norashen” primary healthecare center SNCO are still ongoing, supported by
Armenian Territorial Development Fund261. The residents of Navur, Bagratashen and
Voskevan municipalities of Tavush marz, Lernapat municipaliy of Lori marz,
Qakhtsrashen municipality of Ararat marz, Aknalich municipality of Armavir marz
were happy with the opening of the newly constructed building of out-patient
polyclinics262. The opening ceremony of out-patient polyclinics constructed within
the loan project funded by the RA government and the World Bank, hosted Armen
Muradyan, the RA Minister of Health and Hovik Abovyan, marzpet of Tavush. The
primary healthecare center of Voskevan serves over 2700 citizens residing in
Voskevan, Baghanis and Voskepar municipalities263. The out-patient polyclinics of
Berdavan municipality of Tavush marz reopened after reconstruction and being
equipped with modern facilities. The reconstruction and renovation of these medical
institutions was made possible through additional savings from the second round of
“Health System Modernization” program. These funds were allocated to
modernization of primary healthcare infrastructures in rural municipalities by a joint
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decision of the RA Ministry of Health and the World Bank. 12 additional municipal
out-patient polyclinics as well as polyclinic section of Metsamor medical center were
included in 2014-2015 program. The reconstruction activities of these medical
institutions kicked off in May 2014264.

In July 2015 the construction activities of new buildings of out-patient polyclinics
of Byurakan municipality in Aragatsotn, Urut municipality in Lori marz, Shatin in
Vayots Dzor, Mkhcyan and Lanjazat in Ararat marz, were launched, which are
anticipated to be completed in the first quarter of 2016. 397 million drams have
already been allocated for contruction activities and about 300 million drams are still
to be invested265.

Within the projects implemented with the support of the World Bank the
construction activities of out-patient polyclinics of “Mkhchyan” primary healthcare
center SNCO (61,5 million drams) and “Lanjazat” primary healthcare center SNCO
(60 million drams) are under way. 

At the beginning of August 2015 the construction activities of new out-patient
polyclinic of Byurakan municipality of Aragatzotn marz were launched. 

As of 2015 the out-patient polyclinic of Byurakan municipality operates in poor
conditions, in a building constructed in 1950s, which was partially renovated in 2000.
3 doctors trained in family medicine and 2 nurses work at the out-patient policlinic.
The latter serves 5180 residnets of Byurakan, Antarut, and Orgov municipalities. The
constructions is done by the RA Ministry of Health, which was made possible due to
savings within the loan project funded by the RA government and the World Bank.
The construction is due to be completed by the end of December 2015266.

To improve service delivery of healthcare organizations under Yerevan
municipality, as well as to strengthen capacities of out-patients polyclinics, 30
necessary equipments were acquired. Reconstruction works were held in 3 medical
institutions under Yerevan municipality267. In the framework of various healthcare
intitiatives 32.000 residents of Yerevan were able to recieve free medical examination
and even relevant treatments, when necessary268.
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Maintenance of Cemetries 

In 2015 the maintenance of cemeteries still remains one of the priority issues;
nevertheless a number of legislative amendments were made which help to regulate
the sector. Namely a number of amendments were made in the law on
the Organization of Funerals and Operation of Cemeteries and Crematoria. A number
of new concept were added in the law, such as “partially closed cemetery,” “open
cemetery,” “private cemetery,” “manager of the cemetery,” “family cemetery269.”
Alterations were made in the powers of state authorized body in organization of
funerals, and operation of cemeteries and crematoria. The newly defined powers of
the state authorized body are the development and implementation of government
policy in the sector, execution of control over cemeteries, definition of conditions
and requirements for granting a permission for operation of a private cemetery, etc. 

The powers of mayor in organization of funerals and operation of cemeteries and
crematoria were also defined270.

It was also set up that the organization of funerals, i.e. provision, registration,
maintenance and operation of cemeteries is exercised by mayors of municipalities in
case of municipal cemeteries and by the state authorized body in case of state
cemeteries. 

Organization of funerals, i.e. provision, registration, maintenance and operation
of cemeteries in case of private cemeteries is exercised by the manager of cemetery
or other persons exercising business activities based on the service contract signed
between the latter and cemetery operator. 

On April 30 2015 the avagani of Yerevan issued decree N 319-N on restrictions,
requirements and conditions regarding buildings and constructions in the
administrative territory of Yerevan municipality where civic memorial (farewell)
service rituals are organized. According to this decree the permission to organize civic
memorial (farewell) service rituals is granted by the mayor of Yerevan based on
payment receipt of local fee for the current year in case the hall, which organizes the
civic memorial services corresponds to restrictions, requirements and conditions
mentioned in the Appendix of the decree at the time (first and all the consecutive
times) when the permission is granted271. 
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The power of LSGs to determine municipal service rates

The power of LSGs to determine service rates is prescribed by the law on Waste
Disposal and Satinatry Maintenance adopted in 2011. The law defines main legal
prerequisites based on which avaganis are allowed to determine rates for waste
disposal and sanitary maintenance within municipalities. 

Irrespective of the fact that the law defines maximum of 400 drams monthly fee
per person for waste disposal service or in case the total area of residential building
or apartment is considered -maximum of 25 drams per square meter272, the LSGs do
not yet determine the maximum amount for waste disposal and sanitary maintenance
set by the law. For example, the waste disposal service rate per person in Yerevan is
200 drams, and the same rate in Abovyan is 250 drams per month273. In municipality
of Gyumri the service rate is 100 drams per person according to the number of
registered people residing at a particular address274. In Arinj municipality 200 drams
of waste disposal rate was set up (per person)275.

Thus, avaganis are independent in their power to determine waste disposal service
rates and the latter mainly depends on the size, capacities of the municipality, the
issue of waste disposal organization in the territory of the municipality as well as other
factors.

The LSGs have the power to organize pre-school education for residents and extra-
curricular training and determine service rates accordingly. 

In 2015, 166 kindergartens276 under Yerevan municipality and about 64 private
municipalities operated in Yerevan277. Irrespecive of the fact that kindergartens
operating under Yerevan municipalities are free of charge for residents, they are
mainly overloaded. Monthly rates for private kindergartens range from 5.000 to
100.000 drams per month. 

3500 drams monthly fee for children attending kindergartens N1, N2 and N3 NPO
of Ararat municipality was set278.
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7.2 Management of municipal services 

In the reported period the expenditures in public service delivery increased by
3304.3 million drams, which is 12.7% higher than the indicator of the previous year
(see Table 23). This is a positive tendency, however it should be noted that the share
of Yerevan municipality in service delivery expenditures of all municipalities taken
together amounts to 58.4%.

In 2015 the share of general public service expenditures in general municipal
expenditures was 22.7%, which is 1.5% higher than the same indicator for the
previous year. This indicator may mainly be accounted for Yerevan city. In Yerevan
share of general public service expenditures in general municipal expenditures
amounted to 10.1%, which is a comperatively positive indicator, irrespective of the
fact that this indicator for Yerevan city increased by 0.8% as compared to the previous
year. 

In case of all other municipalities taken together share of general public service
expenditures in general municipal expenditures amounted to 40.5%, which is 1.2%
higher than the same indicator for the previous year. It may be stated that the
maintenance costs for administrative staffs of both Yerevan and other municipalities
increased, and the number of services delivered to residents decreased. 

In the reported period expenditures in education sector continue to prevail in
general public service expenditures, which is conditioned mainly by the fact that in
Yerevan general and secondary education are powers delegated by the state and are
considered to be expenses in education sector. The share of expenses in education
sector in Yerevan only is 34.6%, while the same eindicator for all other municipalities
is 24.2%. 

The second big share in public service expenditures belongs to residential
construction and communal utility services, amounting to 17% in general municipal
spending. This indicator increased by 5.2% as compared to the same indicator of the
previous year. Expenditures on residential construction and communal utility services
in Yerevan amounted to 22.8% (13.7% in 2014). The share of residential construction
and communal utility services for all other municipalities was 8.8% both in 2014 and
2015. 

The survey results conducted among specialists employed in both public and
private sectors in municipalities show that half of them are contented with the level
of services delivered by educational institutions of respective municipalities. Thus,
54.6% of respondents assessed the services delivered by kindergartens as “good” or
“very good”, 56% of respondents were of the same opinion regarding services
delivered by general schools, 46.6% and 47.9% were of the same opinion regarding
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services delivered by secondary and senior schools respectively279. According to 75%
of respondents kindergartens in Armenia are administered by local governments, and
64% think that this is the way it should be280.

The ratio of general public service expenditures to all public service expenditures
is 3.4%, while the same indicator of 2014 was 3.72% (see Table 32). The same indicator
for Yerevan is 8.95%, thus it can be stated that a little more than 1/10 of Yerevan
municipal budget is spent on maintenance of administrative staff, while in other
municipalities (excluding Yerevan) the same indicator is 1.47%, which means that
administrative staff delivers 1.47 units of municipal service versus 1 unit of
expenditure, which is not a desirable indicator. This indicator has a diminishing trend
(1.47 in 2015 and 1.52 in 2014).

Table 32. Ratio of general municipal service expenditures to service expenditures
delivered by municipalities in municipal budgets (2015, in thousand drams)
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  2015   

  Expenditures 
Total municipalities Yerevan 

Total urban and rural 
municipalities, 

excluding Yerevan 
Amount % Amount % Amount % 

1  
General public 
services  

29,280,990.89 22.7 7,574,675.1 10.1 21,706,315.80 40.5 

2  Transport 14,394,810.04 11.2 11,299,340.7 15.0 3,095,469.34 5.8 
3  Communication  0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 

4  
Environment 
protection 

11,347,804.96 8.8 7,555,093.0 10.0 3,792,711.96 7.1 

5  
Residential 
construction and 
communal utilities 

21,858,874.46 17.0 17,158,653.2 22.8 4,700,221.30 8.8 

6  Healthcare 336,904.25 0.3 294,130.9 0.4 42,773.38 0.1 

7  
Recreation, culture 
and religion   

8,837,009.90 6.9 3,717,073.6 4.9 5,119,936.30 9.6 

8  Education  39,030,998.65 30.3 26,046,054.3 34.6 12,984,944.35 24.2 

9  Social protection   3,830,987.86 3.0 1,691,955.2 2.2 2,139,032.70 4.0 

10  Total expenditures   128,918,381.00 100.0 75,336,975.9 100.0 53,581,405.12 100 

11  

Public service 
expenditures vs. 
general public 
service 
expenditures 

3.40 8.95 1.47 

280 281



Conclusions and recommendations

In 2015 the recorded progress in local self-government system of Armenian can
mainly be attributed to amalgamation of municipalities.

In 2005 amendments and additions were introduced in legislative provisions
regarding amalgamation of muncicipalities stipulated by constitutional amendments.
In the reported period the principles and rules of procedure applicable in merger or
demerger of municipalities, as well as the timing of elections of the local self-
government bodies in the newly established municipalities were adopted. Laws or
legislative provisions regarding formation of inter-municipal unions, issuing of
municipal securities and hotel tax were not enacted. 

All existing government program documents (RA government program, Armenia
2014-2025 Strategic Program for Prospective Development) include almost the same
provisions and reflect mainly legal requirements stipulated by constitutional
amendments. 

A tangible shortcoming persisted in legislation and 2015 didn’t bring any change
therein, namely, rates of property and land taxes continued to be set by law, and the
power to set those was not reserved to the local authorities as required by the
European Charter of Local Self-Government (Article 9.3).

2015 did not see any change in administrative-territorial division of Armenia. 14
pilot clusters were selected, studies were carried out and in 3 of the clusters local
referenda were held on the issue of amalgamation of municipalities. 

The units local self-government, i.e. municipalities, continue to be extremely
fragmented and with limited capacities. In terms of development of inter-muicipal
cooperation no considerable progress was recorded. As in the previous years, no inter-
municipal unions were created in 2015 either. 

In the reported period timing and rules of procedure applicable to elections of local
self-government bodies remained unalterated. Stipulated by 2015 constitutional
amendments bodies of local self-government shall be elected for a five-year term. 

In 2015, as in the previous years local governments held low competition elections,
sometimes even in the absence of it. A few changes were recorded in political
affiliation of mayors of municipalities. The number of mayors affiliated to Prosperous
Armenia political party declined 3 times and the number of non-affiliated mayors
increased by 50. Nevertheless, the majority of municipality mayors are affiliated to
the Republican Party of Armenia. The number of powers reserved to mayor and
avagani were added up by two. One mandatory power was assigned to the mayor in
urban development and utility sector. Regulations on mandatory powers were not
adopted. For the first time in the history of local self-government in Armenia local
referenda were held on the government’s initiative. The results of social survey testify
to lack of contentment with performance of local authorities. In 2015 the assessment
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of progress in democratization in Armenia carried out by Freedom House
international watchdog organization has remained unchanged. Activities were carried
out to enhance citizen participation in local governance. The “rotten key” award,
which symbolizes poor performance and non-transparent way of working was
awarded to Armavir municipality. The black list included one representative of local
authorities. Residents continued to send their complaints to Human Rights Defender
on various issues.

The financial autonomy of municipalities continues to remain at its low, and
municipal owned assets inadequate and obsolete. As in previous years, no deductions
were made to municipal budgets from taxes and mandatory payments reserved in the
state budget. 

Generally, municipalities are yet too far from being able to enter loan market.
They did not issue municipal securities, a fact unchanged from the previous years. 

Comparing the indicators of campatibility of LSG powers and municipal finances
in the Armenian and European countries it is easy to notice that Armenia is yet
tangibly behind the European countries, in particular, in terms of the share of
municipal budgets in public espending and GDP, as well as in terms of per capita
revenues and expenditures of municipal budgets. This means that in 2015 the level of
decentralization in Armenia continued to be very low.

Despite the fact that over the recent years absolute values of both revenues and
expenditures of the municipal budgets in Armenia as well as their execution ratios
have been increasing, the majority of the RA municipalities is not yet able to
implement the powers assigned to them by law in their entirety and in a due manner;
particularly in delivery of municipal services, as a result of which the living standards
of the majority of population in the country has not changed whatsoever over the
recent years.

In 2015, more than 60% of total revenues and expenditures of municipal budgets
were attributed to the budget of Yerevan. Per capita revenues/expenditures of all
municipal budgets (excluding Yerevan) are 2.7 times lower than the same indicators
for Yerevan.

Shares of expenditures in 2015 municipal budgets (excluding Yerevan) by
functional classification significantly differ from shares of both municipal (including
Yerevan) and Yerevan budget expenditures in total spending. For example, the share
of general public service expenditures in all municipal budgets (excluding Yerevan)
is the highest, and equals 41.6% of total spending, 22.7% of municipal budgets
(including yerevan) and only 9.8% in Yerevan budget. 

Changes in the ratios of current and capital expenditures of the RA municipalities
(including Yerevan) in total expenditures have demonstrated different behavior over
the recent five years. More specifically, in 2011-2013 capital expenditures in total
spending decreased from 28.9% down to 22.4%, in 2014 they steadily increased to
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reach 24.0%, while in 2015 again an abrupt decrease was observed when they
eventually fell down to 12.9%.

The share of capital expenditures in total spending of 2011-2014 Yerevan
municipal budgets amounted to 32.8%, 28.0%, 26.8% and 29.0% respectively and in
2015 it declined abruptly falling down to 10.9%.

In 2015, shares of salaries and additional payments (total 33.1%) in total
expenditures estimated for all municipalities of Armenia (excluding Yerevan) are
approximately 4.5 times higher than the same indicators for Yerevan (total 7.3%),
which is primarily a consequence of two reasons, namely, gradual inflated staffing of
both municipalities (excluding Yerevan) and municipally owned organizations as well
as the overall inadequacy of municipal budget revenues.

The analysis of local self-government system in Armenia comes to prove that
professional capacities of local governments are not satisfactory for deliverying public
services in their entirety and in a due quality, and the budget resources are so scarce
that are mainly satisfactory for maintenance of administrative staff. This scarcity of
resources leads to a number of serious issues. Taken into account the above mentioned
local governments are not able to perform cmpletely their role in public
adminsitartion. 

In the repօrted period the most important changeս in functional structure of
municipal staffs are related to amalgamation of municipalities and intorduction of
adminsitrative representative in multi-settlement municipalities.

A lot of work has been done regarding development and consolidation of
municipal service sector. However there are still a number of priority issues
demanding urgent solutions. One of the issues on the list is the low level of municial
service, imperfection of selection, appraisal, training and professional promotion
procedures of municipal servants, ineffectiveness of rewarding systems, etc. Without
finding a solution to the above issues, the further development and improvement of
local self-government system will be impossible.

As of December 31 2015 the number of municipal employees was 6076, 1268 out
of which were trained (833 funded through the state budget and 435 funded through
the municipal budget). The analyses demonstrate that in the training system in
question a sufficient attention is not paid to practical issues, study and discussion of
various possible situations. 

Various international organizations continued implementing activities and projects
in many municipalities of Armenia in 2015. Their operations and activities continue
to be sought and needed by the municipalities. They usually act through cooperation
with the government of Armenia, and frequently, through interaction and
collaboration with each other, but not all existing potential opportunities are deployed
to attain higher degree of success.

Large-scale activities in the area of municipal service delivery were carried out in
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the capital city of Yerevan in 2015. Yerevan accounts for far too high share of total
municipal spending than all other municipalities taken together. More specifically,
quite high is the share of expenditures incurred on public services in total municipal
spending. In municipalities in marzes the ratio of service associated expenditures to
services of general nature is very low, i.e. the maintenance costs of administrative
staffs are rather high. In marzes works in delivery of municipal services are
implemented primarily in urban and large rural municipalities.

Further are recommendations based on the conclusions written above

Accelerating the pace of reforms in local self-government sector of Armenia along
all directions remains an important prerequisite for its development. Directions
include replenishment of legislative framework and implementation of a variety of
targeted programs. In particular, bill on inter-municipal unions, the new laws on
Financial Equalization and Local Fees and Duties are to be adopted. The law on Issue
of Municipal Securities is to be drafted and adopted as well.

Even the adoption of the above mentioned legal acts may not draw aside the issue
of Local Self-Government Development or Decentralization Strategic Policy from the
reform agenda. This will enable to bring into single document the vision of the local
self-government system, the paths to attain the vision and the timed sequence of
actions. 

It is necessary to correct the mistake made in the package of legal acts on local
taxes adopted in 2010, namely, to assign the authority to define the rates of property
and land taxes to the avagani by law.

Further development of local self-government system in Armenia will be
impossible without amalgamation of municipalities and establishment of inter-
municipal unions. These challenges require urgent solutions.

The prerequisite for successful enhancement of scope, extent and quality of public
service delivery is in securing improved financial sustainability of municipalities.
More specifically, it is necessary to improve the RA legislation in terms of making
deductions to municipal budgets from taxes reserved in the state budget as well as
entering the capital market (it is necessary to draft and adopt respective rules of
procedure to regulate borrowings by municipalities from commercial banks and
financial institutions, as well as to issue municipal securities, and develop and enforce
systems and tools to assess creditworthiness of municipalities), develop conditions
and rules of procedures related to earmarked allocations from the state budget to
municipalities. 

The election of avaganis should also be kept in the center of attention, applying
both majoritarian and proportional election systems. One of the prioriy issues is
adopting a regulation on the powers of local governments. It is necessary to expand
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the range of tools ensuring transparency of performace of local governments and the
list of municipalities with such tools. It is necessary to be persistent in bringing to life
provisions related to civic engagement in local governance through activating citizens
as well as civil society and private sector organizations and enhancing application of
various tools (for example, short messages) that may ensure civic engegament. 

Based on results of ongoing reform of municipality amalgamation and international
experience, it is necessary to plan and implement gradually decentralization of powers
(with adequate financing) of public administration bodies in a number of sectors, and
assign them to local government bodies, thus raising the decentralization level of
powers in Armenia. 

Overall, it can be noted that all types of delivered municipal services require
further improvement and development, for they are far from being satisfactory at the
moment. 
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Appendix 3. Actual execution of municipal budget components and their shares in
consolidated budgets, 2013-2015*

*) Source: http://www.minfin.am/index.php?cat=76&lang=1 

Consolidated budget revenues, expenditures, proficit/deficit do not incorporate incomes and
expenditures from inter-budgetary transfers 
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Appendix  3. Actual execution of municipal budget components and their shares in consolidated 
budgets, 2013-2015* 

 
N Type of budget 2013 

actual, 
bln 
drams 

Share in 2013 
consolidated 
budget, % 

2014 
actual, 
bln 
drams 

Share in 2014 
consolidated 
budget, % 

2015 
actual, 
bln 
drams 

Share in 2015 
consolidated 
budget, % 

 Consolidated 
budget (1) 
  Revenues 
  Expenditures 
  Deficit (-) 
Including 

 
1,101.7 
1,170.6 
-68.9 

 
100.0 
100.0 
100.0 

 
1,178.2 
1,268.8 
-90.6 

 
100.0 
100.0 
100.0 

 
1,201.7 
1,444.0 
-242.3 

 
100.0 
100.0 
100.0 

1. SState budget 
  Revenues 
  Expenditures 
  Deficit (-) 

 
1,071.4 
1,142.9 
-71.5 

 
97.2 
97.6 
103.9 

 
1,144.7 
1,235.1 
-90.3 

 
97.2 
97.3 
99.7 

 
1,167.7 
1,409.0 
-241.3 

 
97.2 
97.6 
99.6 

2. MMunicipal 
budgets (2) 
  Revenues 
  Expenditures 
  Proficit (+) / 
deficit (-) 

 
105.8 
103.1 
+2.7 

 
9.6 
8.8 
-3.9 

 
114.3 
114.6 
-0.3 

 
9.7 
9.0 
0.3 

 
128.2 
129.2 
-1.0 

 
10.7 

8.9 
0.4 
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Հավելված 3. 2013-2015թթ. ՀՀ համախմբված բյուջեների բաղկացուցիչ մասերի
փաստացի կատարողականները և նրանց տեսակարար կշիռները
համախմբված բյուջեներում*

*) Աղբյուրը` http://www.minfin.am/index.php?cat=76&lang=1

1.Համախմբված բյուջեի եկամուտներում, ծախսերում և պրոֆիցիտում / դեֆիցիտում
ներառված չեն միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերը և ելքերը: 
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 3. 2013-2015 .      
       
* 

 
/
 

 
 

2013 . 
-
, 
 
 

-
 

 
2013 . 

-
 

-
, % 

2014 . 
-
, 
 
 

-
 

 
2014 . 

-
 

-
, % 

2015 . 
-
, 
 
 

-
 

 
2015 . 

-
 

-
, % 

  
 (1) 

   
   
   (-) 

 ` 

 
1,101.7 
1,170.6 

-68.9 

 
100.0 
100.0 
100.0 

 
1,178.2 
1,268.8 

-90.6 

 
100.0 
100.0 
100.0 

 
1,201.7 
1,444.0 
-242.3 

 
100.0 
100.0 
100.0 

1.  
  

   
   
   (-) 

 
1,071.4 
1,142.9 

-71.5 

 
97.2 
97.6 
103.9 

 
1,144.7 
1,235.1 

-90.3 

 
97.2 
97.3 
99.7 

 
1,167.7 
1,409.0 
-241.3 

 
97.2 
97.6 
99.6 

2.  
  

   
   
   (+) / 

 (-) 

 
105.8 
103.1 
+2.7 

 
9.6 
8.8 

-3.9 

 
114.3 
114.6 

-0.3 

 
9.7 
9.0 
0.3 

 
128.2 
129.2 

-1.0 

 
10.7 

8.9 
0.4 
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