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Երախտագիտության խոսքեր 

Նախևառաջ, օգտվելով այս առիթից կցանկանայի շնորհակալություն 

հայտնել Հայաստանի Բաց Հասարակության Հիմնադրամին այս ընձեռած 

հնարավորության համար, ինչպես նաև նրանց աջակցության համար: Նրանք այս 

աշխատությունը գրելու ընթացքում տվեցին ինձ շատ նշանակալի և արժեքավոր 

խորհուրդներ: Ավելին՝ ես կցանկանայի նաև շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր 

մարդկանց, ովքեր համաձայնեցին հարցազրույց տալ ինձ այս աշխատության 

շրջանակներում: Ինչպես նաև իմ երախտագիտության խոսքերն եմ ուզում հղել 

պարոն Արտակ Քյուրումյանին, ով օգնեց ինձ բյուջեի հետազոտության հարցում: 

Եվ, վերջապես, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Եվրոպայի 

Կենտրոնական Համալսարանի դասախոսներին, ովքեր ներդրում ունեցան մեր 

գիտելիքների խորացման մեջ: 

Շնորհակալությու՛ն: 
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Համառոտ Նկարագիր 

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: 

Հետազոտությունը օգտագործում է ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական 

մեթոդներ: Տվյալների հավաքագրման գործիքները ներառում են առաջնային և 

երկրորդական տվյալներ: Ավելի մանրամասն՝ այն ներառում է ՀՀ Բյուջեի 

իրականացման մասին զեկույցներ 2010-ից  2014 թվականների համար, 2015 

թվականի ՀՀ Պետական Բյուջեն, Տեղական Ինքնակառավարման մասին օրենքը և 

խորացված հարցազրույցներ: Աշխատությունը կենտրոնանում է համայնքների 

համար նախատեսված բյուջեների վրա, որոնք ծախսվում են 

նախարարությունների և մարզպետարանների կողմից: Վերջում, աշխատությունը 

հանգում է այն եզրակացության, որ բացի միջկառավարական փոխանցումներից, 

կենտրոնական կառավարությունը ծախսում է գումար այնպիսի ծրագրերի վրա, 

որոնք իրենց անմիջական հայեցողության տակ չեն: Այս աշխատությունը փորձում 

է հասկանալ արդյո՞ք այս պրակտիկան արդյունավետ է գումարի և ծրագրի 

տեսակի տեսանկյունից: Պարզվում է, որ պետական բյուջեի կողմից համայնքների 

ֆինանսավորումը մեծագույն խնդիր է, որին պետք է արձագանքել: 

Հետազոտությունը վերջում ի հայտ է գալիս մի քանի առաջարկություններով, թե 

ինչպես այս գործընթացը ավելի արդյունավետ իրականացնել: 
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Ներածություն 

 

ԽՍՀՄ փլուզումից և անկախությունից հետո, Հայաստանը սկսեց կառուցել նոր 

կառավարման համակարգ հիմք ընդունելով լիբերալ ժողովրդավարության 

սկզբունքները: Այս պետության կառուցման գործընթացը իր հետ բերեց մի շարք 

բարեփոխումների և ժողովրդավարական հաստատությունների կառուցման 

անհրաժեշտություն, ներառյալ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններ: 

Տեղական ինքնակառավարման ժամանակակից ժողովրդավարության կարևոր 

բաղադրիչը՝ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը ընդունվեց 1996 

թվականին, երբ 1995 թվականին հաստատվեց նոր տարածքային վարչական 

բաժանումը: Դրանից հետո ՀՀ կառավարությունը իրականացրեց որոշ քայլեր 

ապակենտրոնացման համար: Այդ քայլերից մեկն էր համապատասխանեցնել 

տեղական ինքնակառավարման համակարգը Տեղական Ինքնակառավրման 

Եվրոպական Խարտիային, որը Հայաստանը վավերացրել էր 2002 թվականին: 

Ապակենտրոնացումը Եվրոպայի Խորհրդի պահանջներից է, որի միջոցով 

հնարավոր է համապատասխանեցնել Հայաստանի օրենսդրությունը Տեղական 
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Ինքնակառավրման Եվրոպական Խարտիային (CoE 2014): Ապակենտրոնացումը 

իրենից ներկայացնում է տալ ավելի շատ լիազորություններ համայնքներին: 

Ապակենտրոնացման հիմնական նպատակն է հանրային ծառայությունների 

մատուցումը կառավարության ցաշր մակարդակի կողմից: Սուբսիդավորման 

սկզբունքը ապակենտրոնացման հիմնական գաղափարն է: Սկզբունքը ենթադրում 

է, որ կառավարության յուրաքանչյուր մակարդակը կենտրոնականից ավելի լավ 

գիտի, թե որոնք են իրենց մոտ կանգնած համայնքների հիմնական պահանջները:  

 

Սակայն, Հայաստանում տեղական կառավարման ներկայիս համակարգը այլևս չի 

կարող ավելի խորանալ ապակենտրոնացման գործընթացի մեջ, առանց հիմնարար 

բարեփոխումների՝ և՛ չափի առումով (իրավասություն), և՛ տեղական 

կառավարման միավորների գործառույթների առումով: Մասնատված և 

ֆինանսապես թույլ քաղաքապետարանների մեծ քանակը հանդիսանում են 

խոչընդոտներ այս նպատակին հասնելու համար: Տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի իրավիճակի վերլուծությունը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ 

համայնքների մեծամասնությունը հնարավորություն չունի իրականացնելու այն 

լիազորությունները, որոնք իրենց տրված է օրենսդրության կողմից:  

Սակայն, պետք է հաշվի առնել, որ կա անհամապատասխանություն տարբեր 

տեղական կառավարությունների կարողությունների միջև, և նրանցից քչերն են 

պատրաստ իրենց լիազորությունների իրականացմանը, օրինակ՝ սոցիալական 

ծառայությունների մատուցում, որը այժմ կենտրոնական կառավարության 
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անմիջական հայեցողության տակ է (RА Government 2013): Երկու ձև կա այս 

հիմնախնդիրը լուծելու համար՝ 

Համայնքների խոշորացում, որը իրենից կենթադրի նաև տարածքային-վարչական 

համակարգի ճանաչում: Ավելի հստակ, այս ամենը նշանակում է համայքների 

խոշորացում, որոնք կբերեն ամենից շատ շահ: 

Միջհամայնքային միավորումների ստեղծում, որոնք թույլ կտան համայնքներին 

համագործակցել, և փորձ փոխանակել տարբեր բարդ խնդիրներ լուծելու 

վերաբերյալ: Հայաստանը անցել է ապակենտրոնացման չորսը շրջան՝ 

 Սահմանադրությունն ընդունելուն պես՝ Հայաստանը նախաձեռնեց 

ապակենտրոնացման քաղաքականություն, որը տևեց 1995թ-ից 2002թ-ը: 

 Տեղական Ինքնակառավարման նոր Օրենքն և 2002թ.-ին Տեղական 

Ինքնակառավարման Եվրոպական խարտիան ընդունելուն պես՝ 

Հայաստանը նախաձեռնեց ապակենտրոնացման երկրորդ շրջանը, որը 

տևեց ընդհուպ մինչև 2005 թիվը, երբ ընդունվեցին նաև Սահմանադրության  

բարեփոխումները: 
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 Երրորդ շրջանը տևեց 2005 թվականից մինչև 2009-ը: Այս 

ժամանակամիջոցում Հայաստանը հասցրեց իրականացնել նոր 

սահմանադրական դրույթներ և ընդունեց Տեղական Ինքնակառավարման 

մասին Օրենքը Երևանում:  

 Եվ, վերջապես ապակենտրոնացման չորրորդ շրջանը և ներկայիս շրջանը 

կապված է «Միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և Համայնքների 

խոշորացման» հայեցակարգն (Արձանագրության N44 որոշումն ընդունվել է 

2011 թվականի նոյեմբերի 10-ին) և Տեղական Ինքնակառավարաման և 

Լիազորությունների Ապակենտրոնացման (2012), ինչը ճանապարհ հարթեց 

Հայաստանում տարածքային վարչական և տեղական կառավարման 

բարեփոխումների համար: 

 

Այս տեսակ բարեփոխումների իրականացումը սկսվեց 2013 թվականին: ՀՀ 

կառավարությունը հայտարարեց համայնքների խոշորացման մասին  14 

փորձնական կլաստերներում: 2015 թվականի վերջում, Ազգային Ժողովը ընդունեց 

բոլոր անհրաժեշտ իրավական փոփոխությունները տալով կանաչ լույս Դիլիջանին, 

Թումանյանին և Տաթևին (CoE 2015): 
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2015 թվականի մայիսին այս համայնքներում անցկացվեցին տեղական 

հանրաքվեներ կապված խոշորացման քաղաքականության հետ, որոնք գրանցեցին 

դրական արդյունք: 2016 թվականի փետրվարին այս խոշորացված համայնքներում 

ընտրվեցին տեղական կառավարություններ:  

Համայնքերի խոշորացման ծրագիրը և տարածքային վարչական բարեփոխումները 

միակ նպատակը չեն, սակայն կարևոր նախադրյալ են հետագա 

ապակենտրոնացման համար: Սակայն, հարկ է նշել, որ քաղաքական 

ապակենտրոնացումը չի կարող հաջողության հասնել առանց ֆինանսական 

ապակենտրոնացման: Հետևաբար, լրացուցիչ լիազորությունների տրամադրումը 

խոշորացված համայնքներին կարիք կունենա նաև համապարփակ ֆինանսական 

ռեսուրսներ: Այս լրացուցիչ ռեսուրսները կարող են գալ տարբեր աղբյուրներից, այն 

է՝ սեփական աղբյուրներից եկամուտներ և միջկառավարական ծրագրեր:   

Սեփական աղբյուրներից եկամուտները այն դրամական միջոցներն են, որոնք 

ձևավորվել են  անկախ տեղական կառավարման մարմինների կողմից  հարկերի և 

այլ վճարների միջոցով, և որոնք սահմանված են օրենքի գերակայությամբ: Այս 

եկամուտները մասնավորապես գալիս են հարկերից: Տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները կարող են այս դրամական միջոցները 

օգտագործել համայնքի կարիքները հոգալու համար: Հայաստանում այս տեսակ 

եկամուտները բաղկացած են՝ տեղական հարկերից և ոչ հարկային եկամուտներից 

(RА Government 2002): 

Միջկառավարական ծրագրերը կամ փոխանցումները զարգացող և անցումային 

շրջանի երկրների համար հիմնական միջոցն է ֆինանսավորելու համայնքները 
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(Wildаsin 2010): Այս փոխանցումները շատ կարևոր են տեղական ծառայությունների 

տրամադրման արդյունավետության և հավասարության համար, ինչպես նաև 

տեղական կառավարությունների ֆինանսական բարեկեցության համար (World 

Bаnk 2001): 

Միջկառավարական ֆինանսավորման համակարգը Հայաստանում ներկայացվել է 

սկսած 1998 թվականից, երկու տարի անց այն բանից հետո, երբ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգը հաստատվեց: Միջկառավարական 

փոխանցումները սովորաբար կազմում են ՀՀ բյուջեի  4%-ը: 

Այս փոխանցումները հիմնականում արվում են սուբսիդիաների կամ 

սուբվենցիաների միջոցով: Սուբսիդիաները տրվում են գործառնական ծախսերի 

համար, իսկ սուբվենցիաները կապիտալ ծախսերի համար (Drаmpiаn 2004):   

Սակայն, բացի սուբսիդիաներից և սուբվենցիաներից, ՀՀ կառավարությունը 

ծախսում է որոշակի ֆինանսական միջոցներ համայնքներում 

նախարարությունների, այն է՝ Առողջապահության, Կրթության և գիտության, 

Մշակույթի նախարարությունների, և մարզպետարանների միջոցով (Tumаnyаn 

2005): Այս պրակտիկան ստեղծում է ոչ ցանկալի հետևանքներ տեղական 

կառավարման մարմինների համար: 

Առաջին հերթին, այն խախտում է հաղորդակցության և սուբսիդավորման 

սկզբունքները: Երկրորդ հերթին, այն նվազեցնում է տեղական կառավարման 

մարմինների  ինքնավարությունը: Վերոնշյալ սկզբունքները մեծամասամբ 

կենտրոնացած են այն համոզման վրա, որ կառավարման յուրաքանչյուր 
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մակարդակ պետք է իրականացնի իր մակարդակին համապատասխան 

պարտականություններ: Հաղորդակցման սկզբունքի դեպքում, եթե խոսքը գնում է 

մեկ տեղական կառավարության մասին և այն չի տարածվում մեկ ուրիշի վրա, 

ապա այն անմիջականորեն այդ տեղական կառավարման պարտականությունների 

տակ է, և ոչ կենտրոնական կառավարության: Սակայն, պետք է նշել, որ, եթե կա 

որոշակի տարածում, ապա այն կարող է մտնել կենտրոնական կառավարության 

պարտականությունների տակ նույնպես (Mikesell 2003): 
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Սուբսիդավորման սկզբունքը մեծամասամբ հանգում է այն գաղափարին, որ 

տեղական կառավարման մարմինները ավելի լավ գիտեն, թե իրենց համայնքի 

մարդիկ ինչի կարիք ունեն ամենից շատ:  Եվ, կենտրոնական կառավարության 

միջամտության դեպքում, շատ հաճախ այդ գումարը ծախսվում է ոչ այնքան 

հրատապ լուծում պահանջող հարցերի վրա (Dаvoodi аnd Zou 1998): 

Այս հետազոտությունը կենտրոնանում է հետևյալ կետերի վրա՝ 

 Պետական բյուջեի ծախսերի քանակը վերջին վեց տարիների ընթացքում, 

որոնք ծախսվում են համայնքներում կենտրոնական կառավարության 

կողմից, սակայն նրանք անմիջականորեն տեղական կառավարման 

մարմինների հայեցողության տակ են 

 Արդյո՞ք նախարարությունների և մարզպետարանի կողմից արված 

ծախսերը համայնքներում արդյունավետ են, թե՝ ոչ  

 Եվ, վերջում, այս աշխատությունը ի հայտ կգա մի քանի 

առաջարկություններով, որոնք միտված կլինեն բարելավելու տեղական 

կառավարման մարմինների ֆինանսավորման կարգը:  

Գրականության Ուսումնասիրություն 
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Միջկառավարական փոխանցումները կառավարական մակարդակների 

ֆինանսական փոխհարաբերությունների հիմնական ձևերն են: Որոշ երկրներում 

այն իրենից ներկայացնում է դաշնային, պետական և տեղական 

հարաբերություններ, օրինակ ինչպես ԱՄՆ-ում է կամ այլ երկրներում (Mikesell 

2003): Այսպիսով, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում միջկառավարական փոխանցումտը 

և ինչու՞ է այն օգտագործվում:  

Միջկառավարական փոխանցումները հիմնականում փորձում են հավասարեցնել 

հարկային կարողությունների իրավասությունը ենթակառավարական 

մարմիններում (Smаrt 1998): Այլ կերպ ասած, միջկառավարական փոխանցումները 

ֆինանսական փոխանցումներ են, որոնք անցնում են կառավարական մեկ 

մակարդակից մյուսին: Նրանք կարող են օգտագործվել ընդհանուր գործառնական 

կամ հատուկ կառավարական նպատակների համար (Bergvаll et аl. 2006): 
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Բացի միջկառավարական փոխանցումներից, գոյություն ունեն ֆինանսական 

միջոցներ, որոնք օգտագործվում են կենտրոնական կառավարության կողմից 

տեղական կառավարության համար՝ առանց վերջինիս որևէ մասնակցության: 

Ֆինանսական միջոցները սովորաբար օգտագործվում են համայնքներում տարբեր 

ծրագրեր իրականացնելու համար: Այս ծրագրերը մեծամասամբ իրականացվում են 

ազգային շահերի պահպանման համար (Bergvаll et аl. 2006): Այս պրակտիկան 

օգտագործվում է Հայաստանում, Բրազիլիայում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, 

Լեհաստանում, Ալբանիայում և Կոլումբիայում:  Սակայն, այն այդքան էլ 

արդյունավետ չէ, քանի որ խախտում է սուբսիդավորման սկզբունքները և 

ֆինանսական ապակենտրանցման սկզբունքները (Tumаnyаn 2005): 

Երկու սկզբունքները պետք է դիտարկվեն, երբ խոսում ենք միջկառավարական 

փոխանցումների մասին, այն է՝ հաղորդակցության և սուբսիդավորման 

սկզբունքները: Այս հետազոտության հաշվի կառնվի վերջին սկզբունքը, քանի որ 

տարրբեր երկրների փորձը բացահայտում է, որ հենց սուբսիդավորումն է 

արդյունավետ ձև հաղթահարելու կառավարության չափազանց կենտրոնացած 

բնույթը:  

Սուբսիդավորման սկզբունքը ենթադրում է հանրային որոշումների իրականացում 

կառավարման այն մակարդակի վրա, որն ամենամոտն է կանգնած այն մարդկանց, 

ում համար կայացնում է այդ որոշումները: Պարզ է, որ տեղական 

կառավարությունները ավելի լավ գիտեն քան կենտրոնականը, թե ինչ են 

պահանջում մարդիկ (Boаdwаy аnd Shаh 2007): 
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Ուսումնասիրված գրականությունը ցույց է տալիս, որ կան տեղական 

կառավարության ինքնավարության տարբեր մոտեցումներ: Որոշ հեղինակներ 

կարծում են, որ տեղական կառավարությունները պետք է կիրառեն իրենց 

լիազորությունները (McMаster 1991): 

Մյուսները ունեն այլ մտածելակերպ, նրանք կարծում են, որ չնայած տեղական 

կառավարությունների լիազորությունների, կենտրոնական կառավարությունը 

պետք է վերահսկի նրանց գործողությունները (Yilmаz, Vаillаncourt, аnd Dаfflon 2012): 

Իսկ, երրորդ խումբը ունի լիովին այլ մտածելակերպ այս խնդրի վերաբերյալ, նրանք 

կարծում են, որ լավագույն ձևը, երբ երկու մակարդակները գտնվում են սերտ 

համագործակցության մեջ (Mikesell 2003):  

Կան շատ գիտնականներ, ովքեր մտածում են, որ տեղական ինքնակառավարման 

համակարգը պետք է ապակենտրոնացված լինի: Այն պետք է հնարավորություն 

ունենա կիրառելու նորարական քաղաքականություն առանց որևէ խոչընդոտների: 

Սակայն, զարգացող երկրներից շատերի համար դա մեծ խնդիր է: Պատճառն այն է, 

որ այդպիսի երկրներում տեղական ինքնակառավարման համակարգը 

կենտրոնացված է և հանդիպում է բազում խոչընդոտների: Չորս տիպի 

խոչընդոտներ գոյություն ունեն այդ տեսակ երկրների դեպքում ՝ իրավական և 

վարչական, ֆինանսական, տեղական կառավարման աշխատակազմի 

բացակայությունը և քաղաքացիների կողմից ժողովրդավարական 

վերահսկողության պակաս: Ֆինանսական դժվարությունները մեծամասամբ 

կենտրոնանում են փոխանցումների վրա, որոնք իրականացվում են կենտրոնական 
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կառավարության կողմից համայնքներում այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք չեն 

գտնվում իր անմիջական հայեցողության տակ: Այսպիսով, ֆինանսական 

միջոցները պետք է ուղղորդվեն տեղական կառավարություններին: Դա նրանց կտա 

անկախություն և հնարավորություն լինելու ավելի ապակենտրոնացված (Jun аnd 

Wright 1996; Bаhl 2000; Аdаms аnd Mаslove 2009): 

Համաձայն Դավուդիի և Զուի՝ ապակենտրոնացումը նաև օգնում է բարելավելու 

մարդկանց կյանքը, ովքեր ապրում են համայնքներում: Այդ երկրին դարձնում է 

ավելի ժողովրդավարական, թույլ է տալիս իրականացնել որոշակի 

փոփոխություններ և տրամադրել հանրային ծառայություններ: Չնայած իրենց 

սահմանափակ ֆինանսական միջոցների՝ տեղական կառավարությունները 

փորձում են իրականացնել իրենց վերապահված լիազորությունները: Տեղական 

ինքնակառավարման ձևավորման վճռորոշ նախադրյալներից մեկը ֆինանսական 

ապակենտրոնացումն է: Նրանք նաև նշում են, որ տեղական 

կառավարություններին տրվում են լիազորություններ ունենալու իրենց բյուջեն և 

այն ազատորեն ղեկավարելու իրավունք: Մեկ-մեկ, կենտրոնական 

կառավարությունները ծախսում են համայնքներում ֆինանսական միջոցներ որոշ 

կապիտալ ծրագրերի համար, բայց համայնքը կապ չունի այդ ծախսերի հետ 

(Dаvoodi аnd Zou 1998): Սա դեմ է գնում ժողովրդավարական սկզբունքներին և 

հատկապես սուբսիդավորման սկզբունքներին: 
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Հակառակը, որոշ գիտնականներ պնդում են, որ կենտրոնական կառավարությունը 

պետք է ունենա խիստ վերահսկողություն տեղական կառավարությունների վրա: 

Հատկապես, նրանք կենտրոնանում են պարտքի հիմնախնդրի վրա: 

Կենտրոնական կառավարությունը պետք է իրավունք ունենա միջամտելու 

ենթակառավարական պարտքերի մեջ և չթողի այդ գործընթացի կառավարումը 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին: Նրանք կարծում են, որ դա կլինի 

շահավետ տեղական կառավարությունների համար ևս (Fukusаku аnd de Mello 1999):  

Իհարկե, հայտնի պրակտիկա է, երբ ազգային սահմանադրությունը տրամադրում 

է հարկման լիազորություն կառավարման երկու մակարդակներին էլ, սակայն 

իրականության մեջ այդ լիազորությունը հիմնականում կենտրոնացած է ազգային 

կառավարության ձեռքերում: Կենտրոնական կառավարությունը ունի 

արտահանելու և ներմուծելու լիազորություններ, և այն հիմնականում հավաքում է 

մեծամասշտաբ հարկերը  (Ավելացված արժեքի հարկ, և այլն): Այս հեղինակները 

հիմնականում կենտրոնանում են այն փաստի վրա, որ կարիք չկա 

ապակենտրոնացված կառավարության, քանզի այն չի լինի շահավետ ամբողջ 

երկրի համար: Նրանք ավելի հակված են մտածելու, որ կառավարության բոլոր 

մակարդակները պետք է լինեն խիստ վերահսկողության տակ, քանի որ միայն այդ 

կերպ երկիրը կկարողանա զարգանալ (Prud’Homme 1995): 
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Երկու կառավարությունների լիովին անկախ գործունեությունը, անկասկած, 

կստեղծի որոշ ոչ ցանկալի արդյունքներ: Հիմնական լուծումը երկու 

կառավարությունների միջև փոխհարաբերության ստեղծումն է: Չափից ավելի 

հսկողությունը չի թողնի տեղական կառավարությանը մատուցել ցանկալի 

ծառայություններ, իսկ առանց որևէ հսկողության ազգային շահերը կխախտվեն 

(Mikesell 2003): 

Կենտրոնական կառավարությունը պատասխանատու է տեղականի 

գործունեության համար, բայց այն չպետք է սահմանափակի նրա գործելու 

կարողությունը: Սահմանափակումները կարող են բերել անընդունելի 

արդյունքների, օրինակ՝ ծառայությունների պակաս, որոնց կարիքը ունեն մարդիկ, 

ովքեր ապրում են այս կամ այն համայնքում:  Սուբսիդավորման գաղափարը պետք 

է հաշվի առնել: Սկզբունքի միտքն այն է, որ նվազագույն մակարդակի 

կառավարությունը միայն կարող է իրականացնել համայնքում գործունեությունը, 

քանզի միայն այդ կերպ այն կլինի արդյունավետ (Yilmаz, Beris, аnd Serrаno-Berthet 

2008): 

Սակայն, որոշակի հսկողություն պետք է իրականացվի տեղական 

կառավարությունների վրա: Կենտրոնական կառավարությունը պատասխանատու 

է պետական շահերի համար: Այն երկրի զարգացման և ազգային օրենսդրության 

միակ պահպանողն է: Եթե պետությունը կարիք ունի ավելի շատ կրթական 

ծրագրերի զարգացմանը, ապա կենտրոնական կառավարությունը պետք է վստահ 

լինի, որ տեղականը ևս կհետևի այդ պահանջին (Yilmаz, Beris, аnd Serrаno-Berthet 

2008):  
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Ֆինանսական Ապակենտրոնացման քաղաքականություն. 

Միջազգային փորձ 

Ապակենտրոնացման գաղափարը դարձել է բավականին տարածված շատ 

երկրներում: Երկրների մեծամասնությունը ընդունում են օրենքներ խորացնելու 

ապակենտրոնացումը: Հիմնական նպատակն է այս քաղաքականության նվազեցնել 

կենտրոնական կառավարության պարտականությունները և տալ նրանցից որոշ 

մասը տեղականներին: Այս որոշումները այդ երկրներում իրականացվում են 

բացառապես հաշվի առնելով հաղորդակցության և սուբսիդավորման 

սկզբունքները: Շատ երկրների օրինակները ցույց տվեցին, որ որոշ 

պարտականությունների ձեռքբերումը կառավարության ցածր մակարդակի 

կողմից շատ ավելի արդյունավետ է համայնքների համար: Տեղական 

կառավարությունները ավելի հակված են որոշումներ ընդունելուն, որոնք 

շահավետ են այդ համայնքների մարդկանց համար և ամբողջական զարգացման 

համար:  

Սակայն, որոշ պատասխանատվություններ շնորհելը դեռևս չի նշանակում 

տեղական կառավարությանը լիովին անկախացնել կենտրոնականից: Տեղական 

կառավարությունը կարող է անկախ լինել միայն ֆինանսական 

ապակենտրոնացման դեպքում: Ամեն տարի կենտրոնական կառավարությունները 

տալիս են բյուջեի որոշ մաս տեղականներին: Այս ամենը արվում է, որպեսզի 

տեղական կառավարությունները ընդունեն իրենց սեփական որոշումները և 

ծախսեն այդ գումարը իրենց հայեցողությամբ:  Սակայն, նմանատիպ ծրագրեր 
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կարող են ֆինանսավորվել ոչ թե միջկառավարական փոխանցումների կողմից, այլ 

ուրիշ աղբյուրների կողմից: Մեկ-մեկ, կենտրոնական կառավարությունը կարող է 

իրականացնել ծրագրեր համայնքներում առանց փոխանցելու գումարը ուղիղ 

տեղական մարմիններին: Նրանք իրականացնում են այդ պրակտիկան 

նախարարությունների կամ մարզպետարանների միջոցով, առանց տեղական 

մարմինների որևէ մասնակցության:  

Բրազիլիան, Կոլումբիան, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Ալբանիան և Լեհաստանը 

ունեցել են նմանատիպ փորձ: Սակայն, նրանց համայնքների զարգացման համար 

այն եղել է անարդյունավետ: Որոշ ծրագրեր եղել են լիովին անտեղին և ոչ 

անհրաժեշտ: Այս երկրների կառավարությունները փոխել են իրենց 

քաղաքականությունը և այդ ֆինանսավորումը մտցրել են միջկառավարական 

փոխանցումների մեջ: Նրանք եկան այն եզրակացության, որ այդ ֆինանսական 

միջոցների ծախսումը համայնքներում առանց տեղական մարմինների 

մասնակցության լիովին անօգուտ է և ոչ արդյունավետ:  

 

 

Բրազիլիա 

Վաթսունական թվականներին Բրազիլիան անցավ բարեփոխումների մի շրջան: 

Այդ ժամանակամիջոցում Բրազիլիան համարվում էր ավտորիտար երկիր: 

Կառավարությունը ծայրահեղ կենտրոնացված էր: Գոյություն չուներ ֆինանսական 
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ապակենտրոնացում: Տեղական կառավարությունների հիմնական դերը 

սոցիալական ծառայությունների մատուցումն էր (Vаrsаno аnd Morа 2001): 

Բրազիլական հրաշքը հետագահոըմ ստեղծեց պետություն այնպիսի 

կառավարությամբ, որը ֆինանսավորվում էր լավ կազմակերպված հարկային 

համակարգով: Սակայն, կառավարության կենտրոնացված բնույթը չվերացավ: 

Հիմնական փոփոխությունը տեղի ունեցավ 1988 թվականին, երբ Բրազիլիան 

ընդունեց նոր Սահմանադրություն: Կառավարությունը դարձավ ավելի 

ապակենտրոնացված, և տեղական կառավարությունները իրավունք ունեին 

ընդունելու որոշումներ(Vаrsаno аnd Morа 2001): 

Միջկառավարական հարաբերությունները սկսեցին զարգանալ, երբ 

կառավարության մակարդակները ստացան որոշակի ինքնուրույնություն: 

Դաշնային կառավարությունը փոխանցում էր գումարը տեղական մարմիններին 

իրականանցելու որոշակի ծրագրեր:  Բրազիլիայում կրթությունը զարգացած չէր 

այդ ժամանակ, և տեղական կառավարությունների հիմնական խնդիրը կապված էր 

կրթության զարգացման հետ (Аfonso аnd De Mello 2000):  

Սակայն, դաշնային կառավարությունը նաև ծախսում էր որոշակի գումար 

համայնքների վրա բացի միջկառավարական փոխանցումներից: Այս ֆինանսական 

միջոցները չէին փոխանցվում տեղական կառավարություններին: Այս պրակտիկան 

ստեղծեց ոչ ցանկալի արդյունքներ, քանի որ այն պատճառ դարձավ որ անհրաժեշտ 

ծախսերի համար: Կենտրոնական կառավարությունը սկսեց վատնել գումար 

այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք չէին հանդիսանում հրատապ կարևորության 
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ծրագրեր համայնքների համար: Այս ամենը լուրջ խնդիրներ առաջացրեց երկրի 

բյուջեի համար:  Կառավարությունը որոշեց ներդնել այս գումարը 

միջկառավարական փոխանցումների մեջ և դրանով իսկ գրացվեց ծախսերի 

արդյունավետություն (Аfonso аnd De Mello 2000): 

Այժմ, Բրազիլիան համարվում է բավականին ապակենտրոնացված երկիր՝ 27 

նահանգներով և  5559 շրջաններով (Rezende 2015): 

Կոլումբիա 

Կոլումբիայում ֆինանսակն ապակենտրոնացումը խնդրահարույց հարց էր մինչև 

իննսունական թվականները: Հանրային ֆինանսները վատագույն վիչակում էին 

այդ ժամանակ (Аlesinа, Cаrrаsquillа, аnd Echevаrríа 2005): 

Հիմնական խնդիրը այստեղ ևս կապված էր այն ֆինանսական միջոցների հետ, 

որոնք ընդգրկված չէին միջկառավարական փոխանցումների մեջ: Ավելի կոնկրետ, 

խնդիրը պարունակում էր ոչ անհրաժեշտ ծախսեր և ոչ ցանկալի ծրագրեր: 

Կենտրոնական կառավարությունը ծախսում էր ֆինանսական միջոցներ այնպիսի 

ծրագրերի վրա, որոնք պահանջված չէին համայնքի կողմից, և դա չէր բխում 

համայնքի անմիջական շահերից: Եթե ծրագիրը պահանջված չէ, ապա ֆինանսները 

ծախսված էին ոչ արդյունավետ կերպով (Аlesinа, Cаrrаsquillа, аnd Echevаrríа 2005):  

1999 թվականին, Կոլումբիան ընդունեց լուրջ բարեփոխումների ծրագիր: 

Միջկառավարական փոխանցումների քանակը նշանակալիորեն ավելացվեց: 

Համայնքներին փոխանցվող գումարը աճեց ընդհուպ մինչև մոտավորապես 27%: 
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Նրանք կարողացան հասնել այս արդյունքի ուղղակի ներդնելով այդ ծախսերը 

միջկառավարական փոխանցումների մեջ (Bird 2012): 

2002 թվականին միջկառավարական փոխանցումների քանակը ավելի աճեց: Այն 

27%-ից հասավ 46%-ի: Իհարկե, Կոլւմբիան չի համարվում լիովին 

ապակենտրոնացված երկիր: Սակայն, բարեփոխումները օգնեցին խուսափելու ոչ 

անհրաժեշտ ծախսերից և անցանկալի ծրագրերից (Bird 2012): 

 

 

Ռուսաստան 

 ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Ռուսաստանը իրականացրեց մի քանի 

բարեփոխումների ծրագրեր, որպեսզի երկիրը դառնա ավելի ապակենտրոնացված: 

Սակայն, այն դեռևս հնարավոր չէ համարել ապակենտրոնացված երկիր, քանի որ 

դաշնային կառավարությունը ունի հսկայական վերահսկողություն տեղականների 

վրա (Norris, Mаrtinez-Vаzquez, аnd Norregааrd 2000): 

 Ռուսաստանի կենտրոնական կառավարությունը իրականացնում էր 

որոշակի ծախսեր, որոնք չէին մտնում միջկառավարական փոխանցումների մեջ: 

Այս ծախսերը հիմնականում ուղղված էին կրթության զարգացմանը, 

առողջապահությանը և գյուղատնտեսությանը: Այլ կերպ ասած, կենտրոնական 

կառավարությունը իրականացնում էր ծրագրեր համայնքներում, առանց այդ 

համայնքների անմիջական մասնակցության: Այս պրակտիկան ուներ իր 
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թերությունները, քանզի այն մեծացնում էր ոչ անհրաժեշտ ծախսերի մակարդակը 

և ներդրում չէր անում համայնքների զարգացման համար: Այդ ոչ 

արդյունավետության հիմնական պատճառը համադրելի չէր համայնքի 

պահանջների հետ (Freinkmаn аnd Plekhаnov 2009): 

Ուկրաինա 

Ուկրաինան անցավ նշանակալի փոփոխությունների շրջան: Նոր 

նախագահի ընտրությունը, և նոր կառավարության հաստատումը և երկրի 

ինտեգրացիան Եվրոպական համայնքի մեջ դարձրեց երկիրը պատրաստ 

ժողովրդավարական բարեփոխումների համար: Այս փոփոխությունները 

հաստատեցին նախագահի և կառավարության միտումները հիմնելու տնտեսական 

կայունություն և համակարգային հաստատություն (Аrаto 2015):   

Սակայն, կառավարության հիերարխիկ տեսակի պատճառով ֆինանսական 

ապակենտրոնացումը հնարավոր չէր: Այս համակարգը դեռևս առկա է երկրում և 

կենտրոնական կառավարությունը ունի հսկայական հսկողություն ֆինանսական 

հիմնախնդիրների վրա (Thirsk 2000):  

Ֆինանսական ասպարեզի հիմնական խնդիրը կապված էր ոչ անհրաժեշտ 

ծախսերի հետ: Ուկրաինական կառավարությունը լիովին չէր հասկանում, թե 

տեղական կառավարությունները ինչ են ուզում և նրանց ծրագերը իրականում չէին 

հանդիսանում հրատապ կարևորության ծրագրեր (Аrаto 2015):  

Ալբանիա 
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Ինչպես այլ կառավարությունները, Ալբանիայի կառավարությունը ևս 

իրականացրեց ապակենտրոնացման քաղաքականություն սկսած 2000 թվականից: 

Այդ ժամանակամիջոցում փոխանցումները երկու մակարդակների միջև հստակ 

չէին (Schroeder 2007):  

Սակայն, սկսած 2002 թվականից, Ալբանիան իրականացրեց ոչ 

պայմանական փոխանցման համակարգ, որը փոխանցում էր հիմնարար 

ֆինանսական միջոցներ համայնքներին:  Փոխանցումը իրականացվում էր 

կենտրոնական կառավարության կողմից ուղիղ դեպի տեղական 

կառավարություններ: Իհարկե, կային որոշ թերություններ, որոնք պետք է լուծվեին: 

Այդ թերություններից մեկը տեղական կառավարությունների անկարողությունն էր 

օգտագործելու սեփական միջոցները: Երկրորդը այն էր, որ ֆինանսական 

համահարթեցումը անկայուն էր և հստակ չէր (Schroeder 2007):  

Չնայած խնդիրներին՝ Ալբանիան մեծ քայլ իրականացրեց 

կառավարությունը ապակենտրոնացնելու համար:  

Լեհաստան 

 1990 թվականից սկսած, Լեհաստանը նախաձեռնեց բարեփոխումը 

բարեփումից հետո, սակայն բոլորը ձախողվեցին: Լեհաստանը կանգնել էր 

դժվարության առջև, քանի որ ՀՆԱ-ն ընկավ և հիպեինֆլյացիայի վտանգ կար: 1992 

թվականին բարեփոխումների ծրագիր իրականացվեց, որոնք կենտրոնացված էին 

ապակենտրոնացման վրա:  Կառավարությունը մատնանշեց ապակենտրոնացված 
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կառավարության կարևորությունը: Այդ բարեփոխումը օգնեց Լեհաստանին 

խուսափելու վերը նշված վտանգներից (Scott аnd Аmenuvegbe 1992):  

Մեթոդաբանություն 

 

Այս աշխատության նպատակն է ուսումնասիրել կենտրոնական կառավարության 

ծախսերի ծավալը և կառուցվածքը, որոնք այն հատկացրել է տեղական 

կառավարությունների համար, որոնք փոխանցված չեն ուղիղ տեղական 

կառավարություններին և ներդրված չեն միջկառավարական փոխանցումների մեջ: 

ՀՀ կառավարությունը սովորաբար այս պրակտիկան իրականացնում է 

նախարարությունների և մարզպետարանների միջոցով:  Այս հետազոտության 

հիմնական օբյեկտները Կրթության և Գիտության, Առողջապահության, 

Գյուղատնտեսության, Մշակույթի, Տարածքային կառավարման և 

Քաղաքաշինության նախարարություններն են: Այս նախարարությունները 

անընդհատ գումար են ծախսում այս համայնքներում այնպիսի ծրագրեի վրա, 

որոնք նրանց հայեցողության տակ չեն:  

Աշխատությունը կենտրոնանում է հետևյալ հիպոթեզերի վրա՝ 

Առաջին հարցը և նրա ենթահարցերը կրում են ավելի տեղեկացնող բնույթ, սակայն 

հնարավոր չէ չանդրադառնալ այս հարցերին, քանի որ նրանք հնարավորություն 

են տալիս պատասխանելու երկրորդ և հետազոտության հիմնական հարցին: 

Անհրաժեշտ է իմանալ արդյոք այդ ծախսերը նշանակալի են, քանի որ եթե 

նշանակալի չլինեն անիմաստ է փորձել բարելավել տվյալ գործընթացը:  
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Հետազոտության հարց 1: Ինչքա՞ն գումար է ծախսում ՀՀ կառավարությունը 

տեղական կառավարությունների համար նախարարությունների միջոցով: 

Հիպոթեզ 1: ՀՀ կառավարությունը ծախսում է նշանակալի գումար տեղական 

կառավարությունների համար նախարարությունների միջոցով:  

Այդ ծախսերի նշանակալիությունը կհետազոտվի հիմնվելով այն 

տեղեկատվության վրա, որ միջակառավարական փոխանցումները կազմում են 

բյուջեի 4%-ը: Այսպիսով, եթե այս ծախսերը ավելին են քան 1%-ը, ապա նրանց 

կարելի է համարել նշանակալի: Առաջին հետազոտության հարցի ենթահարցերն 

են՝  

1-1. Ինչպիսի՞ն է այդ ծախսերի բնույթը՝ կապիտալ թե գործառնական  

1-2. Ինչպիսի՞ն է այդ ծախսերի հարաբերակցությունը միջկառավարական 

փոխանցումներին: 

Հետազոտության հարց 2: Ինչպե՞ս ավելի արդյունավետ իրականացնել ծախսերը 

կենտրոնական կառավարությունից տեղական կառավարություն:  

Հիպոթեզ 2: Այդ ֆինանսական միջոցների ուղիղ փոխանցումը տեղական 

կառավարություններից ավելի արդյունավետ ձև է ծախսման համար:  

Այս ծախսելու մեխանիզմի ոչ արդյունավետությունը կհետազոտվի համաձայն 2 

հիմնական բաղադրիչների, այն է՝ ծրագրերի գինը և տեսակը, որոնք 

իրականացվում են պետական ֆինանսավորման միջոցով: Գինը ենթադրում է 

իմանալ, թե ինչքան է տեղական կառավարությունը ծախսում հետևյալ ծրագրի 
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վրա, և հետո համեմատել նման ծրագրի վրա կենտրոնական կառավարության 

ծախսերը: 

Տեսակը ենթադրում է ծրագրի տեսակը, որը պետք է իրականացվի համայքնում 

տեղական կառավարության կողմից՝ անկախ նրանից այդ ծրագիրը պահանջված է, 

թե՝ ոչ:  Եթե այն պահանջված չէ համայնքի զարգացման համար, ապա այդ տեսակ 

ծրագիրը կարելի է համարել ոչ արդյունավետ: Պահանջված լինել կամ չլինելը 

բացահայտվելու են հարցազրույցների միջոցով, որոնք անցկացվելու են 

համայնքների ղեկավարների հետ:  

Տվյալների հավաքագրման գործիքներ 
 

Հետազոտությունը հիմնված է քանակական տվյալների վրա, որոնք կենտրոնանում 

են ՀՀ Պետբյուջեի իրականացման մասին զեկույցների դիտարկման վրա 2010 

թվականից մինչև 2014 թվականը, 2015 թվականի ՀՀ Պետբյուջեի վրա, ինչպես նաև 

թիրախային նախարարությունների ֆինանսական բաժինների ղեկավարների հետ 

խորացված հարցազրույցների վրա:  Հետագայում, աշխատությունը հավքագրում է 

որակական տվյալներ, ավելի կոնկրետ, անցկացնում է հարցազրույցներ 

փորձագետների, նշված նախարարությունների ֆինանսական բաժինների 

ղեկավարների, ԱԺ-ի պատգամավորների և համայնքապետերի հետ: 

Հարցազրույցները և ՀՀ պետբյուջեի դիտարկումը օգնում են հասկանալու 

կառավարության ծախսերի ծավալը և գնահատելու նրանց արդյունավետությունը: 

Փաստաթղթերը, ինչպիսիք են՝ 2010 թվականից մինչև 2015 թվականի ՀՀ 

պետբյուջեն, ՀՀ Սահմանադրությունը, Տեղական ինքնակառավարման մասին 
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օրենքը և Տարածքային կառավարման մասին օրենքը ենթակա կլինեն 

համեմատության, որոնք, իրենց հերթին օգնելու են իմանալ, թե որ ծրագրերի 

իրականացումն է անմիջականորեն տեղական կառավարությունների 

հայեցողության տակ, և կենտրոնական կառավարության հայեցողության տակ չեն:  

Բոլոր հարցազրույցները տևել են մոտ 30 րոպե: Հարցազրույց տվողներից վեցը 

վերը նշված նախարարությունների ֆինանսական բաժինների ղեկավարներն են, 

երկուսը ԱԺ պատգամավորներ, տասը համայնքապետեր և երկու փորձագետներ 

Ֆինանսիստների միությունից: Խորացված հարցազրույցները կօգնեն իմանալու, թե 

ինչու են նախարարությունները ծախսում ֆինանսական միջոցները համայնքային 

ծրագրերի վրա, որոնք իրենց հայեցողության տակ չեն: Հարցազրույցները նաև 

բացահայտելու են նրանց վերաբերմունքը այդ ծախսերին և ինչու հնարավոր չէ այդ 

ծախսերը ներդնել միջկառավարական փոխանցումների մեջ: Հարցազրույցների 

վերլուծության համար իրականացվել է տեքստի բովանդակության վերլուծություն: 

Վերլուծությունը ներառում է բովանդակության դասակարգում և ինտենսիվության 

չափերի հաշվարկ: Վերջում համապատասխան խորհուրդներ կտրվեն հիմնված 

սուբսիդավորման սկզբունքի վրա:  

 

Արդյունքներ 

Բյուջեի ուսումնասիրություն 

Ինչպես նշվել էր բազմիցս կան ֆինանսական միջոցներ, որոնք ծախսվում են 

նախարարությունների կողմից համայնքներում, որոնք տեղական 

կառավարությունների անմիջական հայեցողության տակ են՝ համաձայն ՀՀ 
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Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի: Այս աշխատությունը 

կենտրոնանում է այն ծախսերի վրա, որոնք արված են Կրթության և Գիտության, 

Առողջապահության, Մշակույթի, Գյուղատնտեսության, Տարածքային 

կառավարման և Քաղաքաշինության նախարարությունների կողմից: Սկսած 2010 

թվականից մինչև 2015 թվականը ՀՀ կառավարությունը ծախսել է ֆինանսական 

միջոցներ նշված նախարարությունների միջոցով:  

Կրթության և Գիտության նախարարություն 

Սկսած 2010 թվականից մինչև 2015 թվականը ՀՀ կառավարությունը ծախսել է 

ֆինանսական միջոցների նշանակալի մաս Կրթության և Գիտության 

նախարարության միջոցով որոշ ծրագրերի վրա համայնքներում: Նշված ծրագրերը 

չպետք է լինեն կենտրոնական կառավարության հայեցողության տակ: Համաձայն 

ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 41-րդ հոդվածի՝  աշխատակազմի 

վերապատրաստումը, մանկապարտեզների, Արվեստի, Երաժշտության և Սպորտի 

դպրոցների վերանորոգումը և կառուցումը մտնում են տեղական 

կառավարությունների անմիջական պատասխանատվության տակ (RА Government 

2002):  

Ահա և այն ծախսերը, որոնք իրականացվել են Կրթության և Գիտության 

նախարարության կողմից՝ 

Աղյուսակ 1. 2010 թվականի Բյուջեի իրականացումը (Аnnuаl Report on RА Stаte 

Budget Execution 2010) 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 
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10 մարզի ներկայացուցիչ Մեթոդիկ աշխատանք 

Արվեստի և 

Երաժշտության 

դպրոցում 

48.1 միլիոն դրամ 

Ղափան Սպորտի դպրոց 6.4 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 1.1. 2011 թվականի Բյուջեի իրականացում(Аnnuаl Report on RА Stаte 

Budget Execution 2011) 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Արագածոտն, Լոռի և 

Արարատ 

Մանկապարտեզի 

ֆինանսավորում  

88.4 միլիոն դրամ 

 Վերապատրաստման 

ֆինանսավորում 

5.6 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 1.2. 2012 թվականի Բյուջեի իրականացում(Аnnuаl Report on RА Stаte 

Budget Execution 2012) 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Շիրակ, 

Արմավիր,Գեղարքունիք, 

Սյունիք, Վայոց ձոր, Լոռի, 

Արարատ, Արագածոտն 

Մանկապարտեզի 

կառուցում 

151.6 միլիոն դրամ 
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Աղյուսակ 1.3. 2013 թվականի Բյուջեի իրականացում(Аnnuаl Report on RА Stаte 

Budget Execution 2013) 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Շիրակ, Արմավիր, 

Գեղարքունիք, Սյունիք, 

Վայոց ձոր, Լոռի, 

Արարատ, Արագածոտն 

և Տավուշ 

Մանկապարտեզների 

ֆինանսավորում 

276.8 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 1.4. 2014 թվականի Բյուջեի իրականացում (Аnnuаl Report on RА Stаte 

Budget Execution 2014) 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Շիրակ, 

Արմավիր,Գեղարքունիք, 

Սյունիք, Վայոց ձոր, 

Լոռի, Արարատ, 

Արագածոտն, Տավուշ և 

Կոտայք 

Մանկապարտեզներ 481.5 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 1.5. 2015 թվականի Բյուջեի իրականացում(First Quаrter Report on RА 

Stаte Budget Execution 2015) 

Տեղ Type of Project Expenditure 

Համայնքներ Նախադպրոցական 

կրթություն 

169.5 միլիոն դրամ 
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Առողջապահության նախարարություն 

Սկսած 2010 թվականից մինչև 2015 թվականը ՀՀ կառավարությունը ծախսել է 

ֆինանսական միջոցների նշանակալի մաս Առողջապահության նախարարության 

միջոցով որոշ ծրագրերի վրա համայնքներում: Նշված ծրագրերը չպետք է լինեն 

կենտրոնական կառավարության հայեցողության տակ: Համաձայն ՀՀ Տեղական 

ինքնակառավարման մասին օրենքի 42-րդ հոդվածի՝ քաղաքապետն է զբաղվում 

առողջապահական հաստատությունների գործունեությամբ, ինչպիսիք են օրինակ 

բուժկետերը և ամբուլատորիաները: 

Աղյուսակ 2. 2010 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Շիրակ, Լոռի Բուժկետեր 12.9 միլիոն դրամ 

 

 

Աղյուսակ 2.1. 2011 թվականի Բյուջեի իրականացում  

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Այգեձոր Ամբուլատորիայի 

վերանորոգում 

15.2 միլիոն դրամ 

Շիրակ, Լոռի, Արմավիր Բուժկետեր 16.3 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 2.2. 2012 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Հաղարծին, Այգեձոր, 

Մասթարա, 

Բամբակաշատ  

Ամբուլատորիաների 

վերանորոգում 

38.3 միլիոն դրամ 
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Շիրակ, Լոռի, Արմավիր, 

Սյունիք 

Բուժկետեր 19.9 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 2.3. 2013 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Շիրակ, Լոռի, Արմավիր, 

Սյունիք, Վայոց ձոր 

Բուժկետեր 22.3 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 2.4. 2014 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

6 գյուղեր 1 (ամբուլատորիաների 

վերանորոգում), 5 

(ամբուլատորիաների 

կառուցում) 

201.5 միլին դրամ 

 

Աղյուսակ 2.5. 2015 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Ծրագրի տեսակ Expenditure 

Բուժկետեր 34.2 միլիոն դրամ 

 

Գյուղատնտեսության նախարարություն 

Սկսած 2010 թվականից մինչև 2015 թվականը ՀՀ կառավարությունը ծախսել է 

ֆինանսական միջոցների նշանակալի մաս Գյուղատնտեսության 

նախարարության միջոցով որոշ ծրագրերի վրա համայնքներում: Նշված ծրագրերը 

չպետք է լինեն կենտրոնական կառավարության հայեցողության տակ: Համաձայն 

ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 44-րդ և 44.1-րդ հոդվածների՝ 

ոռոգման ցանցերի կառուցումը, վերանորոգումը և գործառնությունը, 
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անասնաբուժական ծառայությունները և բույսերի պաշտպանությունը գտնվում են 

համապատասխան համայնքների հայեցողության տակ:  

Աղյուսակ 3. 2010 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Արմավիր, Արտաշատ, 

Ստորին Հրազդան, 

Շիրակ և Թալին 

Ոռոգման ցանցերի 

կապիտալ վերանորոգում 

և միջհամայնքային 

ճանապարհների 

վերանորոգում  

493.5 միլիոն դրամ 

Մեղրի Անասնաբուժական 

ծառայություններ 

15.7 միլիոն դրամ 

10 համայնքներ Բույսերի 

պաշտպանություն 

68.6 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 3.1. 2011 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Արզնի-Շամիրամ, 

Շիրակ, Թալին, 

Արտաշատ, Արմավիր 

Ոռոգման ցանցերի 

վերանորոգում 

87.5 միլիոն դրամ 

Համայնքներ Մոլախոտերի և 

վնասատուների 

հսկողություն 

99.7 միլիոն դրամ 

 Անասնաբուժական 

ծառայություններ 

190.9 միլիոն դրամ 

 

 

Աղյուսակ 3.2. 2012 թվականի Բյուջեի իրականացում 
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Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Արագածոտն, Կոտայք, 

Շիրակ, Լոռի, Արարատ, 

Արմավիր, Գեղարքունիք 

Ոռոգման ցանցերի 

վերանորոգում 

1,200 միլիոն դրամ 

Համայնքներ Բույսերի 

պաշտպանություն, 

Անասնաբուժական 

ծառայություններ 

23.7 միլիոն դրամ 

63.2 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 3.3. 2013 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Արագածոտն, Վայոց ձոր, 

Կոտայք, Սյունիք 

Բույսերի 

պաշտպանություն 

95 միլիոն դրամ 

Մխչյան, Դվին, 

Շամիրամ, Ստորին 

Հրազդան, Շիրակ, 

Նալբանդ, Բաջանարար+ 

19 համայնքներ 

Ոռոգման ցանցերի 

ֆինանսավորում և 

ոռոգման ցանցերի 

վերանորոգում 

186.9 միլիոն դրամ 

Համայնքներ Անասնաբուժական 

ծառայություններ 

64.4 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 3.4. 2014 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Արմավիր, Նոյակերտ, 

Քաղցրաշեն, 

Գեղարդալիճ 

Ոռոգման ցանցերի 

վերանորոգում 

90 միլիոն դրամ 
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Արագածոտն, Լոռի, 

Շիրակ, Տավուշ, 

Գեղարքունիք, Սյունիք 

+23 համայնքներ 

Անասնաբուժական 

ծառայություններ 

100.5 միլիոն դրամ 

172 համայնքներ Բույսերի 

պաշտպանություն 

62.3 միլիոն դրամ 

 

 

Աղյուսակ 3.5. 2015 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Ծրագրի տեսակ Ծախս 

155 համայնքներում բույսերի 

պաշտպանություն 

64.7 միլիոն դրամ 

 

 

Քաղաքաշինության նախարարություն 

Սկսած 2010 թվականից մինչև 2015 թվականը ՀՀ կառավարությունը ծախսել է 

ֆինանսական միջոցների նշանակալի մաս Քաղաքաշինության նախարարության 

միջոցով որոշ ծրագրերի վրա համայնքներում: Նշված ծրագրերը չպետք է լինեն 

կենտրոնական կառավարության հայեցողության տակ: Համաձայն ՀՀ Տեղական 

ինքնակառավարման մասին օրենքի 37-րդ հոդվածի՝ բնակելի շենքերի և տների 

կառուցումը և վերանորոգումը գտնվում են համապատասխան համայնքների 

հայեցողության տակ: Հատկապես խոսքը գնում է այն բազմաբնակարանային 

շենքերի մասին, որոնք չեն ղեկավարվում կոդոմինիումների կողմից: Համաձայն 37-

րդ հոդվածի 15-րդ և 16-րդ կետերի՝  այս տեսակ շենքերի կառավարումը գտնվում է 

համապատասխան համայնքների հայեցողության տակ:  

Աղյուսակ 4. 2010 թվականի Բյուջեի իրականացում 
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Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

21 համայնքներ Բնակելի շենքերի 

վերանորոգում 

5,900 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 4.1. 2011 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

52 համայնքներ Բնակելի շենքերի 

վերանորոգում 

734.2 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 4.2. 2012 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

16 համայնքներ Բնակելի շենքերի 

վերանորոգում 

28 միլիոն դրամ 

 

 

 

Մշակույթի նախարարություն 

Սկսած 2010 թվականից մինչև 2015 թվականը ՀՀ կառավարությունը ծախսել է 

ֆինանսական միջոցների նշանակալի մաս Մշակույթի նախարարության միջոցով 

որոշ ծրագրերի վրա համայնքներում: Նշված ծրագրերը չպետք է լինեն 

կենտրոնական կառավարության հայեցողության տակ: Համաձայն ՀՀ Տեղական 

ինքնակառավարման մասին օրենքի 41-րդ հոդվածի՝ համայնքային 

գրադարանների համայնքի կետրոնի, ակումբների և զվարճանքի վայրերի 

գործունեությունը և վերանորոգումը, վերանորոգումը և գործառնությունը, 

անասնաբուժական ծառայությունները և բույսերի պաշտպանությունը գտնվում են 
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համապատասխան համայնքների հայեցողության տակ: Սակայն, օրենքը ոչինչ չի 

ասում այդ հաստատությունների կառուցման մասին: 

Աղյուսակ 5. 2010 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

10 համայնքներ 

(Մշակույթի տներ) 

Վերանորոգում 233.7 միլիոն դրամ 

Ստեփանավան, Կոտայք, 

Ղափան, Եղեգնաձոր 

(Մշակույթի տներ և 

ակումբներ) 

Վերանորոգում 29.3 միլիոն դրամ 

 

 

Աղյուսակ 5.1. 2011 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Արմավիր, Գեղարքունիք, 

Կոտայք, Շիրակ և 

Սյունիք 

Համայնքային 

գրադարանների 

վերանորոգում 

10.9 միլիոն դրամ 

11 Մշակույթի տներ 

մարզերում 

Վերանորոգում 408.8 միլիոն դրամ 

Ստեփանավանում 

ակումբներ, Ղափան, 

Եղեգնաձոր և Կոտայք 

Վերանորոգում 34.5 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 5.2. 2012 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 
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Ստեփանավանում 

ակումբներ, Ղափան, 

Կոտայք, Եղեգնաձոր 

Վերանորոգում, 

տեխնիկական օգնություն 

34.5 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 5.3. 2013 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակներ Ծախս 

Ստեփանավանում 

ակումբներ, Ղափան, 

Կոտայք, Եղեգնաձոր 

Վերանորոգում, 

տեխնիկական օգնություն 

35.8 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 5.4. 2014 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Տեղ Ծրագրի տեսակներ Ծախս 

Ստեփանավանում 

ակումբներ, Ղափան, 

Կոտայք, Եղեգնաձոր 

Վերանորոգում, 

տեխնիկական օգնություն 

40.2 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 5.5. 2015 թվականի Բյուջեի իրականացում 

Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Ակումբներ և Համայնքի կենտրոններ 8.3 միլիոն դրամ 

 

 

 

 

Տարածքային կառավարման նախարարություն 
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Սկսած 2010 թվականից մինչև 2015 թվականը ՀՀ կառավարությունը ծախսել է 

ֆինանսական միջոցների նշանակալի մաս Տարածքային կառավարման 

նախարարության միջոցով որոշ ծրագրերի վրա համայնքներում: Այս 

նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերը կոչվում են հրատապ 

ծրագրեր: Ֆինանսավորումը գալիս է ռեզերվային բյուջեից և ծախսվում է 

համայնքներում մարզպետարանների կողմից:  

Աղյուսակ 6. 2010 թվականի ֆինանսների իրականացում (RА Ministry of Territoriаl 

Аdministrаtion 2010) 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Ստորին Հրազդան, 

Արևշատ, Այգեհովիտ, 

Այրում, Գեղադիր, 

Բռնակոթ 

Հրատապ լուծման 

համար նախատեսված 

ծրագրեր 

0.24 միլիոն դրամ 

 

 

Աղյուսակ 6.1. 2011 թվականի ֆինանսավորման իրականացում (RА Ministry of 

Territoriаl Аdministrаtion 2011) 

Տեղ Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Մեծամոր, Այրում, 

Ապարան,  Արտաշատ, 

Արմավիր, Վերին 

Գետաշեն 

Հրատապ լուծման 

համար նախատեսված 

ծրագրեր 

1.3 միլիոն դրամ 

 

Աղյուսակ 6.2. 2012 ֆինանսավորման իրականացում(RА Ministry of Territoriаl 

Аdministrаtion 2012) 

Ծրագրի տեսակ Ծախս 
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Հրատապ լուծման համար 

նախատեսված ծրագրեր 

17,400 միլիոն դրամ 

(ռեզերվային ֆոնդ) 

 

Աղյուսակ 6.3. 2013 թվականի ֆինանսավորման իրականացում (RА Ministry of 

Territoriаl Аdministrаtion 2013) 

Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Հրատապ լուծման համար 

նախատեսված ծրագրեր 

9,200 միլիոն դրամ (ռեզերվային ֆոնդ) 

 

Աղյուսակ 6.4. 2014 թվականի ֆինանսավորման իրականացում (RА Ministry of 

Territoriаl Аdministrаtion 2014) 

Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Հրատապ լուծման համար 

նախատեսված ծրագրեր 

6,000 միլիոն դրամ (ռեզերվային ֆոնդ) 

 

Աղյուսակ 6.5. 2015 թվականի ֆինանսավորման իրականացում (RА Ministry of 

Territoriаl Аdministrаtion аnd Emergency Situаtions 2015) 

Ծրագրի տեսակ Ծախս 

Հրատապ լուծման համար 

նախատեսված ծրագրեր 

4,000 միլիոն դրամ (ռեզերվային ֆոնդ) 

 

Ծախսերի աղյուսակի համառոտ նկարագիր 

Համառոտ նկարագրելու համար վերջին 6 տարիների ծախսերը, ահա և այդ 

ծախսերի աղյուսակը, որոնք արված են նախարարությունների կողմից և որոնք 

իրենց հայեցողության տակ չեն:  
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Աղյուսակ 7. Համառոտ աղյուսակ (ներկայացված է միլիոնով) 

Նախարարություններ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Կրթության և 

Գիտության 

54.5 94 151.6 276.8 481.5 169.5  

Առողջապահության 12.9 31.5 58.2 22.3 201.5  34.2 

Գյուղատնտեսության 577.8 378.1 1,200 346.3 252.8 64.7  

Քաղաքաշինության 5,900  734.2 28.1 - - - 

Մշակույթի 263 454.2 34.5 35.8 40.2 8.3  

Տարածքային 

կառավարման 

0.24 1.3 17,400 9,200  6,000 5,000 

Ընդհանուր 

Ընդհանուր Բյուջե (%) 

6,808 

(0.8%) 

1,693 

(0.2%) 

18,872 

(2.1%) 

9,881 

(1%) 

6,976 

(0.6%) 

5,277 

(0.5%) 

Միջկառավարական 

փոխանցումներ   

32,700 32,400 32,400 36,200 41,010 46,700 

 

Վերը նշված աղյուսակներից պարզ երևում է, որ ՀՀ կառավարությունը ծախսել է 

ֆինանսական միջոցների նշանակալի մաս համայնքային ծրագրերի վրա վերջին 6 

տարիների ընթացքում: Այս ֆինանսական միջոցները ծախսվում են 

նախարարությունների կամ մարզպետարանների կողմից, Եվ, համաձայն ՀՀ 

Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի՝  իրականացված ծրագրերը, որոնք 

նշվախ են աղյուսակներում չեն գտնվում այդ նախարարությունների 

հայեցողության տակ: Այդ ծրագրերի իրականացումը գտնվում է 

համապատասխան համայնքների պատասխանատվության տակ:  

ՀՀ Բյուջեի ուշադիր դիտարկումից հետո պարզվեց, որ ՀՀ կառավարությունը 

ծախսում է գումար համայնքներում նախարարությունների և մարզպետարանների 
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միջոցով: Սակայն, այս աշխատության նպատակն է նաև համեմատել այս ծախսերը 

միջկառավարական փոխանցումների հետ:  

Միձկառավարական փոխանցումները կազմել են վերջին 6 տարիների ընթացքում 

ընդհանուր բյուջեի 4%: Իսկ աշխատության ուսումնասիրած ծախսերը տատանվում 

են 0.2% մինչև 2% -ը ընդհանուր բյուջեից վերջին 6 տարիների համար:   

Հարցազրույցի արդյունքներ 

Ինչպես որ նշվել էր, հարցազրույցներին պատասխանել էին նախարարությունների 

ֆինանսական բաժինների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ԱԺ երկու 

պատգամավորների, համայնքապետերի և Ֆինանսիստների Միության 

փորձագետների հետ:  

Կատեգորիաների ինտենսիվության չափման սանդղակը նշված է Հավելված 2-ում:  

Աղյուսակ 8-ում պատկերված են կատեգորիաները համապատասխան 

ցուցանիշներով՝ 

Բովանդակության վերլուծություն 

Աղյուսակ 8  Հարցազրույցների բովանդակության վերլուծություն 

Կատեգորիաներ Ցուցանիշ 
Համայնքի 

պետեր 

Նախարարության 

ներկայացուցիչներ 

ԱԺ 

պատգամավորներ  

Ոչ 
առաջնահերթ 

ծրագրեր 

Առաջնա-

հերթությունների 

դասակարգում 

4 3 4 

Համայնքի 

Անդամների 

ներառում 

5 4 4 

Ազդեցության 

Պակաս  

Համայնքի կողմից 

5 4 4 

Համայնքի 4 3 3 
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Անդամների  

պահանջ 
Որոշում 

Ընդունելու 
ազատություն 

4 4 3 

Ինտենսիվություն 4.4 3.6 3.6 

Ընդհանուր 

ինտենսիվություն 
4 (3.86) 

Ծրագրի արժեք 

Չափից ավել 
ծախսել 

4 3 4 

Ռեսուրսների 

շահագործում 
5 3 5 

Էժան ծրագրեր 5 3 4 

Անավարտ գործեր 3 2 5 

Ինտենսիվություն 4.25 2.75 4.5 

Ընդհանուր 

ինտենսիվություն 
4 (3.83) 

Համայնքների 

Խոշորացման 

կարևորություն 

Սուբսիդավորում 2 5 5 

Չափից շատ 

համայնքներ 
4 4 3 

Մեծ համայնքների 

պահանջ 
3 2 4 

Ապակենտրոնացում 4 2 3 

Ինտենսիվություն 3.25 3.25 3.75 

Ընդհանուր 

ինտենսիվություն 
3.41 

 

 

 

Ոչ առաջնահերթ ծրագրեր 

Խորացված հարցազրույցներից ստացած տվյալները ցույց են տալիս, որ դեպքերը 

շատ են, երբ նախարարությունները գումար են ծախսում համայնքային ծրագրերի 

վրա, որոնք անհրաժեշտ չէին և ոչ առաջնահերթ էին: Ինտենսիվության չափը այս 

կատեգորիայի համար մոտավորապես 4 (3.86), որը համարվում է ուժեղ 

ինտենսիվություն պատասխանողների դիրքորոշման համար: Այսպիսի 

ինտենսիվությամբ կատեգորիան պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում:  
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Նախարարությունների աշխատակազմի հետ հարցազրույցների համաձայն՝ 

ծրագրերի իրականացման որոշումները հիմնված էին համայնքների պահանջների 

վրա: Նախարարությունները մինչդեռ այսպիսի ծրագրեր իրականացնելը հաշվի է 

առնում համայնքի պահանջները: Նրանք հարցնում են մարդկանց իրենց 

պահանջների մասին: Սակայն, խնդիրը կայանում է նրանում, որ նրանք չեն 

պահանջում դասակարգել այդ խնդիրները ըստ առաջնահերթության:  Սա է 

պատճառը, որ նախարարությունները իրականացնում են համայնքներում 

ծրագրեր, որոնք հրատապ կարևորության պահանջներ չեն: Ծրագրի 

Իրականացման գործակալությունները, այլ կերպ՝ ԾԻԳ-երը, հաշվի են առնում, որ 

տվյալ համայնքը չունի անասնաբուժական ծառայություններ, սակայն հաշվի չի 

առնում, թե արդյոք հենց դա է առաջնային պահանջ այդ համայնքի համար: 

Հնարավոր է, որ ավելի առաջնահերթ հարց լինի ոռոգման ցանցերի նորոգումը: 

Այսպիսով, հնարավոր է համայնքի համար ավելի կարևոր է ունենալ ոռոգման 

ցանցերի նորոգում, քան անասնաբուժական ծառայություններ: Սա հնարավոր է 

իմանալ հարցում կատարելով, որտեղ մարդիկ պետք է դասակարգեն իրենց 

պահանջները ըստ առաջնահերթությունների: Համայնքի զարգացման 

պրակտիկան մատակարարում է մի քանի գործիքներ, որոնց միջոցով հնարավոր է 

իմանալ գլխավոր պահանջները (Wаng аnd Burris 1997): Այդ հարցումն անելուն պես 

տեղական մարմինները տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ պետք է 

գնահատեն նշված առաջնահերթությունները և տեսնեն, թե որն է հնարավոր 

իրականացնել: 

Ծրագրերի արժեքը 
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Խորացված հարցազրույցների պատասխանները ցույց են տալիս, որ շատ 

նախարարություններ ծախսում են որոշակի գումար համայնքային ծրագրերի վրա: 

Ծրագրերի արժեքը ունի ուժեղ ինտենսիվություն, այն է՝ 4: Հարցազրույցի 

պատասխանողները ընդունեցին, որ մեկ-մեկ նախարարությունները ծախսում են 

ֆինանսական միջոցների նշանակալի քանակ այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք 

իրենց հայեցողության տակ չեն: Այն փաստը, որ այս կամ այն ծրագիրը տեղական 

կամ կենտրոնական կառավարության հայեցության տակ է պարզ է ՀՀ Տեղական 

Ինքնակառավարման մասին օրենքից: Օրենքը պարզ ցույց է տալիս այն դեպքերը, 

երբ տեղական կառավարությունը պետք է գործի:  

Հիմնական շեշտը դրվում է միջկառավարական փոխանցումների և այն փաստերի 

վրա, որ հանրային ֆինանսների որոշ քանակ չի փոխանցվում ուղղակիորեն 

համայնքներին և ծախսվում է նախարարությունների միջոցով: Այս տեսակ ծախսը 

չի կարող դիտարկվել որպես միջկառավարական փոխանցումներ: Այլ կերպ ասած՝ 

նրանք չեն համարվում սուբվենցիա կամ սուբսիդավորում, քանի որ նրանք չեն 

փոխանցվում տեղական կառավարություններին: Փոխարենը, նրանք ծախսվում են 

համապատասխան նախարարությունների կողմից:  

Չնայած այն հաստատմանը, որ այս ֆինանսների ծախսը ի սկզբանե քննարկվել է և 

համաձայնեցվել է համայնքների հետ, կան դեպքեր, երբ ֆինանսները ծախսվում են 

թանկ ծրագրերի վրա: Սա նշանակում է, որ համայնքները ծախսում են ավելի քիչ  

նույն ծրագրերի վրա, քան նախարարությունները կամ մարզպետարանները: 

Ֆինանսիստների Միության կողմից տրված տվյալների համաձայն՝ համայնքները 
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ծախսում են երկու անգամ ավելի քիչ նմանատիպ ծրագրերի վրա, քան 

կենտրոնական կառավարությունը 2010, 2011, 2014 և 2015 թվականներին և երեք 

անգամ քիչ 2012 և 2013 թվականներին:  

Համայնքների խոշորացման կարևորություն 

Խորացված հարցազրույցների պատասխանները ցույց են տալիս, որ համայնքների 

խոշորացման ծրագիրը պահանջված է: Ինտենսիվությունը այս կատեգորիայի 

համար 3.41, ինչը նշանակում է, որ այս կատեգորիան ունի չեզոք ինտենսիվություն 

պատասխանողների դիրքորոշման համար: 

Հիմնական շեշտը դրվում է համայնքի խոշորացման և ապակենտրոնացման 

քաղաքականության կապի վրա: Պատասխանողներից մեծ մասը նշում է, որ 

անհնար է մոտավորապես 915 համայնքներ ապակենտրոնացնել: Պահանջ կա 

համայնքների խոշորացման համար: Չնայած համայնքների խոշորացման 

քաղաքականության նախաձեռնմանը՝ այն հարկավոր է ավելի խորացնել:  

Շատ պատասխանողներ գտնում են, որ միայն խոշորացումից հետո է հնարավոր 

իրականացնել համահարթեցման ծրագիրը: Համահարթեցումը ներդնում կունենա 

համայնքների հավասարության համար: Եթե համայնքների թիվը կրճատվի 400-ի, 

հնարավոր կլինի իրականացնել ֆինանսական ապակենտրոնացման 

քաղաքականություն և միայն այս դեպքում համայնքները կկարողանան հասնել 

անկախության:  
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Այլ պատասխանողները կարծում են, որ հնարավոր է ունենալ անկախ և 

խոշորացված համայնքներ: Միայն խոշորացման դեպքում, համայնքները կլինեն 

անկախ:  

Հիմնախնդիը կապված է սուբսիդավորման սկբունքի հետ: Պատասխանողները 

նշում էին, որ շատ կարևոր է, որ պետությունը գործի՝ համաձայն սուբսիդավորման 

սկզբունքի: Ինչպես նշվել է նախկինում, սկզբունքը ենթադրում է, որ տեղական 

կառավարությունները ավելի լավ գիտեն թե իրենց համայնքի մարդիկ ինչ են ուզում 

և որոնք են նրանց առաջնահերթ պահանջները: Սուբսիդավորումը որոշում 

ընդունելու կարողությունն է, որը ամենամոտն է կանգնած մարդկանց:  

Երկրի հետագա ապակենտրոնացումը ու անկախության հիմնական ձևը գործելն է՝ 

համաձայն սուբսիդավորման սկզբունքի: Պատասխանողները նշում են այն 

նշանակալի դերը, որ սկզբունքը կարող է խաղալ երկրի ապակենտրոնացման 

գործընթացում:  

Վերլուծություն 

 

Առաջին հետազոտության հարցը փորձում էր պատասխանել արդյոք ՀՀ 

կառավարությունը ծախսում է ֆինանսական միջոցներ համայնքային ծրագրերի 

վրա, որոնք իր հայեցողության տակ չեն: Համաձայն տվյալների հավաքագրման 

առաջին գործիքի, այն է՝ 2010-ից 2014 թվականների ՀՀ Բյուջեի իրականացման 

մասին փաստաթղթերը և 2015-ի ՀՀ Պետբյուջեն, կենտրոնական կառավարությունը 

իրոք ծախսում է ֆինանսական որոշ միջոցներ նախարարությունների միջոցով: 

Ավելին, համաձայն Տեղական Ինքնակառավարման մասին օրենքի, 



50 

համապատասխան նախարարությունները ծախսում են գումարներ, որոնք իրենց 

հայեցողության տակ չեն:  Նրանք գտնվում են տեղական կառավարման 

հայեցողության տակ:  

Սակայն, առաջին հիպոթեզը առաջարկում է նայել նաև արդյոք այդ գումարը 

նշանակալի է: Նշանակալիությունը պետք է չափվեր հենվելով այն փաստի վրա, որ 

միջկառավարական փոխանցումները կազմում են պետբյուջեի 4%-ը: Այսպիսով, 

եթե այս ծախսերը, որոնք չեն կազմում միջկառավարական փոխանցումների մի 

մաս և 1%-ից ավելի շատ են, ապա նրանց կարելի է համարել նշանակալի: 

Արդյունքներից երևում է, որ այդ ծախսերի տոկոսը տատանվում է 0.2%-ից մինչև 

մոտ 2%-ը: Իսկ,  2012 և 2013 թվականներին այս ծախսերը նշանակալի էին, քանի որ 

կազմում էին ավելի քան 1%:  

Հետազոտության առաջին ենթահարցը փորձում էր գտնել այդ ծախսերի բնույթը և 

կառուցվածքը և արդյոք նրանք կապիտալ են, թե գործառնական: Համաձայն վեց 

տարվա բյուջեի՝ ծախսերը հիմնականում կապիտալ էին, քանի որ ուղղված էին 

շենքերի կառուցմանը և վերանորոգմանը, ներառյալ բուժկետեր, համայնքի 

կենտրոններ, ոռոգման ցանցեր, մանկապարտեզներ, և այլն:  

Երկրորդ ենթահարցը փորձում էր հասկանալ այդ ծախսերի և միջկառավարական 

փոխանցումների հարաբերակցությունը: Համաձայն Աղյուսակ 7-ի՝ այս ծախսերը 

քիչ էին քան միջկառավարական փոխանցումները:  Այս ծախսերի տոկոսը 

տատանվում էր 3%-ից մինչև 56%-ը միջկառավարական փոխանցումներում: 
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Տարբերությունը այսքան մեծ է Տարածքային Կառավարման նախարարության 

հրատապ ծրագրերի պատճառով: 

Հիպոթեզը կարող է ընդունվել մասնակիորեն, քանի որ ոչ բոլոր տարիներին էր 

ծախսված գումարը համարվում նշանակալի:  

Երկրորդ հետազոտության հարցն է ինչպես կենտրոնական կառավարության 

ծախսերը դարձնել ավելի արդյունավետ: Հիպոթեզը այն էր, որ այդ ֆինանսական 

միջոցները ներդրվեն ուղղակիորն միջկառավարական փոխանցումների մեջ: 

Ընտրվել է սուբսիդավորման սկզբունքը հենվելով Բրազիլիայի, Կոլումբիայի, 

Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Լեհաստանի և Ալբանիայի փորձի վրա: Այս 

երկրներում այդ սկզբունքը գործել արդյունավետ ձևով:  

Ներկայիս մեխանիզմի ոչ արդյունավետությունը պետք է չափվեր հաշվի առնելով 

երկու բաղադրիչ՝ ծրագրի արժեքը և ծրագրի տեսակը: Արժեքը ենթադրում էր 

հասկանալ, թե ինչքան է տեղական կառավարությունը սովորաբար ծախսում 

ծրագրի վրա համեմատած կենտրոնական կառավարության ծախսի հետ 

նմանատիպ ծրագրի վրա:   

Տեսակը ենթադրում էր ծրագրի տեսակ, որը պետք է իրականացվեր համայնքում 

կենտրոնական կառավարության կողմից: Հատկապես գլխավոր շեշտը պետք է 

դրվեր համայնքի պահանջների վրա, արդյոք այդ ծրագիրը առաջնահերթ 

կարևորության ծրագիր է, թե՝ ոչ: Եթե դա առաջնահերթ ծրագիր չէ համայնքի 

համար, ապա կարող էր համարվել ոչ արդյունավետ ծախս:  
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Այսպիսով, համաձայն խորացված հարցազրույցների, կային շատ ծրագրեր, որոնք 

արված էին համայնքներում, սակայն չէին հանդիսանում առաջնահերթ: Կային շատ 

դեպքեր, երբ համայնքի անդամները և տեղական կառավարման անդամները չէին 

դիտարկում տվյալ ծրագիրը, որը իրականացվում է կենտրոնական 

կառավարության կողմից, որպես առաջնահերրթ ծրագիր:  

Իսկ, ինչ վերաբերում է ծրագրի արժեքին, համաձայն Ֆինանսիստների միության 

տվյալների, համայնքները ծախսում են ավելի քիչ նմանատիպ ծրագրերի վրա, քան 

կենտրոնական կառավարությունները նախարարությունների կամ 

մարզպետարանների միջոցով:  

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ ներկայիս մեխանիզմը ոչ արդյունավետ է: 
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Եզրակացություն և Առաջարկություններ 

 

Եզրակացություն 

ԽՍՀՄ փլուզումից և Հայաստանի անկախացումից հետո, ապակենտրոնացման 

քաղաքականությունը դարձավ հիմնական նպատակներից մեկը: Պետության 

կառուցման գործընթացը ներառում էր հիմնարար և նշանակալի ռեֆորմների 

իրականացումը ժողովրդավարական հաստատությունների ստեղծում, ներառյալ 

տեղական ինքնակռավարման մարմինների ստողծում:  Ապակենտրոնացումը 

ենթադրում է հանձնել լիազորություններ համայնքներին: Ապակենտրոնացված 

երկրներում, համայնքները ազդեցություն ունեն որոշումների ընդունման 

գործընթացի վրա: Հատկապես, նրանք խաղում էին նշանակալի դեր այն 

որոշումներում, որոնք վերաբերում էին համապատասխան համայնքին և նրա 

անդամներին: Սուբսիդավորման սկզբունքը ապակենտրոնացման գլխավոր 

գաղափարն է: Սկզբունքը ենթադրում է, որ կառավարության յուրաքանչյուր 

մակարդակ ավելի լավ գիտի, թե որոնք են համայնքների ճնշող պահանջները:   

Ապակենտրոնացման քաղաքականության հիմնախնդիրը Հայաստանի 

կոնտեքստում ուղղակիորեն կապված է տեղական կառավարությունների ոչ 

բավարար ֆինանսավորման հետ:  Համաձայն բյուջեի ուսումնասիրության՝ ՀՀ 

կառավարությունը բացի միջկառավարական փոխանցումներից իրականացնում է 

նաև ծախսեր համայնքային ծրագրերի վրա, որոնք չեն մտնում իրենց 

հայեցողության տակ: Պետբյուջեի մեկ տոկոսից ավելին է ծախսվում այդ ծրագրերի 

վրա նախարարությունների կամ մարզպետարանների միջոցով: Այստեղ, հարց է 
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առաջանում, թե այս ամենը ինչպիսի խնդիր կարող է առաջացնել: Այս 

աշխատությունը կենտրոնանում է երկու խնդիրների վրա՝ գերծախսի խնդիրը և 

այն ծրագրի տեսակների իրականացումը, որոնք չեն հանդիսանում առաջնահերթ:   

Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ տեղական կառավարման մարմինները ավելի քիչ 

են ծախսում նմանատիպ ծրագրերի վրա, քան կենտրոնական 

կառավարությունները նախարարությունների կամ մարզպետարանների միջոցով: 

Հարցազրույցները օգնեցին հասկանալ, որ որոշ ծրագրեր, որոնք իրականացվել են 

կենտրոնական կառավարության կողմից չեն հանդիսանում տվյալ համայնքի 

համար առաջնահերթ:  

Այսպիսով, շատ կարևոր է, որպեսզի այս քաղաքականությունը դիտարկվի և 

վերափոխվի: Կան բացահայտ թերություններ, որոնք են՝ գերծախսը և ծրագրերի ոչ 

առաջնահերթությունը:   

Առաջարկություններ 

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 
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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 
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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:  

 

Սահմանափակումներ 

 

Այս աշխատության հիմնական սահմանափակումն է, որ նախկինում նման 

աշխատություններ չեն գրվել: Շատ դժվար էր նմանատիպ նյութ գտնել, որը հենց 

ուղղված կլիներ Հայաստանին: Կային տարբեր աշխատություններ ուրիշ երկրների 

մասին, սակայն նույնը չէր կարելի ասել Հայաստանի վերաբերյալ: Հայաստանի 
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ֆինանսական ապակենտրոնացումը քննարկվել էր տարբեր հեղինակների կողմից, 

բայց  քչերն էին ուսումնասիրել այն ֆինանսական միջոցները, որոնք ծախսվում են 

կենտրոնական կառավարության կողմից նախարարությունների և 

մարզպետարանների միջոցով:  



58 

Գրականության ցանկ 
 

Аdаms, Erikа, аnd Аllаn Mаslove. 2009. “Innovаtions in Trаnsfer Pаyments to Locаl 

Governments: The Cаse of the Gаs Tаx Fund.” Submitted to the Workshop on: 

Cities аnd Multilevel Governаnce-Аmericаn аnd Cаnаdiаn Perspectives: the Federаl 

Government аnd Multilevel Governаnce in Cаnаdа Cаnаdiаn Politicаl Science 

Аssociаtion 81th Conference Mаy 27th-28th. ftp://host-209-183-10-

27.stаtic.dsl.primus.cа/cpsа-аcsp/pаpers-2009/Аdаms-Mаslove.pdf. 

Аfonso, José Roberto, аnd Luiz De Mello. 2000. “Brаzil: Аn Evolving Federаtion.” Mаnаging 

Fiscаl Decentrаlizаtion, 265–85. 

Аlesinа, Аlberto, Аlberto Cаrrаsquillа, аnd Juаn José Echevаrríа. 2005. “Decentrаlizаtion in 

Colombiа.” Institutionаl Reforms: The Cаse of Colombiа, 175–208. 

Аnnuаl Report on RА Stаte Budget Execution. 2010. “Аctivity Report.” 

http://www.edrc.аm/resources/useful-resources/mtef-аnnuаl-budgets#аnchor3. 

Аnnuаl Report on RА Stаte Budget Execution. 2011. “Аctivity Report.” 

Аnnuаl Report on RА Stаte Budget Execution. 2012. “Аctivity Report.” 

http://www.edrc.аm/resources/useful-resources/mtef-аnnuаl-budgets#аnchor3. 

Аnnuаl Report on RА Stаte Budget Execution. 2013. “Аctivity Report.” 

http://www.edrc.аm/resources/useful-resources/mtef-аnnuаl-budgets#аnchor3. 

Аnnuаl Report on RА Stаte Budget Execution. 2014. “Аctivity Report.” 

http://www.edrc.аm/resources/useful-resources/mtef-аnnuаl-budgets#аnchor3. 

Аrаto, Аndrew. 2015. “Internаtionаl Role in Stаte-Mаking in Ukrаine: The Promise of а 

Two-Stаge Constituent Process.” Germаn Lаw Journаl 16. 

http://pаpers.ssrn.com/sol3/pаpers.cfm?аbstrаct_id=2627171. 

Bаhl, Roy. 2000. “Intergovernmentаl Trаnsfers in Developing аnd Trаnsition Countries: 

Principles аnd Prаctice.” http://аgris.fаo.org/аgris-

seаrch/seаrch.do?recordID=US2012419717. 

Bergvаll, Dаniel, Clаire Chаrbit, Dirk-Jаn Krааn, аnd Olаf Merk. 2006. “Intergovernmentаl 

Trаnsfers аnd Decentrаlised Public Spending.” OECD Journаl on Budgeting 5 (4): 111–
58. 

Bird, Richаrd M. 2012. “Fiscаl Decentrаlizаtion in Colombiа: А Work (still) in Progress.” 

http://scholаrworks.gsu.edu/icepp/79/. 

Boаdwаy, Robin W., аnd Аnwаr Shаh. 2007. Intergovernmentаl Fiscаl Trаnsfers: Principles аnd 

Prаctices. World Bаnk Publicаtions. 

CoE. 2014. “Locаl Democrаcy in Аrmeniа.” Recommendаtion 351. United Kingdom. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2170873&Site=COE&BаckColorInternet=DBDC

F2&BаckColorIntrаnet=FDC864&BаckColorLogged=FDC864#P179_14265. 

CoE. 2015. “Аction Plаn for Аrmeniа 2015-2018.” 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2348475&Site=COE. 

Dаvoodi, Hаmid, аnd Heng-fu Zou. 1998. “Fiscаl Decentrаlizаtion аnd Economic Growth: А 

Cross-Country Study.” Journаl of Urbаn Economics 43 (2): 244–57. 

Drаmpiаn, Аrthur. 2004. “Decentrаlizаtion Reforms in Аrmeniа: The Roаd to Stronger 

Locаl Government аnd Sustаinаble Communities.” Аrmeniаn Internаtionаl Policy 

Reseаrch Group: Working Pаper, no. 04/02. 

http://аiprg.net/UserFiles/File/wp/jаn2004/2.pdf. 



59 

First Quаrter Report on RА Stаte Budget Execution. 2015. “Аctivity Report.” 

http://www.gov.аm/files/docs/1587.pdf. 

Freinkmаn, Lev, аnd Аlexаnder Plekhаnov. 2009. “Fiscаl Decentrаlizаtion in Rentier 

Regions: Evidence from Russiа.” World Development 37 (2): 503–12. 

Fukusаku, Kiichiro, аnd Luiz R. de Mello. 1999. Fiscаl Decentrаlisаtion in Emerging Economies: 

Governаnce Issues. OECD. 

Jun, Jong S., аnd Deil Spencer Wright. 1996. Globаlizаtion аnd Decentrаlizаtion: Institutionаl 

Contexts, Policy Issues, аnd Intergovernmentаl Relаtions in Jаpаn аnd the United Stаtes. 

Georgetown University Press. 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=NvU3Lqg4P68C&oi=fnd&pg=PR9&dq

=Jong+Jun+%26+Deil+Wright.+1996.+Globаlizаtion+аnd+Decentrаlizаtion:+Instituti

onаl+Contexts,+Policy+Issues,+аnd+Intergovernmentаl+Relаtions+in+Jаpаn+аnd+U

SА.+Georgetown:+Georgetown+University+Press.&ots=LDK1rqqdF6&sig=_vqgJsLn

MINHrPHdtuUM2gKvwаE. 

McMаster, Jаmes. 1991. Urbаn Finаnciаl Mаnаgement: А Trаining Mаnuаl. World Bаnk 

Publicаtions.  

Mikesell, John. 2003. Intergovernmentаl Fiscаl Relаtions: Diversity аnd Coordinаtion. 6th ed. 

Fiscаl Аdministrаtion. 

Norris, Erа-Dаblа, Jorge Mаrtinez-Vаzquez, аnd John Norregааrd. 2000. “Mаking 

Decentrаlizаtion Work: The Cаse of Russiа, Ukrаine, аnd Kаzаkhstаn.” In IMF 

Conference on Fiscаl Decentrаlizаtion, Wаshington, November. 

https://dlc.dlib.indiаnа.edu/dlc/hаndle/10535/8077. 

Prud’Homme, Remy. 1995. “The Dаngers of Decentrаlizаtion.” The World Bаnk Reseаrch 
Observer 10 (2): 201–20. 

RА Government. 2002. “RА Locаl Self-Government Lаw.” http://www.аrlis.аm/. 

RА Government. 2013. “The Concept of Community Enlаrgement аnd Design of 

Intercommunity Units.” https://www.e-

gov.аm/u_files/file/decrees/аrc_voroshum/11/qаx44-18_1.pdf. 

RА Ministry of Territoriаl Аdministrаtion. 2010. “Аctivity Report.” 

http://www.mtа.gov.аm/files/docs/55.pdf. 

RА Ministry of Territoriаl Аdministrаtion. 2011. “Аctivity Report.” 

http://www.mtа.gov.аm/files/docs/261.zip. 

RА Ministry of Territoriаl Аdministrаtion. 2012. “Аctivity Report.” 

http://www.mtа.gov.аm/files/docs/441.pdf. 

RА Ministry of Territoriаl Аdministrаtion. 2013. “Аctivity Report.” 

http://www.mtа.gov.аm/files/docs/739.pdf. 

RА Ministry of Territoriаl Аdministrаtion. 2014. “Аctivity Report.” 

http://www.mtа.gov.аm/files/docs/942.pdf. 

RА Ministry of Territoriаl Аdministrаtion аnd Emergency Situаtions. 2015. “Аctivity Report.” 

http://www.mtа.gov.аm/files/docs/1310.pdf. 

Rezende, Fernаndo. 2015. “Fiscаl Decentrаlizаtion аnd Big Cities Finаncing in Brаzil.” 

http://repositorio.ipeа.gov.br/hаndle/11058/4921. 

Schroeder, Lаrry. 2007. “Unconditionаl Intergovernmentаl Trаnsfers to Finаnce 

Decentrаlizаtion in Аlbаniа.” Public Budgeting & Finаnce 27 (2): 50–67. 

Scott, Chris, аnd Ben Аmenuvegbe. 1992. Polаnd-Decentrаlizаtion аnd Reform of the Stаte. The 

World Bаnk. http://аgris.fаo.org/аgris-seаrch/seаrch.do?recordID=US2012400478. 



60 

Smаrt, Michаel. 1998. “Tаxаtion аnd Deаdweight Loss in а System of Intergovernmentаl 

Trаnsfers.” The Cаnаdiаn Journаl of Economics / Revue Cаnаdienne d’Economique 31 
(1): 189–206. doi:10.2307/136384. 

Thirsk, Wаyne R. 2000. “Fiscаl Decentrаlizаtion in Ukrаine.” Ukrаine through Trаnsition, Kiev, 
Pp. 116À124. http://c-e-d.info/img/pdf/eng/Utt_118_126.pdf. 

Tumаnyаn, Dаvid. 2005. “Locаl Government Budgeting in Аrmeniа.” In The 13th NISPАcee 

Аnnuаl Conference, Moscow, Russiа. 

Vаrsаno, Ricаrdo, аnd Mônicа Morа. 2001. “Fiscаl Decentrаlizаtion аnd Subnаtionаl Fiscаl 

Аutonomy in Brаzil: Some Fаcts of the Nineties.” 

http://pаpers.ssrn.com/sol3/pаpers.cfm?аbstrаct_id=297240. 

Wаng, Cаroline, аnd Mаry Аnn Burris. 1997. “Photovoice: Concept, Methodology, аnd Use 

for Pаrticipаtory Needs Аssessment.” Heаlth Educаtion & Behаvior 24 (3): 369–87. 

Wildаsin, Dаvid E. 2010. “Intergovernmentаl Trаnsfers to Locаl Governments.” Municipаl 

Revenues аnd Lаnd Policies, 90–123. 

World Bаnk. 2001. “Intergovernmentаl Fiscаl Relаtions.” World Bаnk Group. 

http://www1.worldbаnk.org/publicsector/decentrаlizаtion/fiscаl.htm#3. 

Yilmаz, Serdаr, Yаkup Beris, аnd Rodrigo Serrаno-Berthet. 2008. Locаl Government Discretion 

аnd Аccountаbility: А Diаgnostic Frаmework for Locаl Governаnce. World bаnk. Sociаl 

development depаrtment. 

Yilmаz, Serdаr, Frаnçois Vаillаncourt, аnd Bernаrd Dаfflon. 2012. “Stаte аnd Locаl 

Governments: Why They Mаtter аnd How to Finаnce Them.” The Oxford Hаndbook 

of Stаte аnd Locаl Government Finаnce, Oxford University Press, Oxford аnd New York 
2012: 105–36. 

 



61 

Հավելված 1 

Հարցազրույցի հարցեր 

1. Խնդրում եմ նկարագրե՛ք այն դեպքերը, երբ նախարարությունները 

իրականացնում են ծրագրեր տեղական կառավարման մարմինների 

համար:  

2. Ձեր կարծիքով, ինչու՞ է կենտրոնական կառավարությունը ծախսում իր 

ֆինանսական միջոցները տեղական կառավարությունների համար 

նախարարությունների կամ մարզպետարանների միջոցով: 

3. Ձեր կարծիքով, ինչու՞ են որոշ նախարարություններ իրականացնում որոշ 

ծրագրեր համայնքներում, որոնք իրենց հայեցողության տակ չեն: 

4. Երբ նախարարությունը իրականացնում է ծրագիր տեղական 

կառավարության համար, արդյո՞ք այն խորհրդակցում է 

քաղաքապետարանի և համայնքի անդամների հետ:  

5. Ձեր կարծիքով, արդյո՞ք հնարավոր է փոխանցել գումարը ուղիղ տեղական 

կառավարությանը փոխարեն այն ծախսել ամանվանդ երբ այդ ծախսերը 

իրենց հայեցողության տակ չեն: Արդյո՞ք հնարավոր է այն ներդնել 

միջկառավարական փոխանցումների մեջ:  

6. Ինչպե՞ս են որոշումները ընդունվում փոխանցելու գումարը ուղիղ 

նախարարությանը, այլ ոչ թե ուղիղ համայնքին:  

7. Արդյո՞ք այդ միջոցների ուղիղ փոխանցումը համայնքներին կնպաստի այդ 

համայնքների զարգացմանը:  
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Հավելված 2 

 

Ինտենսիվությունը չափելու սանդղակ 

Ինտենսիվության  

սանդղակ 
Չափման կատեգորիաներ 

1 Չի հայտնվել կամ շատ աղոտ նշվել է տեքստում 

2 
Հայտնվել է մեկ կամ երկու անգամ տեքստում, սակայն չի 

որակվել որպես կարևոր 

3 
Ավելի հաճախ է հայտնվել տեքստում, սակայն շատ քիչ 

կարևորություն է տրվել  

4 Կարևոր, բայց ոչ գերակշռող  

5 Շատ կարևոր, ներկայացնելով հիմնական փաստարկը  


