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Բարսեղյան ՆարինեԲարսեղյան ՆարինեԲարսեղյան ՆարինեԲարսեղյան Նարինե    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային        բառերբառերբառերբառեր.... համայնքի ֆինանսական հնարավորություններ, հա-

մայնքային բյուջե, ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաներ, վարչատա-
րածքային կառուցվածք, համայնքների խոշորացում, երկմակարդակ տեղական 
ինքնակառավարման համակարգ: 

 
ՀՀ-ն անկախացումից անմիջապես հետո սկսեց իրականացնել նոր հասա-

րակարգի ձևավորման և պետական շինարարության գործընթացները: Դա են-
թադրում էր բարեփոխումների մշակում և իրականացում այնպիսի ոլորտներում, 
ինչպիսիք են պետական կառավարումը, տնտեսությունը, շուկայական տնտե-
սության նոր ինստիտուտների ձևավորումը: Բարեփոխումների շարքում հատուկ 
տեղ էր գրավում տեղական ինքնակառավարման նոր համակարգի ներդրումը, 
որը և ձևավորվեց կառավարման համակարգի ապակենտրոնացման արդյուն-
քում: Տեղական մակարդակում ստեղծվեցին կառավարման նոր մարմիններ, 
որոնք ունեն իրենց՝ օրենքով վերապահած լիազորությունների շրջանակը՝ համա-
պատասխան ֆինանսական աղբյուրներով: Անցած տարիների փորձը թույլ է տա-
լիս հանգել այն եզրակացության, որ համակարգն անցել է ինստիտուցիոնալ զար-
գացման փուլ, որն արտահայտված է համայնքային տնտեսության կառավարման 
ոլորտի փոխհարաբերությունները կարգավորող մի շարք միջազգային պարտա-
վորությունների, օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունմամբ: Այդ ժա-
մանակահատվածում մշակվեցին և ներդրվեցին համայնքային տնտեսություննե-
րի գործունեության մեխանիզմները, լրամշակվեց օրենսդրությունը, սակայն հա-
մայնքների ենթակառույցների և ռեսուրսների համակարգում դեռ առկա են մի 
շարք խնդիրներ և բացթողումներ, որոնք անհրաժեշտ է լուծել համակարգի կա-
յուն զարգացումն ապահովելու համար: 

ՀՀ-ում տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայացումից ի վեր 
առանցքային հիմնախնդիրներից մեկը վարչատարածքային կառուցվածքն է, 
ավելի կոնկրետ՝ նրա մասնատվածության բարձր աստիճանը, ինչպես նաև հա-
մայնքների ենթակառույցների և ռեսուրսների հիմնախնդիրները: 915 համայնքնե-
րից 866-ը գյուղական են, որոնցից մեծամասնությունում բնակչությանը տրամա-
դրվող ծառայություններից շատերը կամ իրականացվում են ցածր մակարդակով, 
կամ էլ ընդհանրապես չեն իրականացվում: Գործող վարչատարածքային բաժա-
նումը լուրջ և էական խոչընդոտ է համայնքային կարողությունների ամրա-
պնդման և համայնքային տնտեսությունների հետագա զարգացման համար: Հա-
մակարգի արդյոււնավետ գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է հա-
մայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման 
սկզբունքի ընտրութունից: ՀՀ-ում 915 համայնքներից 442-ը (440 գյուղական և 2 
քաղաքային) կամ 48 %-ը ունեն 1000-ից պակաս բնակչություն: Հանրապետության 
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866 գյուղական համայնքներից 197-ը կամ ընդհանուրի 22,7 %-ը ունեն մինչև 300 
բնակիչ, 75-ը կամ ընդհանուրի 8.6 %-ը՝ 301-500 բնակիչ, 168-ը կամ ընդհանուրի 
19.3 %-ը՝ 500-1000 բնակիչ: Ըստ բնակչության թվի՝ ամենամեծ համայնքը 
Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքն է՝ 9745 բնակիչ, ամենափոքրը՝ Սյու-
նիքի մարզի Քաշունին՝ 27 բնակիչ [9]: Փաստորեն ամենամեծ գյուղական համայն-
քը ամենափոքրից բնակչության թվով մեծ է 360 անգամ: Անհրաժեշտ է ընդգծել, 
որ բոլոր համայնքների համար, անկախ նրանց չափերից, գործում է միևնույն 
օրենսդրական համակարգը՝ վերապահելով նրանց լիազորությունների միևնույն 
համակարգը:  

Բնակչության թվի ցուցանիշով փոքր են նաև քաղաքային համայնքները: 
Մասնավորապես՝ 49 քաղաքներից 2-ը կամ 4.1 %-ը ունեն մինչև 1000 բնալիչ, 
1001-5000 բնակիչ ունեն 6 քաղաքներ կամ ընդհանուրի 12.2 %-ը, 5001-15000 բնա-
կիչ՝ 17 քաղաքային համայնքներ կամ ընդհանուրի 34.6 %-ը: Ընդհանուր առմամբ, 
15000-ից պակաս բնակիչ ունեն 25 քաղաքային համայնքներ կամ քաղաքային հա-
մայնքների 51 %-ը: Միջին հաշվով հանրապետության 1 համայնքում բնակվում է 
3551 մարդ, ընդ որում առանց Երևան քաղաքի այդ ցուցանիշը կազմում է 2333 
մարդ: Քաղաքային համայնքներում միջին հաշվով բնակվում է 19963 մարդ՝ 
առանց Երևանի, իսկ գյուղական համայնքներում՝ 1348 [1]: 

Մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներում ընդամենը եկամուտները բա-
վականին ցածր են, ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի, Արագածոտնի, Սյունիքի, Արմա-
վիրի, Լոռու, Վայոց ձորի և Տավուշի համայնքներում ձևավորվել են աշխատա-
վարձերի գծով պարտքեր:  

Ներկայումս համայնքների բյուջեների ընդամենը եկամուտների 56.6 %-ը 
կազմում են Երևան քաղաքի ընդամենը եկամուտները: Երևանից հետո այս ցու-
ցանիշը բարձր է Արմավիրի (5.9 %) և Շիրակի (5.9 %) մարզերում, ամենացածրը` 
Վայոց Ձորի մարզում` 1.3 %: Մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներում ընդա-
մենը եկամուտները բավականին ցածր են, ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի, Արագա-
ծոտնի, Սյունիքի, Արմավիրի, Լոռու, Վայոց Ձորի և Տավուշի համայնքներում 
առկա են աշխատավարձերի գծով պարտքեր [1]:  

Խնդիրներ կան նաև բյուջեների հավաքագրման տեսանկյունից: Բազմաթիվ 
գյուղական համայնքներում (հատկապես Արագածոտնի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի 
մարզերում) եկամուտների հավաքագրման մակարդակը չի գերազանցում 50 %-ը: 
Բոլոր մարզերում առկա են նախորդ տարիներից կուտակված ապառքներ: Ասվա-
ծից կարելի է եզրակացնել, որ համայնքների առանց այդ էլ սուղ ֆինանսական 
միջոցները, չունենալով հավաքագրման բավարար մակարդակ, չեն կարող հնա-
րավորություն ընձեռնել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրակա-
նացնելու նույնիսկ պարտադիր լիազորությունները:  

Եթե համայնքային բյուջեները դիտարկենք կառուցվածքային տեսանկյունից, 
ապա պետք է նկատել, որ համայնքային բյուջեների եկամուտներում մեծ տեսա-
կարար կշիռ ունեն ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները (2014թ.-ին 
այս ցուցանիշը կազմել է 38.7 %): Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիա-
ների բաշխման առումով ևս առկա են մեծ տարբերություններ. «Ֆինանսական 
համահարթեցման մասին» գործող օրենքին համապատասխան մինչև 300 բնակիչ 
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ունեցող բոլոր համայնքները դոտացիա են ստանում 3,5 մլն դրամի չափով, մինչ-
դեռ 300-ից քիչ ավել բնակիչ ունեցող և գրեթե նույն կարողությունները ունեցող 30 
համայնք ստանում են դրանից պակաս:  

Ընդհանրացնելով՝ պետք է ասել, որ մեր հանրապետությունում համայնքնե-
րից շատերի ֆինանսական հնարավորությունները բավարար չեն տեղական ինք-
նակառավարումն արդյունավետ կերպով իրականացնելու և բնակչությանը ան-
հրաժեշտ ծառայությունները մատուցելու համար: 

Համայնքների բյուջեներում ծախսերի գերակշիռ մասը կազմում են վարչա-
կան բյուջեի ծախսերը (76.6 % կամ 75.5 մլրդ դրամ): Համայնքի վարչական ծախ-
սերում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունները (ներառյալ ՝ տեղական 
ինքնակա-ռավարման մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների 
աշխատողների աշխատավարձը) կազմել են 24.3 % (18.3 մլրդ. դրամ): Վարչական 
ծախսերի 36.4 %-ը (27.5 մլրդ. դրամ) կազմել են կրթության ոլորտի ծախսերը: 
Տնտեսական հարաբերությունների գծով ծախսերը կազմել են 7.6 մլրդ. դրամ կամ 
10.1 %: Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով ծախսերը կազմել են 7.2 մլրդ. 
դրամ կամ 9.5.1 %, բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայության 
գծով ծախսերը 6.4 մլրդ. դրամ կամ 8.4, հանգստի, մշակույթի, կրոնի գծով՝ 4.2 
մլրդ. դրամ կամ 5.5 %, սոցիալական պաշտպանության գծով՝ 2.1 մլրդ. դրամ կամ 
2.8 %: 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգում իրավիճակի վերլուծությունը 
թույլ է տալիս հանգել այն եզրակացության, որ ներկայումս անհնար է խորացնել 
ապակենտրոնացման գործընթացը և տրամադրել համայնքային տնտեսություն-
ներին լիազորությունների լրացուցիչ ծավալ, քանզի դրանցից մեծ մասը չի կարո-
ղանում պատշաճ կերպով իրականացնել արդեն տրվածները: Մյուս կողմից` քա-
ղաքային համայնքների մեծ մասն ի վիճակի է ստանալ և իրականացնել մի շարք 
լիազորություններ (սոցիալական ծառայություն, քաղաքացիական կացության 
ակտերի գրանցման լիազորության ամբողջականացում), որոնք այսօր գտնվում 
են կենտրոնական կառավարության լիազորությունների շրջանակում: Պարզ է 
դառնում, որ այս ոլորտի հիմնական խնդիրները կապված են գյուղական հա-
մայնքների հետ: Ինչպես արդեն նշվել է, այդ համայնքների մեծամասնությունում 
բնակչությանը մատուցված ծառայությունները շատ ցածր մակարդակի վրա են 
գտնվում կամ ընդհանրապես բացակայում են, որը մասնակիորեն կապված է ֆի-
նանսական և կադրային ռեսուրսների անբավարարության հետ: Սակայն նրանց 
ֆինանսավորման պարզապես ավելացումը չի կարող լինել ամբողջովին արդա-
րացված և արդյունավետ միջոց, ավելի շուտ դա պետության առանց այն էլ ոչ մեծ 
ֆինանսական միջոցների փոշիացում է: 

Համայնքային տնտեսությունների կառավարման հիմնախնդրի լուծման ար-
դի ուղղություններ կարող են հանդիսանալ ներքոհիշյալ տարբերակները` 

� վարչատարածքային համակարգի վերակազմակերպմամբ համայնքների 
խոշորացումը, այսինքն` համայնքների միավորումը, որը կբերի իրավիճա-
կի բարելավման, 

� երկմակարդակ կառավարման մակարդակ, 
� միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն գտած միջհամայնքային 
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համագործակցության ինստիտուտի ներդրումը, որը թույլ
րությունները պահպանելով, համայնքային մակարդակում
դրանց արդյունավետ իրականացումը [2, 23-25]: 

Ակնհայտ է, որ միայն համայնքների խոշորացման դեպքում
լուրջ և էական արդյունքների հասնել ռեսուրսների կենտրոնացման
առավել արդյունավետ կերպով տնօրինման հարցերում: Այս տարբերակը
րավորություն կտա նաև խորացնել ապակենտրոնացման քաղաքականությունը
նոր կազմավորված խոշոր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման
մինների վերապահելով առավել մեծ ծավալի լիազորություններ
դրանց դերը հանրային կառավարման համակարգում: Միաժամանակ
բացառել միջհամայնքային համագործակցության ձևավորումն
(այդ թվում՝ միջհամայնքային միավորումների ստեղծումը) խոշոր
կազմավորման պարագայում: Ավելին, որքան խոշոր և կազմակերպված
համայնքները, մեծ լինեն դրանց լիազորությունների շրջանակներն
րությունները գործնականում իրականացնելու կարողություններն
րությունները, այնքան առավել բարենպաստ միջավայր կարող 
մայնքների միջև տարաբնույթ համագործակցության ծավալման
համայնքային միավորումների ստեղծման համար:  

 
Համայնքների խոշորացման (վարչատարածքային բարեփոխումների
բանության գծապատկեր [9] .

 
 
Վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացումը, 

համայնքների խոշորացումը բարդ և բազմակողմանի գործընթաց
անհնար է դիտարկել մեկ տեսանկյունից, ուստի նպատակահարմար

թույլ է տալիս, լիազո-
մակարդակում ապահովել 

դեպքում է հնարավոր 
կենտրոնացման և դրանց 

տարբերակը հնա-
քաղաքականությունը` 

ինքնակառավարման մար-
լիազորություններ` մեծացնելով 

Միաժամանակ չպետք է 
ձևավորումն ու զարգացումը 

խոշոր համայնքների 
կազմակերպված լինեն 
նակներն ու այդ լիազո-

կարողություններն ու հնարավո-
 է ձևավորվել հա-

ծավալման, այդ թվում միջ-

բարեփոխումների) մեթոդա-

    

, մասնավորապես՝ 
գործընթաց է: Այն գրեթե 

նպատակահարմար է անդրա-
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դառնալ նրա տեսական հիմքերին` հատկապես շեշտադրելով Հայաստանի հա-
մար առանձնահատուկ կարևորություն հանդիսացող կողմերը: 

Տեղական ժողովրդավարություն – ՀՀ-ն գտնվում է այն երկրների շարքում, 
որտեղ համայնքների խոշորացման հակառակորդները որպես հիմնական փաս-
տարկ բերում են տեղական ժողովրդավարության նվազումը և բնակչության հնա-
րավոր տեղաշարժը դեպի համայնքի կենտրոնական բնակավայր: 

Ավելի քան երեսուն տարի առաջ արդեն հայտնի էին ժողովրդավարության 
երկու հիմնական ուղղություններ [ 3, 4-6]` 

� «համակարգային կարողությունը», որը վերաբերում է համակարգի` տվյալ 
դեպքում համայնքի կարողությանը և իր բնակիչների կարիքների ամբող-
ջական բավարարմանը, 

� «քաղաքացիների ներգրավման արդյունավետությունը», որը վերաբերում է 
քաղաքացիների ներգրավվածության աստիճանի գնահատմանը և թե 
որքանով է հնարավոր վերահսկել որոշումների կայացման գործընթացը: 

Համայնքների խոշորացման տեսանկյունից այդ խնդիրը վերաձևակերպվում 
է հետևյալ կերպ. որքան փոքր է համայնքը, այնքան մեծ են նրա բնակիչների` 
որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավված լինելու հնարավորություն-
ները, մյուս կողմից, որքան մեծ է համայնքը, այնքան ավելի նպաստավոր են պայ-
մանները բնակչությանը ծառայությունների մատուցման արդյունավետության 
տեսանկյունից: Փաստորեն, վերջին տասնամյակներում եվրոպական երկրներում 
համայնքների խոշորացմանն ուղղված բարեփոխումները նպատակաուղղված են 
մեղմացնելու վերը նշված երկու հակադիր միտումների ազդեցությունը: Պետք է 
նշել, որ միջազգային փորձը հստակորեն չի պատասխանում այն հարցին, թե 
արդյոք մեծ համայնքներն իրոք ավելի արդյունավետ են մատուցում ծառայու-
թյուններ: Եվրոպական կոնտեքստում դիտարկվող այսպես կոչված փոքր հա-
մայնքները իրենց չափերով համապատասխանում են հայաստանյան մեծ հա-
մայնքներին: Այսպիսով, կարելի է եզրահանգել, որ տեղական ժողովրդավարու-
թյան տեսանկյունից համայնքների խոշորացմանն ուղղված ներկայիս բարեփո-
խումները վտանգ կամ վատթարացում չեն ենթադրում: 

ՀՀ-ում համայնքների խոշորացման համատեքստում տեղական ժողովրդա-
վարությունը քննարկելիս դիտարկվում է վերջինիս առաջնայնության խնդիրը: 
Մասնավորապես համայնքների խոշորացման հակառակորդների կողմից հաճա-
խակի հնչում է կարծիք, որ եթե գործընթացը չի ընդունվում համայնքի ընտրված 
ղեկավարության (համայնքի ղեկավար, համայնքի ավագանի) կողմից, ովքեր 
ակնհայտորեն լավ են պատկերացնում համայնքի կարիքները, ապա այդ հա-
մայնքներում խոշորացում պետք չէ նախաձեռնել: Եթե սրան հակադրենք սահմա-
նադրական այն դրույթը, համաձայն որի` համայնքների խոշորացումից առաջ 
հարկավոր է տեղական հանրաքվեի միջոցով պարզել բնակչության վերաբեր-
մունքը այդ գործընթացին, սակայն« համայնքները կարող են միավորվել և բա-
ժանվել անկախ հանրաքվեի արդյունքներից , ապա պարզ է դառնում որ այս պա-
րագայում գործում է գերակա հանրային շահի գաղափարը: Այլ կերպ ասած, հա-
մայնքը՝ որպես հանրային կառավարման ինստիտուտ, կոչված է հանրային շահե-
րին ծառայելուն, և եթե նրա կարողությունը հնարավորություն չի ստեղծում 
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ապահովել իր բնակիչների հնարավոր բարեկեցությունը կամ չի ծառայում հան-
րային շահերին, ապա անհրաժեշտ է կատարել բարեփոխումներ: Մասնավորա-
պես, այս դեպքում որպես բարեփոխում դիտարկվում է տվյալ համայնքի խոշո-
րացումը, իհարկե, եթե դա հիմնավորված է տնտեսական և այլ գործոններով: 

Համայնքների խոշորացման բարեփոխումների կատարման ժամանակ ան-
հրաժեշտ է լայն բացատրական աշխատանքներ կատարել համայնքների բնակ-
չության շրջանում` պարզաբանելով, որ խոշորացման առարկա են ոչ թե իրենց 
բնակավայրերը, այլ վարչական միավորները՝ իրենց կառավարման մարմիննե-
րով ու աշխատակազմերով: Տարածքային համաչափ զարգացումը համարվում է 
ՀՀ կառավարության գերակայություններից մեկը և ընդգրկված է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2008-2012 ծրագրում [4, 1-3]: Առաջին հա-
յացքից կապը տարածքային համաչափ զարգացման և համայնքների խոշորաց-
ման ու միջհամայնքային միավորումների ձևավորման միջև կարող է ցայտուն 
կերպով չարտահայտվել, առավել ևս եթե հաշվի առնենք, որ տարածքային համա-
չափ զարգացման անկյունաքարում դիտվում է ռեգիոնալ, իսկ Հայաստանի դեպ-
քում` մարզային մակարդակը: Սակայն, տարածքային համաչափ զարգացումը 
անհնարին է պատկերացնել թույլ ու մասնատված համայնքների և համայնքային 
տնտեսության կառավարման մակարդակում չլուծված խնդիրների պարագայում: 

Կառավարությունը համայնքների խոշորացման հարցում մարտական է 
տրամադրված. համայնքների խոշորացման պիլոտային ծրագրի իրականացման 
նպատակով 2015 թ. մայիսի 17-ին Ծաղկաձորում, Դիլիջանում, Ջերմուկում և 
Տաթևում իրականացվեցին տեղական հանրաքվե: 

Համայնքների ղեկավարները՝ գյուղապետերը, դեմ են խոշորացման ծրագ-
րին, համոզված են, որ այդ քայլով իրենց գյուղերը պարզապես կքայքայվեն: Հա-
կառակ կողմը պնդում է, որ գյուղապետերին ավելի շատ մտահոգում է պաշտո-
նից զրկվելու հարցը: Ինչ վերաբերում է գյուղացիներին, ապա նրանք պարզապես 
չեն հավատում, որ ծրագիրը հաջողություն կունենա: Պակաս մտահոգիչ չէ նաև 
համայնքների խոշորացման դեպքում համայնքների անվանումների, ավանդույթ-
ների պահպանումը: Օրինակ` հաղարծինցիները, որոնք միանալու են այլ հա-
մայնքների հետ, մտահոգված են, թե ինչպե՞ս են նույնականացնելու իրենց գյուղի 
անվանումը, որովհետև խնդիրը միայն անվանման մեջ չէ, այլև ավանդույթների, 
մշակույթի, սովորույթների ու մտածողության: 

Ցավոք, տարածքային տնտեսական զարգացման տեղն ու դերը դեռևս ամ-
բողջական չեն ընկալվում Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համա-
կարգի զարգացման համատեքստում: Մասնավորապես, դեռևս արմատացած չէ 
այն տեսակետը, որ համայնքի բարեկեցությունը մեծապես պայմանավորված է 
նրա տնտեսական մրցունակությամբ և բիզնեսի նկատմամբ գրավչությամբ: Տնտե-
սապես զարգացած երկրներում վաղուց արդեն համայնքի բյուջեների գերակշիռ 
մասը կազմում են շահութահարկը, եկամտահարկը և գույքահարկը, որոնց մեծու-
թյունը ուղիղ կապի մեջ է գտնվում տվյալ համայնքում գործող բիզնեսի ծավալնե-
րի հետ: Ներկա պայմաններում դժվար է պատկերացնել լուրջ ներդրումների ներ-
գրավման հնարավորությունը՝ առանց զարգացած ենթակառուցվածքներ և կայուն 
ունակություններ ունեցող համայնքների առկայության: Համայնքների խոշորա-
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ցումը կարևորվում է նաև բազմակենտրոն զարգացման կոնցեպցիայի տեսանկ-
յունից, որը ենթադրում է այսպես կոչված զարգացման բևեռների ստեղծում, 
որոնք իրենց հերթին առաջնային դեր են խաղում շրջակա տարածքի զարգացման 
համար: Համայնքների խոշորացումը ուղղված է հենց այդպիսի զարգացման 
բևեռների ստեղծմանը: 

ՀՀ կառավարությունը պարբերաբար քննարկում է ՀՀ տեղական ինքնակա-
ռավարման զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման ռազմավարական 
մոտեցումների փաթեթը, որը կազմել է ՀՀ Հանրային խորհրդի Տարածքային կա-
ռավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովը: Փաթեթի 
վրա աշխատել են բազմաթիվ գերատեսչություններ,մի քանի հասարակական 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և անհատներ, մշակելիս հաշվի է 
առնվել միջազգային փորձը: 

Առաջարկությունների առանցքային գաղափարներից է ամբողջովին անկախ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտի զարգացումը, ինչպես 
նաև երկաստիճան ՏԻՄ համակարգը: Ըստ առաջարկի` նախատեսվում է ստեղ-
ծել միջհամայնքային ևս մի կառույց, որը առաջարկում է 15 հազարից ավել բնակ-
չություն ունեցող համայնքներին և Երևանի վարչական շրջաններին վերադարձ-
նել համայնքների գործառույթները` պահպանելով նաև մայրաքաղաքի հատուկ 
կարգավիճակն ու կառավարման գործող մեխանիզմներն ու կարգը: Առաջարկ-
վում է օրենդրական փոփոխությունների լայն փաթեթ` կարճաժամկետ, միջին և 
երկարաժամկետ կտրվածքներով, որոնք հնարավորություն կտան համայնքների 
միջև լուծել տարածքային խնդիրները, ստեղծել երկրորդ աստիճանի, փաստացի 
ենթամարզային կառավարման մարմիններ: Համայնքներին առաջարկվում է նաև 
անկախ ֆիսկալային հնարավորություն, որոշ համապետական ֆունկցիաների 
տրամադրում, բանկերից վարկ ստանալու իրավական հնարավորություններ: 

Այդ տեսանկյունից խիստ կարևորվում է նաև ՏԻՄ մարմինների ապաքաղա-
քականացումը և ավագանու անդամներին վարձատվությունը` որպես փորձա-
գետներով համալրման մի հնարավորություն: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմիների ֆինանսական ինքնավարու-
թյունը կարող է նպաստավոր լինել երկրի ՀՆԱ-ի և պետբյուջեի համար, կնվազեց-
նի ստվերային տնտեսության և կոռուպցիոն ռիսկերը: Դա հնարավորություն 
կստեղծի ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել համայնքների ներքին խնդիրների 
վրա, դրանով կնվազի նաև համայնքների հետ կապված պետության վրա դրված 
բեռը: 

ՀՀ կառավարության կողմից քննարկվող հարցերի օրակարգում են՝ անցում 
երկմակարդակ տեղական ինքնակառավարման համակարգերի, համայնքների 
կառավարման ռացիոնալ և արդյունավետ համակարգի կառուցում, ֆինանսա-
կան համահարթեցման սկզբունքով պետության կողմից համայնքներին տրամա-
դրվող դոտացիաներ, համայնքների խոշորացում և այլն: 
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финансовые субсидии для выравнивания, административная структура, консолида-
ция сообществ, система двухуровневая местного самоуправления. 

В заключение можно сказать, что расширение Республики Армения и разви-
тия межмуниципального сотрудничества очень важной и актуальной задачей. В 
настоящее время административное деление крупного и значительного препятст-
вия для экономического управления потенциала сообществ и развития общин. Тем 
не менее, учитывая сложность реализации административных реформ, она явля-
ется многофакторной и последствия любых решений в спешке не может быть оп-
равдано и может привести к такому искажению идеи, и вызвать дополнительные 
трудности и сложности системы управления общины. 
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equalization subsidies, administrative structure, consolidating communities, the two-
level system of local self-government. 

In summary it can be said that the enlargement of the Republic of Armenia and the 
development of inter-municipal cooperation is very important and urgent task. The 
current administrative division of a major and significant obstacle for the economic 
management of community capacity building and community development. However, 
given the complexity of the implementation of administrative reforms, it is 
multifactorial and the consequences of any decision-making in haste can not be justified 
and can lead to such a distortion of the idea, and cause additional difficulties and 
complexities of communities management system. 

  


