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ՀՀ Գյումրի համայնքի բյուջետային քաղաքականության հետազոտություն  

Համառոտագիր 
 
Հետազոտության առարկան 
        Սույն հետազոտության առարկան Գյումրու ՏԻՄ կողմից իրականացվող բյուջետային 
քաղաքականությունն է:  
Հետազոտության առանձնահատկությունը 
    Հետազոտության շրջանակներում Գյումրի համայնքի բյուջետային քաղաքականության 
տնտեսագիտական հետազոտության արդյունքները համադրվել են սոցիոլոգիական 
հետազոտության արդյունքների հետ և կատարվել համապատասխան եզրակացություններ 
ու առաջարկություններ:  
Հետազոտության նպատակը 
      Հետազոտության նպատակն է 2009-2012թթ. Գյումրի համայնքի քառամյա զարգացման 
ծրագրի և նշված տարիների համայնքային բյուջեների վերլուծության ու հետազոտության 
արդյունքում բացահայտել բյուջետային քաղաքականության իրականացման դրական և 
բացասական կողմերը, թերություններն ու բացթողումները և կատարել առաջարկություններ 
դրա բարելավման ուղղությամբ: 
Հետազոտության խնդիրները 
• 2009-2012թթ. Գյումրի համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի և համայնքի ղեկավարի 
2009-2012թթ. բյուջետային ուղերձների մանրամասն ուսումնասիրություն և վերլուծություն, 
• 2009-2012թթ. համայնքային բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կազմի ու կառուցվածքի, 
շարժընթացի օպտիմալության վերլուծություն, 
• Ֆոկուս-խմբային հարցազրույցների և հեռախոսային հարցումների միջոցով Գյումրիում 
իրականացվող բյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ հանրային 
տեղեկացվածության և մասնակցության գնահատում, համայնքի առաջնային կարիքների 
հետազոտություն 
• Համայնքի կարիքների գնահատման մոդելի մշակում և փորձարկում: 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը 
    Հետազոտության իրականացում տնտեսագիտական ու սոցիոլոգիական բաղադրիչների 
համադրմամբ: 
    Հետազոտության տնտեսագիտական վերլուծության մեթոդներն են` համակարգային, 
վիճակագրական, համեմատական, գրաֆիկական և գործոնային: 
     
     Հետազոտության սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդներ` Փորձագիտական 
հարցազրույցներ, զանգվածային հարցում, ֆոկուս-խմբային հարցազրույց:  
Հետազոտության տեղեկատվական բազա` ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ 
տարածքային կառավարման նախարարություն, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 
Գյումրու քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժին, <<Համայնքների ֆինանսիստների 
միավորում>> ՀԿ վերլուծություններ և հետազոտություններ: 
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Գյումրու քառամյա զարգացման 2009-2012թթ. ծրագրի ուսումնասիրության և վերլուծության 
հիմնական արդյունքներ 

 
   Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. քառամյա զարգացման ծրագրում համայնքի մանրամասն 
ներկայացված է համայնքի իրավիճակի գնահատումը: Իրավիճակի գնահատման արդյունքում 
Գյումրիում առկա հիմնախնդիրները հստակորեն  ձևակերպված չեն, ինչպես նաև չի 
իրականացվել ՈՒԹՀՎ վերլուծություն:  
    Ծրագրով նախատեսված առաջնահերթություններն են. քաղաքաշինության, բնակարանային 
տնտեսության, սոցիալական, քաղաքի բարեկարգման, կանաչապատման և սանիտարական 
մաքրման, սոցիալական, առողջապահության, կրթության, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի, 
մշակութային կյանքի, երիտասարդության, բնապահպանության բնագավառներ: 
     Բացակայում են նախանշված առաջնահերթությունների կապը` առկա իրավիճակի և 
համայնքի կարիքների հետ, ձևակերպված չեն կոնկրետ չափելի արդյունքներ և այդ 
արդյունքներին հասնելու ժամանակացույց: 
        Գյումրի համայնքի ղեկավարի 2009-2012թթ. բյուջետային ուղերձների 
ուսումնասիրության արդյունքներ 
     Գյումրի համայնքի ղեկավարի 2009-2012թթ. բյուջետային ուղերձներում բավական 
մանրամասն ներկայացված են բյուջետային քաղաքականության հիմնական 
ուղղությունները:  
    2010-2012թթ. բյուջետային ուղերձներում սահմանված են բյուջեի գլխավոր 
ուղղությունները, ինչպես նաև բյուջեի նպատակները, բացակայում են գործող 
օրենսդրությամբ պահանջվող որոշակի տեղեկություններ: 

Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների եկամտային ցուցանիշների վերլուծություն 
Գծանկար 1. Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների ընդհանուր, սեփական եկամուտների 
և պաշտոնական դրամաշնորհների աճի շարժընթացը  

      

 
 

Գծանկար 2. Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների վարչական և ֆոնդային մասերի 
տեսակարար կշիռներն ընդհանուր եկամուտների մեջ 
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Գծանկար 3. Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների փաստացի սեփական 

եկամուտների մեջ եկամտատեսակների խմբերի տեսակարար կշիռները  

 

Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների ծախսային ցուցանիշների վերլուծություն 
     Գծանկար 4. Գյումրի համայնքի բյուջեի ծախսերի շարժընթացը 2009-2012թթ. 
 

 
 
Գծանկար 5. Գյումրի համայնքի բյուջեի ծախսերի բաշխման շարժընթացը գործառնական 

դասակարգման խմբերի միջև (%-ային արտահայտությամբ)  2009-2012թթ. 
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Գծանկար 6. Գյումրի համայնքի բյուջեի փաստացի կապիտալ ծախսերի կառուցվածքի 
շարժընթացն ըստ տնտեսագիտական դասակարգման 2009-2012թթ. 

 
Գյումրի համայնքի բյուջետային քաղաքականության մասնակցայնության հետազոտություն 

 
    Ֆոկուս-խմբային հարցման արդյունքներ 
       Գյումրի քաղաքի ներկա բյուջետային քաղաքականության անարդյունավետության 
պատճառներից մեկը դրանում համայնքի անդամների մասնակցությունը գրեթե բացառող 
մոտեցման մեջ է:  
       Քաղաքային բյուջեի ձևավորմանը մասնակից չեն անգամ ՏԻՄ աշխատակազմն ու 
ավագանին, և, ըստ էության, այն ձևավորվում է բացառապես համայնքապետի միանձնյա 
մոտեցումներով:  
     Համայնքապետի տարեկան բյուջետային հաշվետվության ներկայացումը նույնքան փակ 
ու համայնքի անդամների մեծ մասի համար անհասանելի արարողություն է, որքան որ դրա 
մշակումը և ընդունումը: 
        ՏԻՄ բյուջետային ներկա քաղաքականությունը («եթե այն գոյություն ունի որպես 
այդպիսին»), ըստ էության կարճաժամկետ քաղաքականություն է, ինչն անընդհատ գործ ունի 
միևնույն խնդիրների հետ, որոնք նաև վերարտադրվում են հենց նման սխալ մոտեցման 
հետևանքով: 
 
    Կարիքների գնահատման առաջարկվող մոդելը /հայեցակարգը եւ մեթոդաբանությունը/ 
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      Քանի որ, ի տարբերություն ծախսային եւ կարճաժամկետ բյուջեի, ծրագրային եւ 
հեռանկարային բյուջեի կիրառումը միտված է համայնքի առօրեական խնդիրների լուծման 
փոխարեն զարգացման խնդիրների լուծումը, ապա կարիքների գնահատման մոդելը 
նույնպես պետք է համապատասխանեցվի այդ տրամաբանությանը: Սա առաջին հերթին 
ենթադրում է հետազոտության թիրախային խմբերի վերանայում: Ծախսային ու 
կարճաժամկետ բյուջեն սովորաբար սոցիալական ուղղվածություն ունի եւ միտված է 
բնակչության խոցելի խմբերի կարիքների բավարարմանը: Դրա համար էլ հետազոտության 
թիրախ են ընտրվում հենց այդ խմբերը: Սրա հետեւանքում հաճախ այնպիսի 
հիմնախնդիրներ, որոնք վերաբերում են համայնքի կենսագործունեության համար 
անհրաժեշտ տարբեր ենթակառուցվածքներին ու ծառայություններին, ինչպես օրինակ՝ 
ուղեւորափոխադրումներները, բարեկարգ ճանապարհներն ու բակերը, ժամանցի վայրերը, 
աղբահանությունը եւ այլն, մնում են ստվերում: Խոցելի խմբերը սովորաբար ներկայացնում 
են բնակարանի, առողջապահության, կրթության, ֆինանսական ապահովվածության հետ 
կապված կարիքներ: Հետեւաբար անհրաժեշտ է կարիքների ուսումնասիրության ժամանակ 
ներգրավել համայնքի բոլոր խմբերի ներկայացուցիչներին: Միեւնույն ժամանակ 
նպատակահարմար է կարիքները ձեւակերպել իբրեւ համայնքի առջեւ ծառացած խնդիրներ: 
Այս մոտեցումը մենք կիրառել ենք սույն հետազոտության իրականացման ընթացքում եւ 
չնայած դրա հետախուզական /պիլոտային/ բնույթին, այն հնարավորություն է տվել 
միաժամանակ բացահայտել եւ նեղ սոցիալական, եւ համայնքի տարբեր 
ենթակառուցվածքներին վերաբերող կարիքները: Կարելի էր նաեւ ընդհանուր բնույթի 
հիմնախնդիրներից /կարիքներից/ գնալ դեպի առանձին թիրախային խմբերի խնդիրներ: Բայց 
մենք հետեւել ենք նախորդ՝ համատեղված տարբերակին: Նման ուսումնասիրության համար 
ամենարդյունավետ մեթոդը զանգվածային հարցումն է: Զանգվածային հարցում կարելի է 
անցկացնել պատահական ընտրանքով կազմակերպված հեռախոսային հարցման միջոցով, 
ինչն իրականացվել է այս հետազոտության ժամանակ: Կիրառելի է նաեւ առերես 
հարցաթերթային հարցման տարբերակը: 
     Զարգացման բյուջեն ենթադրում է այնպիսի մարդկային ռեսուրսների առկայություն, 
որոնք կարող են ակտիվ մասնակցություն ունենալ համայնքի զարգացման գործընթացում: 
Այդ ռեսուրսները կարող են հանդես գալ ֆիզիկական /առանձին գործարարներ, 
մտավորական-նախագծողներ եւ այլք/ եւ իրավական /հասարակական 
կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, տարբեր միություններ/: Այս անձիք կամ խմբերը 
ունեն որոշակի կարիքներ /իրավական, վարչարարական բնույթի/, որոնք խոչընդոտում են 
իրենց ակտիվության իրացմանը եւ այդպիսով նաեւ` զարգացման մեջ ներդրում ունենալուն: 
Հետեւաբար, այս մարդիկ ու նրանց խմբերը պետք է հետազոտության առանձին թիրախ լինեն 
եւ նրանց կարիքների գնահատմանը պետք է հատուկ կարեւորություն վերագրվի: Սակայն, 
մինչ այդ, պետք է հստակեցվեն այս կարեւոր ռեսուրսների նույնականացման 
/իդենթիֆիկացման/ չափանիշները: Նշված խմբի կարիքների գնահատում կարելի է 
կազմակերպել ինչպես անհատական խորացված եւ ազգագրական հարցումների եղանակով, 
այնպես էլ՝ ֆոկուս խմբային հարցումների տարբերակով: 
     Կարիքների գնահատման նպատակով ուսումնասիրության մյուս թիրախ խումբը 
բնականաբար փորձագետներն ու նրանց խմբերն են, որոնց ուսումնասիրության ժամանակ 
նույնպես կարող են կիրառվել ինչպես խորացված եւ ազգագրական հարցման մեթոդները, 
այնպես էլ՝ ֆոկուս խմբային հարցումը: 
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      Զարգացման կամ ծրագրային բյուջեի նպատակով իրականացված հետազոտությունից 
ստացված արդյունքների վերլուծությունը նույնպես պետք է տարբերվի ծախսայինի համար 
իրականացվող վերլուծության տրամաբանությունից: Այս դեպքում նախապատվությունը 
տրվում է ոչ թե խոցելի խմբերի կարիքների իդենտիֆիկացմանը, այլ այնպիսի կարիքների 
առանձնացմանը, որոնք ուղղված կլինեն համայնքային ենթակառուցվածքների, տնտեսական 
ու հանրային գործունեության համար անհրաժեշտ բարենպաստ միջավայրի ձեւավորմանը: 
Այսինքն, սա ինչ որ առումով հրաժարում է գնահատման սեգմենտային մոտեցումից: Այս 
դեպքում կարիքները դասակարգվում են որոշակի ալգորիթմի տրամաբանությամբ՝ ոչ թե 
առանձին վերցրած կլուծվեն առողջության, կրթության, ֆինանսական ապահովության 
խնդիրները, այլ, օրինակ տեղական տուրքերի նվազեցման միջոցով կարելի է ապահովել 
աշխատատեղերի ավելացում, ինչի հետեւանքում կարող են լուծվել մյուս նշված խնդիրները 
կամ գոնե նպաստել դրանց թեթեւացմանը:  
    Բնականաբար, նշված բյուջետային քաղաքականության համար անհրաժեշտ կարիքների 
ուսումնասիրության ժամանակ առավելապես կկարեւորվի համայնքի ակտիվ անդամների ու 
փորձագետների կողմից ներկայացված կարիքները, ինչը կարող է որոշակի վտանգ 
ներկայացնել առանձին խմբերի կարիքների լոբբինգի տեսանկյունից: Այսինքն որեւէ խմբի 
կարիքները կարող են դոմինանտ լինել հետազոտության ընթացքում: Ըստ իս, այս 
հանգամանքը անհրաժեշտ է ոչ թե պարզապես բացառել, ինչին որ սովորաբար դիմում են 
կարիքների ուսումնասիրության ժամանակ, այլ հարաբերակցման /կորելացիայի/ ենթարկել 
ուսումնասիրության ընթացքում ստացված այլ խմբերի ու անհատների կարիքների հետ ու 
պարզել թե ո?ր դեպքերում են հատկապես փոխպայմանավորվածություններն ավելի 
ինտենսիվ: 
 

Եզրակացություններ 
 
 Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. զարգացման քառամյա ծրագրի և համայնքի ղեկավարի 

բյուջետային ուղերձների վերաբերյալ 
 

 Ընդհանուր առմամբ, նկատելի է, որ համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի կազմման 
ժամանակ բացակայել է համակարգային ու համալիր մոտեցումը: 
 Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. զարգացման քառամյա ծրագրում բացակայում են 
ծրագրային բյուջետավարման սկզբունքների ու տարրերի ձևակերպման ու կիրառման 
մեխանիզմները:  
 Ուսումնասիրվող տարիներին համայնքի ղեկավարի բոլոր բյուջետային ուղերձներում 
բյուջեի ուղղվածությունը (սոցիալական) և հիմնական ուղղությունները կրկնվում են:  
      Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների եկամտային ցուցանիշների վերլուծության 
արդյունքների վերաբերյալ 
 
 Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների ընդհանուր եկամուտների տարեկան աճը 
հիմնականում տեղի է ունեցել ի հաշիվ պաշտոնական տրանսֆերտների աճի: 
 Համայնքի բյուջեների հաշվին կապիտալ ներդրումների ծավալը 4 տարիների ընթացքում 
նվազել է:  
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 Սկսած 2009թ-ից  Գյումրի համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները տարեցտարի 
պլանավորվել են ավելի ցածր:  
 Հողի հարկի հավաքագրման մակարդակները 2009-2012թթ. ընթացքում շարունակաբար 
բարձրացել են, որը տեղի է ունեցել պլանային բացարձակ ցուցանիշների տարեցտարի կտրուկ 
իջեցման շնորհիվ: Փոխադրամիջոցների համար գույքահարկի գծով գծով ինչպես պլանային, 
այնպես էլ փաստացի ցուցանիշներն աճ են արձանագրել 2009-2012թթ. ընթացքում: Շենքերի ու 
շինությունների համար գույքահարկի և տեղական տուրքերի հավաքագրման մակարդակները 
տարեցտարի նույնպես աճել են, սակայն այս աճը նույնպես տեղի է ունեցել գույքահարկի և 
տեղական տուրքերի պլանային ցուցանիշների տարեցտարի նվազեցման արդյունքում:  
 Ինչպես բնակչության 1 շնչին ընկնող ընդհանուր, այնպես էլ սեփական եկամուտները 2009-
2012թթ. ընթացքում ընդհանուր առմամբ աճել են, սակայն սեփական եկամուտներն աճել են 
առավել ցածր տեմպերով:   
 Համայնքի բյուջեի եկամտային մասում բացակայում են համայնքի սեփականություն 
համարվող առևտրային ձեռնարկություններից ստացվող շահույթի մասհանումները, ինչպես նաև 
միջազգային կազմակերպություններից դրամաշնորհները: 
 

 Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների ծախսային ցուցանիշների վերլուծության 
արդյունքների վերաբերյալ 
 

 Գյումրի համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների ծախսերը վերջին 4 տարիների ընթացքում 
ունեցել են աճի միտում:  
 Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում Գյումրի համայնքի բյուջեի ծախսերի գերակշիռ 
մասը բաժին է ընկել ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններին ուղղված ծախսերին, 
միջոցների գերակշիռ մասը (միջին հաշվով 81.7%-ը) ուղղվել է ընթացիկ խնդիրների 
ֆինանսավորմանը:  
 Ուսումնասիրվող տարիներին փաստացի կատարված ընթացիկ ծախսերում ամենամեծ 
տեսակարար կշիռ ունեցող ծախսերը (44-50%-ի շրջանակներում) եղել են ոչ ֆինանսական 
համայնքային կազմակերպություններին տրամադրվող սուբսիդիաները:  
 Համայնքի 2009-2012թթ. բյուջեների փաստացի կապիտալ ծախսերում ամենամեծ 
տեսակարար կշիռն ունեցել են շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգմանն ուղղված 
ծախսերը (57-76%):  
 Գյումրու բնակչության 1 շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի փաստացի ընթացիկ ծախսերն 
ընդհանուր առմամբ տարեցտարի աճել են, որի փոխարեն նվազել են բնակչության 1 շնչին 
ընկնող համայնքի բյուջեի փաստացի կապիտալ ծախսերը: 
 
Բյուջետային քաղաքականության իրականացման վերաբերյալ 
 
 Գյումրու տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մշակված և ընդունված չէ 
Գյումրու զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարական որևէ ծրագիր, որի հիման վրա 
կմշակվի և կիրականացվի համայնքի բյուջետային քաղաքականությունը:  
 Գյումրի համայնքում, ըստ էության, կապ չի հաստատվել համայնքի բյուջետային 
եկամուտների և նպատակային ծրագրով նախատեսվող ծախսերի միջև:  
 Տարբեր աղբյուրներում արտացոլված համայնքի բյուջետային ցուցանիշներում առկա են 
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որոշակի  անհամապատասխանություններ:   
 Բյուջեի եկամուտների պլանավորման տրամաբանությունը հասկանալի չէ:   
 
Սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները եւ եզրակացությունները. 
 
• Համայնքային կարիքների համալիր գնահատման բացակայությունը, դրանց 

առաջնահերթությունների տարբերակվածության բացակայությունը: 
•  Հեռանկարային ծրագրի բացակայությունը: Համայնքի ներկայիս բյուջեն միայն 
ընթացիկ խնդիրներ է լուծում, ինչը նպաստում է գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների 
վերարտադրությանը: Ի դեպ, ոչ պատահաբար, անուղղակիորեն սրան են առնչվում նաև այն 
պատասխանները, որոնք նշում են քաղաքում հեռանկարի բացակայությունը: 
• Համայնքի բյուջետային քաղաքականության վեկտորայնության բացակայությունը, 
բացի օպերատիվ՝ պահից բխող արձագանքներից, այն այլ նպատակ չի հետապնդում: 
• Համայնքում բյուջետային քաղաքականության իրականացման գնահատման և 
վերահսկողության հստակ չափանիշների և սուբյեկտների բացակայությունը: Օրինակ, 
<<տարվա վերջին համայնքի ղեկավարը հաշվետվություն է ներկայացնում, թե «այսքան 
գումար է ծախսվել ճանապարհերի բարեկարգման վրա», որի արդյունքը սակայն 
հանրությունը չի տեսնում, բայց չի էլ կարող իր կարծիքով ու գնահատականով ազդել դրա 
վրա, որովհետև վերահսկողության համապատասխան լծակներից զուրկ է>>: 
• Բյուջետային  գործընթացում անհրաժեշտ է հանրության և նրա ներկայացուցիչների 
մասնակցության ապահովումը՝ դրա տարբեր փուլերում, ինչը կբարձրացնի բյուջետային 
քաղաքականության մշակման և իրականացման արդյունավետությունը: 
• Բյուջեից բնակչության տեղեկացվածության ցածր մակարդակը:  

     Նշվածներն, անշուշտ, վկայում են այն մասին, որ բյուջետային ներկա 
քաղաքականությունը լուրջ հայեցակարգային և կառուցվածքային վերանայման 
անհրաժեշտություն ունի: 

Առաջարկություններ՝ 

Գյումրի համայնքի բյուջետային քաղաքականության բարելավման վերաբերյալ  
        
 Գյումրի քաղաքի արդյունավետ կառավարման և հետագա զարգացման համար մեծ 
նշանակություն կարող է ունենալ քաղաքի զարգացման երկարաժամկետ, համապարփակ, 
ռազմավարական ծրագրի առկայությունը` կիրառելով ռազմավարական պլանավորման և 
կառավարման բնագավառում միջազգային և տեղական առկա փորձը, ինչպես նաև հանդես 
բերելով քաղաքացիական հասարակության մասնակցային մոտեցումներ:  
 Համայնքում կուտակված հիմնախնդիրների լուծման ու համայնքի դինամիկ զարգացման 
ուղի կարող է լինել  ռազմավարական պլանավորման և կառավարման մեթոդների ներդրումը և 
հետևողական կիրառումը,  երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրերի 
արդյունավետ համակցումը: Այս ուղղությամբ առաջարկում ենք, որ Գյումրի համայնքի 
ավագանու որոշմամբ ամրագրվի համայնքի ռազմավարական պլանավորման և ծրագրային 
բյուջետավարման իրականացման մի շարք սկզբունքներ:   
 Հեռանկարային պլանավորման իրականացումը համայնքում պահանջում է 
փոխկապակցված հաջորդական մի շարք աշխատանքների կատարում: Դրանք կարելի է 



9 
 

ներկայացնել հարաբերականորեն առանձնացված փուլերի տեսքով, որոնք առաջարկված է 
սույն հետազոտությունում: 
 Հետագայում մշակվելիք Գյումրի համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի կազմում 
ներառել արդյունքների ժամանակացույց և ծրագրերի  առաջնահերթությունների 
գնահատման չափանիշներ:  
 Համայնքի ղեկավարի բյուջետային ուղերձներում, բացի ընդհանուր ուղղություններից, 
ներկայացնել նաև այդ տարվա համար առանձնահատուկ առաջնահերթությունները:  
 Մշակել համայնքի բյուջեի եկամուտների կանխատեսման և պլանավորման հստակ 
մեթոդաբանություն և այն ներառել բյուջետային ուղերձում: 
 Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (հող, անշարժ գույք) օտարման և 
վարձակալության տրամադրման արդյունավետության և նպատակայնության վերլուծության 
արդյունքների հիման վրա ընտրել համայնքի սեփականություն համարվող գույքի 
կառավարման առավել օպտիմալ տարբերակներ: Մասնավորապես, մշակել համայնքի 
սեփականություն համարվող գույքի կառավարման պլաններ: 
 Համայնքի բյուջեում օրենսդրությամբ սահմանված համայնքի տնտեսական 
գործունեության, ինչպես նաև  միջազգային կազմակերպություններից, օտարերկրյա 
պետություններից և այլ աղբյուրներից դրամաշնորհային հնարավորությունների 
բացահայտում, գնահատում և իրականացում, բյուջեի եկամուտների ապահովման 
այլընտրանքային հնարավորությունների համակարգի ձևավորում: 
 Հետազոտության շրջանակներում համայնքի ոլորտային կարիքների գնահատման 
առաջարկվող մեթոդաբանության կիրառում և բյուջեի ծախսերի պլանավորում` հիմնվելով 
ստացված արդյունքների վրա: 
 ՏԻՄ-երի գործունեության ոլորտներին ուղղված ծախսերի արդյունավետության 
գնահատման մեթոդաբանության մշակում և կիրառում  
 Պրակտիկայում կիրառել համայնքի բյուջետային քաղաքականության արդյունավետության 
համաթիվ: Համաթվի հաշվարկման հիմքում առաջարկում ենք դնել հետևյալ ցուցանիշները`  
 Ֆինանսական ինքնուրույնության կամ անկախության գործակիցը. 

Գ1 = Բնակչության 1 շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտներ / 
Բնակչության 1 շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի պաշտոնական տրանսֆերտներ 

 Սեփական եկամուտներով ապահովվածության գործակիցը. 
Գ2= Բնակչության 1 շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտներ / 
Բնակչության 1 շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի ընդհանուր ծախսեր 

 Սեփական եկամուտների հավաքագրման գործակից 
  Գ3 = Փաստացի սեփական եկամուտներ / Պլանային սեփական եկամուտներ 

 Ծախսերի արդյունավետության գործակից 
Գ4 = Բնակչության 1 շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի կապիտալ ծախսեր / Բնակչության 
1 շնչին ընկնող համայնքի բյուջեի ընթացիկ ծախսեր 

 Ընթացիկ ծախսերում աշխատավարձերի տեսակարար կշռի գործակիցներ  
Գ5=Համայնքի աշխատակազմի աշխատավարձ / Ընթացիկ ծախսեր 
Գ6= Համայնքի բյուջետային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողների 
աշխատավարձ / Ընթացիկ ծախսեր 
Գ7=Համայնքի բյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ տեղեկացվածության 
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գործակից1: 
   Եռամսյակը մեկ անգամ պարբերականությամբ Գյումրի համայնքի համար վերոնշյալ 
մեթոդաբանությամբ հաշվել  համայնքի բյուջետային քաղաքականության 
արդյունավետության համաթիվը, այն ներկայացնել Գյումրու ավագանու  քննարկմանը:  
 Ուսումնասիրելով համայնքի բյուջեում ապառքների ցուցանիշների գոյացման հիմնական 
ուղղությունները` մշակել դրանց հավաքագրման ռազմավարություն և գործողությունների 
պլան:  
 Իրականացնել հողի հարկի ու գույքահարկի բազաների ճշգրտման և թարմացման 
համակարգված աշխատանքներ, որի շնորհիվ ավելացնել այդ հարկերի իրական բազան: 
 
Սոցիոլոգիական հարցումների ընթացքում հնչած առաջարկություններ եւ նկատառումներ  
 
Բյուջետային քաղաքականության հայեցակարգային և կառուցվածքային փոփոխություններ 
 Ֆոկուս-խմբային հարցման մասնակիցները հատուկ կերպով շեշտում են բյուջետային 

պլանավորման կարևորությունը: Ըստ փորձագետներից մեկի՝ «աշխարհում կան 
պլանավորման տարբեր մեթոդներ՝ փորձագիտական, դետերմինացիոն, էկոնոմետրիկ, 
միտումնային…  

 Փորձագետները նշում են նաև աշխատանքի ճիշտ կառավարման (մենեջմենթի) խնդիրը: 
Մի քանի փորձագետների կարծիքով՝ եթե համայնքում ճիշտ մենեջմենթ չկազմակերպվի, 
ապա ցանկացած բյուջետային մոդել դատապարտված է անհաջողության: 

 Հարցվողների կողմից արված առաջարկների մի մասը վերաբերում է տարբեր 
հիմնադրամների, ՀԿ-ների ու քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ 
համագործակցության ընդլայնմանը՝ ինչպես քաղաքականության մշակման, այնպես էլ 
դրա իրականացման տարբեր փուլերում: Սա, ըստ հարցվողների, թույլ կտա նոր 
գաղափարներ, վերահսկողության նոր լծակներ, ինչպես նաև ֆինանսական 
տնտեսումներ ունենալ: 

 Հարցվողները կարևորում են նաև բյուջետային ծախսերի կառուցվածքը օպտիմալացնելու 
անհրաժեշտությունը: Այն պետք է «ըստ թույլատրելի սահմանների սահմանվի ու ոչ թե 
աչքի չափով սահմանվի, պիտի հիմնվի կարիքների գնահատման վրա, պլանավորված ու 
փաստացի բյուջեները պիտի շատ մոտ լինեն…»: Նույն փորձագետի համոզմամբ՝ 
«այնուամենայնիվ պետք է ծրագրային բյուջետավորման անցնել: Դա, իհարկե, 
աշխատատար է, ծախսատար ու փարձագետների ընտրություն է պետք: Բայց դրան 
անցնելու համար նաև որոշակի պայմաններ կան՝ անհրաժեշտ մասնագետների 
առկայություն, որոնք մասնակի վերապատրաստման կարիք կունենան, կան նաև անկախ 
աուդիտ անցկացնելու և դրան աջակցելու պատրաստ հիմնադրամներ»: 

  «Բյուջեն պիտի ծախսայինից վերածվի զարգացման բյուջեի: Սա պետք է բխի ոչ թե 
տարեկան կամ նույնիսկ քառամյա ծրագրերից, այլ պիտի հիմնվի ավելի հեռանկարային 
ծրագրի վրա, ինչը ենթադրում է ավելի բազմակողմ մեթոդների, մեխանիզմների ու 
չափանիշների կիրառում քան միայն կատարողականի չափումն է»: Անհրաժեշտ է չափել 

                                                           
1 Այս գործակիցը բնակչության որոշակի շրջանակում իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության 
արդյունքում ընդհանուր մասնակիցների մեջ Գյումրու  բյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ 
լիարժեք տեղյակ անձանց տեսակարար կշիռն է: 
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նաև, թե ու՞մ համար է այն կատարվել, ինչքանո՞վ է այն անդրադարձել բնակչության մյուս 
խմբերի և նպատակների վրա, ապագայում նույն թիրախներն արդյոք պահպանվելո՞ւ են, 
թե՞ ոչ: 

 <<համայնքի աշխատակազմի հաստիքների հաստատումը պետք է լինի բյուջեի 
մշակումից հետո միայն, այնինչ մեզանում այն նախորդում է բյուջեի մշակմանը, ինչը 
նույնպես վկայում է իրականացվող բյուջետային քաղաքականության իներցիոն ու 
ծախսային ուղղվածություն ունենալու մասին>>: 

 
Արդյունավետ բյուջետային քաղաքականության իրականացման օժանդակ միջոցառումներ 
 Բյուջետային քաղաքանության մեջ բնակչության ներգրավվածության ցածր մակարդակը 

այդ քաղաքականության արդյունավետությանը խոչընդոտող առանցքային գործոններից 
մեկն է: Բյուջետային քաղաքականությունը պետք է մշակվի հանրային քննարկումների 
արդյունքում: Դա ունի իր հավելյալ  օգուտները. «ՏԻՄ-երը կունենան լավ PR, որը իրենց 
օգտին է և կարող է իրենց ավելի լավ աշխատանքի դրդել, կարող է շահարգրգռել նաև 
գործարարներին, որպեսզի նրանք էլ իրենց PR-ն  անեն», կարող է նպաստել նաև 
հանրության աջակցության տարբեր ձևերի հայտնվելուն և աճին: «Եթե մարդիկ տեսնեն, 
որ իրենց կարծիքը հաշվի են առնում, և իրենց վճարած հարկերից, տուրքերից ու 
վճարներից գոյացող գումարներն ինչպես են ծախսվում, նրանք ավելի պատրաստակամ 
կլինեն, ինչպես նոր գաղափարներով, այնպես էլ ֆինանսապես ՏԻՄ-երին աջակցելու 
հարցերում»: Այս ամենի արդյունքում կաճի նաև ՏԻՄ-երի նկատմամբ բնակչության 
վստահությունը, որը ներկայում, ըստ հարցվողների, շատ ցածր է կամ գրեթե բացակայում 
է: Առաջարկվող հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով՝ ֆոկուս-խմբային 
հարցման մասնակիցների շրջանում լայն արձագանք գտավ փորձագետներից մեկի այն 
առաջարկը, որ կարելի է Գյումրու կենտրոնական հրապարակում ցուցատախտակ 
(«տաբլո») դնել, որը պարբերաբար քաղաքացիներին կտեղեկացնի բյուջեի  կառավարման 
մասին՝ ովքեր են թերացել մուտքեր ապահովելուց, ինչպես  են դրանք ծախսվում և այլն:  

  «Գյումրու բյուջետային քաղաքականությունը թափանցիկ է, բայց հանրային չէ… 
Որովհետև միայն տեղեկություն ստանալու ձևերն իմացողը կարող է գնալ ու ստանալ: 
Իսկ հանրության մեծ մասը չգիտի դա ոնց անել: Բացի այդ, նա պարտավոր չէ ամեն 
անգամ գնալ ու ժամանակ կորցնել տեղեկություն ստանալու համար: Դրանք պետք է 
պարբերաբար հրապարակվեն ու հասանելի լինեն»: Ի դեպ, հասանալի լինելու հարցում 
հարցվողները նշում են նաև տեղեկության հասկանալի ու ոչ խրթին կառուցվածքով, 
լեզվով ներկայացնելը:  

 Նման լուրջ խնդիր ամեն անգամ ծառանում է նաև լրատվամիջոցների առջև: 
Հարցվողներից մեկի նկարագրմամբ՝ տեղական իշխանությունները լրատվությանը 
հազար անգամ տանում-բերում են՝ մինչև մի թիվ կամ տեղեկություն տրամադրելը կամ 
որևէ դեպքի առիթով բացատրություն տալը: ՏԻՄ-երը պետք է նաև որոշակի 
ֆինանսական միջոցներ հատկացնեն՝ իրենց գործունեությունը պարբերաբար 
հանրությանը հասանալի դարձնելու նպատակով: Մի ժամանոց նկարահանումը, ըստ 
մոտավոր հաշվարկների, կարժենա մոտ 720,000 դրամ: Բայց ՏԻՄ-երը կարող են 
ամսեկան պատվիրել այն նաև 600,000 դրամով:  

 Վերջապես, հարցվողները բազմիցս կարևորել են նաև բիզնեսի համար Գյումրիում ազատ 
մրցակցային միջավայրի ապահովման անհրաժեշտությունը, որտեղ ՏԻՄ-երի 
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գործունեության թափանցիկությանը մեծ կարևորություն է տրվում: Հանրությունը պետք է 
տեղեկացված լինի, թե ովքեր են համայնքում խոշոր հարկատուները, ինչպես են նրանք 
ներգրավվում համայնքային ծրագրերում, ինչպես է ընթանում նրանց 
համագործակցությունը ՏԻՄ-երի հետ և այլն: 

 
Հետազոտող`   Ղարիբ Հարությունյան 
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