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Միջկառավարական 

փոխանցումներ՝ արդյունավետ, թե՞ 

ոչ ապակենտրոնացման 

իրականացման ճանապարհին 

 
Այժմ, ՀՀ կառավարությունը նախաձեռնում է տարածքային կառավարման 

ռեֆորմ, որը ունի հեռուն նայող նպատակ, այն է՝ ապակենտրոնացնել ուժերը և 

փոխանցել այն տեղական կառավարություններին: Այս աշխատության նպատակն է 

փնտրել խնդիրներ, որոնք անմիջականորեն կապված են ապակենտրոնացման 

քաղաքականության հետ և փորձել առաջարկել այն բարելավելու միջոցներ: Այս 

աշխատությունը շեշտը դնում է սուբսիդավորման սկզբունքի վրա, որը իրենից 

ներկայացնում է որոշումների ընդունում կառավարության այն մակարդակի կողմից, 

որն ամենամոտն է կանգնած մարդկանց: Պարզ է, որ տեղական մարմինները 

կենտրոնականից ավելի լավ գիտեն, թե իրենց համայնքի մարդիկ ինչ պահանջներ 

ունեն:  

Սակայն հիմնական խնդիրն այն է, որ ՀՀ կառավարությունը որոշակի 

գումար է ծախսում համայնքներում, որոնք չեն մտնում միջկառավարական 

փոխանցումների մեջ և չեն գտնվում իրենց հայեցողության տակ: Հարց է առաջանում, 

թե ի՞նչ խնդիրը կարող է առաջանալ: Հիմնական խնդիրը կապված է իրականացվող 

ծրագրի տեսակի և արժեքի հետ: Արժեքը իրենից ներկայացնում է իմանալ թե 

տեղական մարմինը ինչքան է ծախսում ծրագրի վրա և այն համեմատել այն գումարի 

հետ, որը կենտրոնական կառավարությունը ծախսում է համայնքում նմանատիպ 

ծրագրի վրա նախարարությունների կամ մարզպետարանների միջոցով:  

Տեսակը իրենից ենթադրում է ծրագրի այն տեսակը, որը իրականացվում է 

համայքնում կենտրոնական կառավարության կողմից: Հատկապես, հիմնական 

շեշտը դրվում է համայնքի պահանջների վրա, այն է՝ տեսնել արդյոք այս ծրագիրը 

առաջնահերթ է տվյալ համայնքի համար, թե երկրորդական:  Եթե տվյալ ծրագիրը 

առաջնահերթ չէ, ապա այն կարելի է դիտարկել որպես որ արդյունավետ ծախս: 

Այսպիսով, համաձայն խորացած հարցազրույցների, որոշ ծրագրեր, որոնք 

իրականացվել են համայնքներում, եղել են ոչ առաջնահերթ ծրագրեր: Շատ 

դեպքերում թե՛ համայնքի բնակչությունը, և թե՛ տեղական մարմինները համարել են 

նախարարությունների կամ մարզպետարանների  կողմից իրականացվող ծրագրերը 

ոչ առաջնահերթ իրենց համայնքի զարգացման համար:   

 

Եվ, ինչ վերաբերում է արժեքին, համաձայն Հայաստանի Ֆինանսիստների 

Միության տրված տվյալների, համայնքները ծախսում են շատ ավելի քիչ գումար 

նմանատիպ ծրագրերի վրա համեմատած կենտրոնական կառավարության հետ: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ փոխանցումների ներկայիս մեխանիզմը ոչ 

արդյունավետ է:  
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Այսպիսով, ՀՀ կառավարությունը պետք է լուծի գերծախսի խնդիրը և 

ծրագրերի ոչ առաջնահերթության խնդիրը: Ներկայիս աշխատությունը, համաձայն 

ՀՀ բյուջեի իրականացման զեկույցների և խորացված հարցազրույցների, ի հայտ 

եկավ մի քանի առաջարկություններով, թե ինչպես բարելավել այս գործընթացի 

աշխատանքը:  

 Սկզբից անհրաժեշտ է հարցում իրականացնել համայնքներում 

առաջնահերթությունների բացահայտման համար: Համայնքի անդամները 

պետք է հնարավորություն ունենան դասակարգելու համայնքի 

պահանջները ըստ կարևորության: Այս ամենը կօգնի խուսափելու 

այնպիսի ծրագրերից, որոնք չեն հանդիսանում առաջնահերթ 

համապատասխան համայնքների համար: Տարբեր 

կազմակերպություններ համայքներում անցկացնում են 

քաղաքապետարանի հանդիպումներ, որպեսզի հասկանան համայնքի 

հիմնական պահանջները: Սակայն, այստեղ մեկ այլ խնդիր էլ է 

առաջանում, այն, որ այդ հանդիպումների անդամների մեծ մասը հենց այդ 

քաղաքապետարանի աշխատակիցներն են: Այսպիսով, այդ 

հանդիպումների մասնակիցների բազմազանություն պետք է ապահովվի, 

որպեսզի բոլորի կարծիքը հաշվի առնվի:  

 Քանի որ ՀՀ կառավարությունը ծախսում է ֆինանսական միջոցներ 

համայնքային ծրագրերի վրա նախարարությունների կամ 

մարզպետարանների միջոցով, որոնք գտնվում են հենց տեղական 

կառավարման մարմինների հայեցողության տակ: Ավելի արդյունավետ 

կլինի, երբ այդ ծախսերը միջկառավարական փոխանցումների մեջ 

ներդրվեն՝ կամ սունվենցիաների, կամ սուբսիդիաների տեսքով:  Այս 

կօգնի համայնքներին դառնալ ավելի անկախ իրենց գործողությունների 

մեջ, և նրանք կմասնակցեն ծրագրերի իրականացման գործընթացներին: 

Սակայն, որոշ բացառություններ ևս պետք է հաշվի առնվեն, երբ մենք 

խոսում ենք այն ֆինանսական միջոցների մասին, որոնք ծախսվում են 

Առողջապահության և Կրթության և Գիտության նախարարությունների 

միջոցով: Ավելի հստակ, շեշտը պետք է դրվի Մարդու իրավունքների 

ստանդարտների և կենտրոնական կառավարության հայեցողության վրա, 

երբ մենք խոսում ենք նախադպրոցական կրթության և բուժկետերի մասին: 

Այստեղ, պետք է առանձին առաջարկություններ տրվեն, քանի որ մենք 

ցանկանում ենք, որպեսզի ֆինանսական միջոցները ծախսվեն 

արդյունավետ, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է մոռանանք, որ 

համայնքներին պետք են մանկապարտեզներ և բուժկետեր: Այսպիսով, 

միայն այս երկու դեպքերի համար, ֆինանսական միջոցների ուղղակի 

փոխանցումը պետք է ուղեկցվի որոշ սահմանափակումներով և այն 

համոզմամբ, որ ֆինանսների որոշ մասը պետք ուղղվի 

մանկապարտեզներին և բուժկետերին, հակառակ դեպքում նրանք կլինեն 

արհամարհված:  

 Քանի որ ապակենտրոնացման քաղաքականությունը ընդունվել է ՀՀ 

կառավարության կողմից, ուրեմն նրա հիմնական սկզբունքը ևս պետք է 

ընդունվի: Սուբսիդավորման սկզբունքը մեծ դեր է խաղում 

ապակենտրոնացման գործընթացում, որը ենթադրում էր կառավարման 

այն մակարդակը պետք է ղեկավարի մարդկանց, որը ամենամոտն է 

կանգնած նրանց:  

                    Բաց Հասարակության Հինադրամ-Հայաստան  
Արմինե Մխիթարյան, Քաջազնունի 3 փողոց,  
0070 Երևան, ՀՀ  

armine_mkhitaryan@ya

hoo.com  
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