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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման համա-
կարգի հանդեպ պետության պարտավորությունների իրականաց-
ման հիմնախնդիրներին: Մասնավորապես հիմնավորվում է, որ տե-
ղական ինքնակառավարման խնդիրներում պետության պարտավո-
րությունները գլխավորապես վերաբերում են համայնքների ներդաշ-
նակ զարգացման ապահովմանը, բացահայտվում է պետության այդ 
քաղաքականության արդյունավետությունը կանխորոշող գործոն-
ների ազդեցությունը համայնքների զարգացման փաստացի արդ-
յունքների վրա: Հոդվածում տրվում է «համայնքների ներդաշնակ 
զարգացում» հասկացության մեկնաբանությունը և այդ լույսի ներքո 
վերլուծվում է պետության պարտավորությունների իրականացման 
գործիքների՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի և սուբ-
վենցիայի գործառնական առանձնահատկությունները, գործող 
օրենսդրությամբ այդ գործիքների կիրառման կառուցակարգերը և 
բացահայտվում են վերջինների արդյունավետության վրա ազդող 
գործոնները, այդ հիմքով շարադրվում են նշված գործիքների և կա-
ռուցակարգերի օրենսդրական կարգավորումների կատարելագործ-
ման հայեցակարգային մոտեցումները:  

Բանալի բառեր. ապակենտրոնացում, տեղական ինքնակառա-
վարում, պարտադիր առաջադրանքներ, պատասխանատվություն, 
ներդաշնակ զարգացում, համայնք, լրահատկացում, սուբվենցիա, 
ֆինանսական համահարթեցում։ 

 
Պետության պատասխանատվությունները տեղական ինքակառա-

վարման (այսուհետև՝ ՏԻ) խնդիրներում պայմանավորված են այն հայե-
ցակարգային մոտեցմամբ, որ ՏԻ համակարգը իշխանության փոխանց-
ման ուժով գործադիր իշխանության ապակենտրոնացման արդյունք է [6] 
և թեպետ ՀՀ Սահմանադրությամբ պետական իշխանության աղբյուրը 
ժողովուրդն է, որն իր իշխանությունն իրականացնում է պետական և տե-
ղական ինքնակառարման մարմինների (այսուհետև՝ ՏԻՄ) միջոցով [1], 
այդուհանդերձ ՏԻ համակարգի հանդեպ գործադիրի պարտավորություն-
ները պայմանավորված են հիմնականում նրանով, որ ՏԻ համակարգը 
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ձևավորվել է վերը նշված ապակենտրոնացման ճանապարհով: Հետևա-
բար պետությունն ի դեմս գործադիր իշխանության պատասխանատու է 
ՏԻ իրավունքի առավել արդյունավետ իրականացմանը նպաստելու 
խնդրում։ Եվ քանի որ ՏԻ իրավունքը վերաբերում է համայնքներում ապ-
րելու պայմանների բարելավմանը և այդ առաքելության իրականացումն 
ապակենտրոնացման արդյունքում վերապահված է տեղական իշխա-
նության մարմիններին [3], ապա, մեծ իմաստով, պետության պատաս-
խանատվությունը ՏԻ համակարգի հանդեպ հանգում է տեղական իշխա-
նության մարմինների գործունեության արդյունավետությանն ըստ ամե-
նայնի նպաստելու խնդրին։  

Այդ նպատակով անհրաժեշտ է նախ օրենսդրորեն սահմանել ՏԻ հա-
մակարգի տեղն ու դերը պետական կառավարման ողջ համակարգում 
(այն իրացված է ՀՀ Սահմանադրությամբ [1], Տեղական ինքնակառավար-
ման Եվրոպական Խարտիային [4] միանալով և ՏԻՄ-երի գործունեությունը 
կարգավորող համապատասխան օրենքների ընդունմամբ), ապա 
օրենսդրորեն սահմանել սեփական պատասխանատվությամբ տեղական 
նշանակության խնդիրները լուծելու համար տեղական իշխանության մար-
միններին անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպական, ֆինանսական և 
տնտեսական կարողություններով ապահովելու գործիքակազմն ու համա-
պատասխան կառուցակարգերը (այդ նպատակով ընդունված են համա-
պատասխան օրենքները և դրանց կիրարկումն ապահովող ենթաօրենսդ-
րական ատերը), և, ՏԻՄ-երի գործունեության օրինականությունն ապահո-
վելու նպատակով, օրենքով սահմանել և ստանձնել նրանց նկատմամբ 
հսկողություն իրականացնելու իրավասությունը [3]։ 

Ընդհանուր առմամբ այսպիսին է ՏԻ համակարգի հանդեպ պետութ-
յան պատասխանատվութունների նկարագրությունը։ Սակայն իրականում 
ՏԻ իրավունքի կիրառումը և հատկապես այդ իրավունքի եվրոպական 
մեկնաբանությունը [4] ենթադրում է բոլոր քաղաքացիների համար ապ-
րելու պայմանների համաչափելիության երաշխավորում՝ անկախ բնա-
կության վայրից և աշխարհագրական պայմաններից։ Եվ երբ խոսքը 
վերաբերում է ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պատասխանատ-
վություններին, ապա վերջիններիս գնահատման գլխավոր չափանիշը 
պետք է լինի պետության կողմից համայնքների ներդաշնակ զարգացման 
ապահովման փաստացի վիճակը։  

Այդ համատեքստում առանձնահատուկ կարևորություն են ձեռքբե-
րում համայնքների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու խնդրում պե-
տության պոզիտիվ պարտավորության իրականացման գործիքների և 
կառուցակարգերի ընտրության և դրանց արդյունավետության խնդիրնե-
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րը։ Եվ քանի որ «համայնքների ներդաշնակ զարգացում» հասկացությու-
նը ենթադրում է համայնքներում սոցիալ-տնտեսական և կոմունալ-կեն-
ցաղային այնպիսի գործուն ենթակառուցվածքների առկայություն, որոնք 
կապահովեն տարբեր համայնքներում բնակիչների ապրելու համաչափե-
լի պայմաններ, ապա մեզանում, հատկապես համայնքների զարգացման 
ներկա փուլում, վերջիններիս ներդաշնակ զարգացման ապահովման 
խնդիրը հիմնականում հանգում է հետևյալին՝  

ա) բոլոր համայնքների համար օրենսդրորեն սահմանել իրականաց-
ման ենթակա պարտադիր խնդիրների նույնանման համախումբ,  

բ) ապահովել բոլոր այդ խնդիրների իրականացումը երաշխավորող 
համայնքային ենթակառուցվածքների (մանկապարտեզներ, մշակույթի 
տներ, գրադարաններ, առողջապահական և կոմունալ կենցաղային ծա-
ռայությունների մատուցման ներհամայնքային ցանցեր և այլն) բավարար 
առկայությունը ցանկացած համայնքում, 

գ) ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից օրենքով նրանց վերրապահված 
պարտադիր խնդիրների լուծման (ա ուղղություն) սեփական լիազորութ-
յունների կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական և 
տնտեսական կարողություններ։ 

Հարկ է արձանագրել, որ ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պո-
զիտիվ պարտավորությունների համատեքստում համայնքների ներդաշ-
նակ զարգացման քաղաքականության նշյալ ուղղությունները (ա), բ) և գ) 
ենթակետեր) կարող են ուսումնասիրության առումով հետաքրքրություն 
ներկայացնել այն դեպքում, երբ ընդունված են ՏԻ համակարգի հայեցա-
կարգային այն օրենքները, որոնք ձևավորում են համակարգի իրավաքա-
ղաքական բազիսը և երաշխավորում են ՏԻ ինստիտուցիոնալ կայացումը 
(Սահմանադրություն, Եվրոպական Խարտիա, «Տեղական ինքնակառա-
վարման մասին» ՀՀ օրենք, ՏԻՄ-երի ձևավորման օրենսդրություն [7], 
«Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք [2] և այլ հիմնարար նշա-
նակության նորմատիվ իրավական ակտեր), թեպետ ակնհայտ է, որ 
նշված իրավական ատերի մշակումը, ընդունումը և կիրարկումը ինքնին 
ևս համակարգի հանդեպ պետության պատասխանատվության իրակա-
նացման կոնկրետ դրսևորում է։  

Համայնքների ներդաշնալ զարգացման քաղաքականությունը կարող 
է գնահատվել նախորդիվ շարադրած ուղղություններով (ա,բ և գ ենթակե-
տեր) ձեռք բերված փաստացի արդյունքների հանրագումարով: Այսինքն՝ 
նշված ուղղություններից որևէ մեկով աշխատանքների թերացումը (ոչ 
պատշաճ կատարումը կամ պատշաճ կատարումը, բայց ոչ բոլոր հա-
մայնքների մասով) փաստացի հանգեցնելու է պետության քաղաքակա-
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նության ձախողմանը։ Ուստի ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պո-
զիտիվ պարտավորությունների կատարումը մեծապես պայմանավորված 
է վերը նշված բոլոր երեք ուղղությունների համատեղ իրականացմամբ և 
այդ նպատակով նախատեսվող գործիքների կամ կառուցակարգերի արդ-
յունավետությամբ։  

Այդ ամենով հանդերձ՝ քաղաքականության վերը նշված ուղղություն-
ների ազդեցությունները (կշիռը) համայնքների ներդաշնակ զարգացման 
վերջնական արդյունքների վրա էապես տարբեր են։ Մասնավորապես, ե-
թե նույնիսկ բոլոր համայնքների համար օրենսդրորեն սահմանված են 
միևնույն պարտադիր խնդիրները (ա ուղղություն), այդուհանդերձ հա-
մայնքներում ապրելու համաչափելի պայմանների ձևավորման համար ա-
ռավել կարևոր է ներհամայնքային գործունակ ենթակառուցվածքների 
առկայությունը (բ ուղղություն), իսկ վերջինը պայմանավորված է գլխավո-
րապես համայնքային իշխանությունների առկա ֆինանսական և տնտե-
սական կարողություններով (գ ուղղություն)։ Այսինքն՝ թեպետ այս երեք 
ուղղությունների համատեղ և միաժամանակյա կիրառմամբ է հնարավոր 
ապահովել համայնքների ներդաշնակ զարգացումը, այդուհանդերձ 
նրանց ազդեցությունը (կշիռը) այդ քաղաքականության փաստացի արդ-
յունքներն ապահովելու առումով՝ տարբեր է։  

Եվ քանի որ համայնքային իշխանությունների կարողությունների 
ձևավորումը պայմանավորված է օրենքով նրանց սեփական բյուջետային 
միջոցներ գեներացնելու իրավասությամբ օժտելու և դրա հետ մեկտեղ 
պետական բյուջեից համապատասխան հատկացումներ կատարելու գոր-
ծոններով [2], իսկ համայնքային իշխանությունների կողմից օրենքով ի-
րենց վերապահված պարտավորությունների պատշաճ իրականացումը 
պահանջում է նաև պետական բավարար հսկողություն, ապա գործա-
ռույթների նկարագրած այս ողջ շղթայի ապահովումը օրենսդրորեն սահ-
մանված գործիքների և կառուցակարգերի կիրառմամբ հենց իրենից ներ-
կայացնում է ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պարտավորություն-
ների իրականացում:  

Սակայն հաշվի առնելով գործառույթների այդ ողջ շղթայի առանձին 
օղակների վերը նկարագրված կշիռների տարբերությունը, ինչպես նաև 
այդ գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական, 
մարդկային ներուժի և կառուցվածքային ռեսուրսների ապահովման բար-
դությունները, գործնականում համայնքների ներդաշնակ զարգացման 
փաստացի արդյունքները գլխավորապես պայմանավորված են ՏԻ մար-
մինների փաստացի կարողություններով (գ) ենթակետ): 
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Ահա թե ինչու, երբ խոսքը վերաբերում է ՏԻ համակարգի հանդեպ 
պետության պատասխանատվություններին, ապա, նախ և առաջ, ի նկա-
տի է առնվում համայնքային իշխանությունների փաստացի կարողութ-
յունների ձևավորման խնդրում պետության դերակատարումը:  

Բոլոր մնացած հավասար պայմաններում մեծ հաշվով այն հանգում է 
հետևյալին՝ օրենքով ի՞նչ աղբյուրներից է ձևավորվում տեղական բյուջեն 
(այս առումով հատկապես կարևոր է տեղական բյուջե մուտքագրվող հար-
կատեսակների հարցը) և ինչպիսի՞ հատկացումներ են կատարվում պե-
տական բյուջեից՝ տեղական իշխանությունների կողմից պարտադիր 
խնդիրները պարտադիր լուծելու և անհրաժեշտ համայնքային ենթակա-
ռուցվածքներ ստեղծելու համար կարողություններ ձևավորելու նպատա-
կով (բ) ենթակետ):  

Եվ քանի որ տեղական բյուջեի կառուցվածքը և որոշ եկամտատեսակ-
ներ (վարչական բյուջեի հարկային և ոչ հարկային եկամուտները, ֆոնդա-
յին բյուջեի եկամուտները) նույնն են բոլոր համայնքների համար [2], ապա 
սույն վերլուծության խնդրո առարկայի առումով առավել կարևորություն է 
ձեռք բերում պետական բյուջեից տեղական իշխանության մարմիններին 
հատկացվող ֆինանսական գործիքների խնդիրը, առավել ևս, որ մեզա-
նում գլխավորապես հենց այդ հատկացումների միջոցով է նախատեսված 
[3] ապահովել համայնքային մարմինների կողմից թե՛ պարտադիր 
խնդիրների լուծման սեփական լիազորությունների կատարման ընթացիկ 
ծախսերի լիարժեք ֆինանսավորումը և թե՛ համայնքային ենթակառուց-
վածքների ձևավորման համար անհրաժեշտ կապիտալ հատկացումները:  

Օրենքը [2] սահմանում է համայնքների ներդաշնակ զարգացումն ան-
միջականորեն ապահովելու պետական մասնակցության երկու հիմնա-
կան գործիք՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիա և սուբվենցիա:  

Ֆինանսական համահարթեցման դոտացիան սահմանվում է օրենքով 
[5] և նախատեսում է տեղական բյուջեի պահպանման ծախսերի մասով 
(վարչական բյուջեի մասով) պարտադիր խնդիրների լուծման սեփական 
լիազորությունների կատարումն ապահովելու նպատակով պետական բյու-
ջեից համապատասխան բանաձևով ֆինանսական աջակցության՝ դոտա-
ցիայի (անվճար, անհատույց և առանց օգտագործման նպատակը նշելու 
ֆինանսական միջոցներ) հատկացում՝ անխտիր բոլոր համայնքներին:  

Օրենքը [2] համայնքի ընթացիկ ծախսերի պարտադիր կատարումն 
ապահովելու նպատակով նախատեսում է նաև պետական բյուջեից այլ 
դոտացիաների, ինչպես նաև կոնկրետ ընթացիկ ծասերի կատարման հա-
մար նաև նպատակային հատկացումների՝ սուբվենցիաների հատկացում, 
սակայն գործնականում դրանք շատ հազվադեպ են կիրառվում, ուստի չեն 
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կարող դիտարկվել որպես ՏԻ համակարգի հանդեպ պետության պարտա-
վորությունների կատարումն ապահովող գործիքներ և սույն վերլուծության 
նպատակների տեսակետից հետաքրքրություն չեն ներկայացնում:  

Սուբվենցիան համայնքային ենթակառուցվածքների ձևավորման 
նպատակով պետական բյուջեից առանձին համայնքներին (ըստ համայնք-
ների ներդաշնակ զարգացման խնդիրների կարևորության և հրատապութ-
յան) անվճար, անհատույց, բայց կոնկրետ ծրագրային նպատակով կապի-
տալ ծախսեր կատարելու համար հատկացվող ֆինանսական միջոց է:  

Պետական բյուջեից համայնքներին աջակցելու խնդրում կիրառվում 
է նաև ֆինանսական փոխառության գործիքը [3], սակայն այն նախատես-
ված է համայնքի եկամուտների ընթացիկ ծախսերին ոչ համաչափ մուտ-
քերի հետևանքով առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը փակելու հա-
մար և նախատեսում է պետական բյուջեից, մինչև տվյալ բյուջետային 
տարվա վերջը վերադարձնելու պայմանով, անվճար ֆինանսական հատ-
կացում և ուղղակիորեն չի առնչվում համայնքերի ներդաշնակ զարգաց-
ման խնդրին:  

Հարկ է նշել, որ միայն օրենքով համայնքներին պետական աջակ-
ցության գործիքների և կառուցակարգերի սահմանումը բավարար չէ հա-
մայնքների ներդաշնակ զարգացման հարցում պետության պարտավո-
րությունների արդյուավետ իրականացման համար:  

Պետության կողմից համայնքային իշխանությունների աջակցության 
ավելի քան 25-ամյա փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հա-
մայնքների ներդաշնակ զարգացման ապահովման հարցում ՏԻ մարմին-
ների կարողությունների ավելացումն ապահովող գործիքների՝ ֆինանսա-
կան համահարթեցման դոտացիայի և սուբվենցիայի կիրառումն օրենքով 
կարգավորելուց զատ անկյունաքարային նշանակություն է ձեռքբերում թե՛ 
ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի մեծության որոշման և թե՛ 
սուբվենցիաների հատկացման գործում առաջնահերթությունների սահ-
մանման օրենսդրական կարգավորումների խնդիրը:  

Բանն այն է, որ ինչպես նշվեց նախորդիվ, ֆինանսական համահար-
թեցման դոտացիայի հատկացմամբ պետք է ապահովվի համայնքային 
իշխանությունների կողմից իրենց պարտադիր ծախսերի լիարժեք ֆինան-
սավորումը և քանի որ այդ ծախսերի փաստացի ծավալները համայնքից 
համայնք փոփոխվում են (ներհամայնքային ենթակառուցվածքների առկա-
յությամբ և համայնքային ծառայությունների տեսականիով պայմանավոր-
ված), ապա դոտացիայի չափը պետք է հաշվի առնի յուրաքնչյուր կոնկրետ 
համայնքում պարտադիր ծախսերի և ֆիսկալ պոտենցիալի խզումը:  
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Այսինքն՝ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի չափի (դրա-
մային արտահայտությամբ դոտացիայի մեծության) հաշվարկման, օրեն-
քով սահմանված, բանաձևը պետք է հաշվի առնի համայնքի փաստացի 
ֆիսկալ կարողություների (համայնքի ֆիսկալ պոտենցիալը բնութագրող 
պարամետրերի հիման վրա) և պարտադիր խնդիրների իրականացման 
ընթացիկ ծախսերի փաստացի պահանջի (հիմք ընդունելով համայնքում 
պարտադիր ծախսերի կոնկրետ տեսակները և, ըստ այդմ, ծախսերի յու-
րաքանչյուր տեսակի համար սահմանված նորմատիվները) տարբերութ-
յունը՝ համայնքի ցուցակային բնակչության թվաքանակի մեկ շնչի 
կտրվածքով և դոտացիայի պահանջվող մեծությունը ստանալու համար 
նախատեսի այդ հարաբերության բազմապատկումը համայնքային ծա-
ռայություններից օգտվող բնակիչների թվաքանակով:  

Առաջին հայացքից թվում է համայնքային ծառայություններից օգտ-
վող բնակիչների թվաքանակը պետք է համընկնի տվյալ համայնքի բնակ-
չության ցուցակային թվաքանակի հետ: Սակայն իրականում շատ դեպքե-
րում դրանք տարբերվում են: Բանն այն է, որ քիչ չեն դեպքերը, երբ հա-
մայնքի պարտադիր խնդիրների իրականացման համար մատուցվող հա-
մայնքային ծառայություններից օգտվում են նաև հարևան համայնքների 
բնակիչները: Այսինքն ՏԻ մարմինների մատուցած համայնքային ծառա-
յություններից օգտվող բնակիչների քանակն իրականում ավելին է, քան 
տվյալ համայնքի բնակչության ցուցակային թվաքանակը: Հետևաբար 
պարտադիր խնդիրների լուծման համար պահանջվող ընթացիկ ծախ-
սերն էլ կլինեն ավելի մեծ: Օրինակ՝ Չարենցավանի երաժշտական դպրո-
ցի ծառայություններից օգտվում են նաև հարևան համայնքների բնակիչ-
ները, մինչդեռ նշված դպրոցի պահպանման ծախսերը հոգում է բացա-
ռապես Չարենցավանի քաղաքային իշխանությունը, ինչը հաշվի չի առն-
վում Չարենցավանին հատկացվող ֆինանսական համահարթեցման դո-
տացիայի հաշվարկում: Նման օրինակները քիչ չեն: 

«Ֆինանսական համահարթեցման մասին» գործող օրենքում [5] այս 
հանգամանքները հաշվի չեն առնվում: Ավելին, նշված օրենքում դոտա-
ցիայի հաշվարկման համար սահմանված են բնակչության թվաքանակով 
պայմանավորված ոչնչով չհիմնավորված նորմատիվներ: Մասնավորա-
պես նախատեսված է, որ մինչև 300 բնակիչ ունեցող համայնքներին 
տրամադրովում է մինևնույն ֆիկսված չափի դոտացիա, առանց հաշվի 
առնելու նման համայնքներում ՏԻ մարմինների կողմից համայնքի պար-
տադիր խնդիրները լուծելու ծախսային իրական անհրաժեշտությունները: 
Արդյունքում համայնքներին հատկացվող դոտացիաները բավարար չա-
փով չեն լրացնում համայնքների ֆինանսական կարողությունները և հա-
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մայնքների ճնշող մեծամասնությունը փաստացի ի վիճակի չէ իր պարտա-
դիր լիազորությունները լիարժեք կատարել, ինչն էլ իր հերթին ոչ միայն չի 
նպաստում համայնքերի ներդաշնակ զարգացմանը և հանգեցնում է պե-
տության պարտավորությունների ձախողմանը, այլև չի նպաստում հա-
մայնքներում ապրելու պայմանների բարելավմանը՝ խաթարելով հա-
մայնքներում հանրային կյանքի բնականոն ընթացքը:  

Ֆինանսական համահարթեցման գործող համակարգը հաշվի չի առ-
նում նաև այն, որ գործնականում հաճախ շատ համայնքներում ՏԻ մար-
միններն ամբողջությամբ չեն հավաքագրում բյուջեի հարկային եկամուտ-
ները և, ըստ էության, համայնքներում առաջանում է հարկային եկամուտ-
ների հավաքելիության տարբեր աստիճաններ, ինչը կարող է բնութագր-
վել եկամուտների հավաքագրման տարբեր գործակիցներով: Ֆինանսա-
կան համահարթեցման գործող համակարգի հիմքում դրված չէ միջինաց-
ված ցուցանիշների կամ նորմատիվների հիման վրա թե՛ եկամուտների և 
թե՛ ծախսերի հաշվարկման մոտեցումը: Ավելին, համակարգը չի նախա-
տեսում իրավական և ֆինանսական խթանիչներ, որոնք կարող են շա-
հագրգռել տեղական իշխանություններին համայնքի պարտադիր խնդիր-
ները լուծելու գործում առավել արդյունավետ օգտագործել սեփական ֆի-
նանսական և տնտեսական կարողությունները: Միանգամայն արդյունա-
վետ կարող էր լինել համայքները ծախսային կարիքների առումով հանրա-
պետական միջին ցուցանիշի համեմատ երկու խոշոր՝ միջինից բարձր և մի-
ջինից ցածր, խմբերի բաժանման և ըստ այդմ դոտացիաների մեծություն-
ների հաշվարկում կորելացիոն գործակիցների օգտագործման մոտեցումը:  

Միջազգային պրակտիկայում լայնորեն կիրառվող համայնքների ներ-
դաշնակ զարգացման ապահովման ոչ ֆինանսկան նմանատիպ գործի-
քակազմի ներառումը հայրենական օրենսդրական կարգավորումներում 
հնարավորություն կտա չեզոքացնել այն բևեռացումը, որն առկա է այսօր 
քաղաքներում և գյուղերում ապրելու պայմանների անհամաչափելիության 
առումով (այսօր պետական բյուջեից հատկացվող ֆինանսական համա-
հարթեցման դոտացիայի ընդհանու գումարի առյուծի բաժինը՝ շուրջ 65% 
-ը բաժին է ընկնում քաղաքային համայնքներին, այդ թվում ավելի քան 
25%-ը Երևանին) և կխթանի նաև տեղական իշխանությունների համայք-
նային կարողությունների աճին:  

Այս առումով օգտակար կարող է լինել եվրոպական մի շարք երկրնե-
րի (այդ թվում ԳԴՀ որոշ երկրամասերի) փորձը:  

Ուստի համայնքների ներդաշնակ զարգացման ապահովման 
խնդրում պետության պարտավորությունների հավուր պատշաճի կատար-
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ման համար էական նշանակություն է ձեռքբերում ֆինանսական համա-
հարթեցման դոտացիայի հաշվարկման մեթոդաբանության վերանայման 
հարցը՝ վերը նշված մոտեցման հիմքով:  

Համայնքների ներդաշնակ զարգացման խնդրում պետության քաղա-
քականության իրականացման մյուս գործիքի՝ սուբվենցիայի օգտագործ-
ման արդյունավետությունը պայմանավորված է ոչ թե նրա մեծության 
հաշվարկմամբ (կապիտալ ծախսերի հաշվարկն ամենուր նույնն է), այլ 
այն հանգամանքով, թե ինչպես է որոշվում ո՞ր համայնքներն են առաջ-
նահերթ կարգով պետության այդ աջակցության կարիքը զգում: Այլ կերպ 
ասած, առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում օբյեկտիվ գնահատ-
ման հիման վրա սուբվենցիայի պահանջ ունեցող համայնքների առաջնա-
հերթության խնդիրը: Համայնքներին սուբվենցիաների հատկացման այ-
սօր գործով կարգով [8] բոլորովին անմեկնաբանելի սկզբունքի հիման 
վրա նախատեսում է սուբվենցիաների բաժանումը երկու խոշոր խմբերի՝ 
սուբվենցիաներ, որոնցով նախատեսված ծրագրերի իրականացումը չի 
պահանջում համայնքների կողմից համաֆիանսավորում (որոշման հա-
վելված 1) և սուբվենցիաներ, որոնցով նախատեսվող ծրագրերի իրակա-
նացումը պահանջում է համայքների կողմից համաֆինանսավորում (որոշ-
ման հավելված 2): Ընդ որում՝ թե՛ մեկ և թե՛ մյուս դեպքում չեն կիրառվում 
տվյալ համայնքին սուբվենցիա հատկացնելու առաջնահերթությունը կամ 
հրատապությունը հիմնավորող ցուցանիշներ, փոխարենը սահմանված 
են նշյալ հանգամանքի հետ որևէ կապ չունեցող և միանգամայն կամայա-
կան ցուցանիշներ:  

Մինչդեռ համայնքների սուբվենցիոն պահանջի գնահատման 
խնդրում պետք է առաջնորդվել համայնքներում անխուսափելի և առաջ-
նահերթ կարևորության պարտադիր խնդիրների լուծման համար անհրա-
ժեշտ ներհամայնքային ենթակառուցվածքների առկայության ապահով-
ման անհրաժեշտությամբ՝ սահմանելով բոլոր համայնքների համար 
դրանց ձևավորման որոշակի կայուն հաջորդականություն:  

Այդ նպատակով օրենքով պետք է սահմանել ցանկացած համայնքում, 
անկախ բնա կաչության թվաքանակից, պարտադիր խնդիրների այն 
նվազագույն խումբը, որի իրականացումը, սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման ներկա փուլում, կարող է բավարարել մեր քաղաքացու ամե-
նաանհրաժեշտ ոչ նյութական կարիքները՝ ջրամատակարարումից, աղբա-
հանումից, գազի, էլեկտրականության, ներհամայնքային տրանսպորտի 
ծառայություններից մինչև առողջապահության, կրթության, մշակույթի և 
համայնքում հանրային կյանքի բնականոն ընթացքն ապահովելու համար 
անհրաժեշտ այլ ոլորտներում պարտադիր ծառայությունների մատուցումը: 
Քաղաքացու ամենաանհրաժեշտ նվազագույն ոչ նյութական կարիքների 
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բավարարման պարտադիր խնդիրների նշյալ խմբի հիման վրա պետք է 
հաստատել ներհամայնքային այն ենթակառուցվածքների ցանկը (համայնք-
ների նվազագույն անհրաժեշտ կոմունալ-կենցաղային և սոցիալական են-
թակառուցվածքներով ապահովվածության «ստանդարտը»), որն անհրա-
ժեշտ է նվազագույն պարտադիր խնդիրների իրականացման համար:  

Հաջորդ քայլը համայնքների, իսկ խոշորացված համայնքներում՝ 
բնակավայրերի, անձնագրավորումն է՝ առկա ենթակառուցվածքների 
հաշվառման և դրանց շահագործման տեխնիկական վիճակի գնահատ-
ման (մաշվածության և կապիտալ վերանորոգման անհրաժեշտության) 
նպատակով: Ըստ մարզերի՝ համայնքների անձնագրավորման տվյալնե-
րի համեմատությունը համայնքների նվազագույն անհրաժեշտ ներհա-
մայնքային ենթակառուցվածքներով ապահովվածության ստանդարտի 
հետ հնարավորություն կտա ստանալ մարզային կտրվածքով սուբվեն-
ցիոն պահանջարկի քարտեզը, սահմանել համայնքների առաջնահեր-
թությունը՝ սուբվենցիոն պահանջի տեսանկյունից և այդ օբյեկտիվ հիմքով 
հետևողականորեն իրականացնել պետության սուբվենցիոն աջակցութ-
յան քաղաքականությունը:  

Մարզային կտրվածքով համայնքների սուբվենցիոն պահանջարկի 
քարտեզը հնարավորություն կընձեռի նաև ստանալ համայնքային որոշ 
ծառայությունների մասով հարևան համայնքների միջև փոխադարձ կա-
պակցության նկարագիրը (ինչպես նշվեց նախորդիվ, այդ տեղեկատվութ-
յունը հնարավորություն կտա հասնել ֆինանսական համահարթեցման 
դոտացիայի արդարացի մեծության սահմանմանը): 

Խոշորացված համայնքների սուբվենցիոն պահանջի օպտիմալ ծա-
վալները որոշելիս կարելի է առաջնորդվել միջբնակավայրային տրանս-
պորտային կապերի ձևավորման անհրաժեշտությամբ: Ակնհայտ է, որ 
միջբնակավայրային տրանսպորտային հաղորդակցության մատչելիութ-
յունը հնարավորություն կտա հասնել բնակավայրերի միջև կոմունալ-կեն-
ցաղային և սոցիալական ներհամայնքային առաջնահերթ անհրաժեշ-
տենթության որոշ ենթակառուցվածքների (մանկապարտեզների, մշա-
կույթի տների, աղբավայրերի և այլ նմանատիպ օբյեկտների) տնտեսա-
պես ավելի նպատակահարմար տեղաբաշխմանը՝ խուսափելով բոլոր 
բնակավայրերում դրանց կրկնությունից: Ուստի խոշորացված համայնք-
ներում միջբնակավայրային տրանսպորտային հաղորդակցության 
խնդիրները կարող են ընդգրկվել նվազագույն անհրաժեշտ ներհամայն-
քային ենթակառուցվածքների խմբում որպես առաջնահերթ անհրաժեշ-
տություն, քանի որ նրանց առկայությունը կարող է կանխորեշել բնակա-
վայրերում ենթակառուցվածնքերի կազմը և կառուցվածքը:  
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Համայնքների անձնագրավորման հիման վրա նվազագույն անհրա-
ժեշտ ներհամայնքային ենթակառուցվածքների խնդրի կանխատեսելի 
հաջորդականությամբ լուծումը հնարավորություն կընձեռնի նաև զուգա-
հեռ հաշվի առնել այդ նոր ենթակառուցվածքների պահպանման ընթա-
ցիկ ծախսերի ազդեցությունը ֆինանսական համահարթեցման դոտա-
ցիայի մեծության հաշվարկներում:  

Քաղաքականության մշակման և իրականացման այս մեթոդաբանա-
կան մոտեցումը կնպաստի նաև պետության քաղաքականության թափա-
նացիկության ապահովմանը, զերծ կլինի սուբյեկտիվ ազդեցություններից 
և կնվազեցնի հովանավորչական դրսևորումներով պայմանավորված 
ռիսկերը:  

Ներդնելով ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների և սուբ-
վենցիոն միջոցների պահանջի գնահատման նկարագրված համակարգը 
պետական մարմինները հնարավորություն են ստանում իրականացնել 
ՏԻ համակարգին պետական աջակցության հավասարակշռված և առա-
վել նպատակային քաղաքականություն՝ հաջորդաբար լուծելով համայնք-
ներում ապրելու համաչափելի պայմանների ապահովման ռազմավարա-
կան կարևորության խնդիրը:  

Համայնքային իշխանությունների կարողությունների ձևավորման ու 
ամրապնդման խնդրում առանձնահատուկ նշանակություն ունի նաև 
մարդկային ներուժի գործոնը, քանի որ դրանով է պայմանավորված ՏԻ 
մարմինների առկա կարողությունների արդյունավետ օգտագործումը: Եվ 
թեպետ մարդկային ներուժը պայմանավորված է նաև ավագանու անդամ-
ների և համայնքի ղեկավարի մասնագիտական և կառավարչական գի-
տելիքներով ու հմտություններով, այդուհանդերձ տեղական մակարդա-
կում քաղաքական որակյալ որոշումների ընդունման գործում առանձնա-
հատուկ դերակատարում է վերապահված համայնքային ծառայողներին, 
ուստի և վերջիններիս մասնագիտական կարողությունների ձևավորման 
խնդիրն էլ առաջնահերթ դիտարկվում է որպես տեղերում մարդկային 
ներուժի ձևավորման գլխավոր նախապայման:  

Այս ամենով հանդերձ՝ համայնքների ներդաշնակ զարգացման 
խնդրում պետության պարտավորությունների արդյունավետությունը մե-
ծապես պայմանավորված է այդ նպատակին ծառայող գործիքների՝ պե-
տական բյուջեից հատկացվող դոտացիաների ու սուբվեցիաների օգտա-
գործման արդյունավետությամբ, ինչն էլ իր հերթին պահանջում է գործող 
օրենսդրության արմատական վերանայում՝ սույն վերլուծության մեջ նկա-
րագրված հիմքերով:  

Սույն վերլուծության մեջ պետական աջակցության գործիքների ու կա-
ռուցակարգերի վերաբերյալ դիտարկումները վերաբերելի են նաև Երևանին:  
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ОБ ОСОБЕНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА 
В ЗАДАЧАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ХОСРОВ АРУТЮНЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
В статье рассматриваются проблемы государства в сфере реализации 

его обязательств к системе местного самоуправления. В частности 
обосновывается, что в вопросах местного самоуправления обязательства 
государства в основном заключаются в обеспечении гармоничного 
развития общин. Раскрывается воздействие факторов, которые предопре-
деляют эффективность политики государства и фактические результаты 
развития общин. В статье комментируется понятие «гармоничное развитие 
общин» и в свете этого анализируются функциональные особенности 
основных инструментов реализации обязательств государства: дотации 
финансового выравнивания и субвениции, механизмов приминения этих 
инструментов, предусмотренных законодательством, раскрываются фак-
торы влияющие на эффективность этих механизмов и на этом основании 
предлагаются некоторые концептуалцные подходы усовершенствования 
законодательного регулирования этих инструментов и механизмов. 

Ключевые слова: децентрализация, местное самоуправление, 
обязательные задачи, ответственность, гармоничное развитие, община, 
субсидия, субвенция, финансовое выравнивание.  

 
 
 

ON SPECIFIC FEATURES OF IMPLEMENTATION OF STATE 
RESPONSIBILITIES IN THE MATTERS OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT  
KHOSROV HARUTYUNYAN 
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The article addresses the fundamental issues of implementation of 
responsibilities of the state vis-a-vis the system of local self-government. In 
particular, it argues that the responsibilities of the state in matters of local 
self-government are mainly related to ensuring the harmonious development 
of the communities. The article also reveals the impact of factors determining 
the effectiveness of this state policy on the actual results of the development 
of the communities. 

The article provides an interpretation of the notion of “harmonious 
development” and, in light of that, analyzes the specific features of such tools 
for implementation of responsibilities of the state as financial equalization, 
subsidies and subventions. It also examines the mechanisms for their 
application as defined in the current legislation as well as reveals the factors 
affecting the effectiveness of those mechanisms. 

On this basis, the article presents some conceptual approaches for the 
improvement of the existing legislative regulations of the mentioned tools and 
mechanisms.  

Keywords: decentralization, local self-government, mandatory tasks, 
responsibility, harmonious development, community, subsidy, subvention, 
financial equalization. 
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