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Հոդվածի նպատակն է համայնքների խոշորացման դրական և բացասական 

կողմերի վերլուծության հիման վրա ուղենշել հանրային կառավարման բաղադրիչ 

հանդիսացող, տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդիականացման 

գերակա խնդիրները ՀՀ-ում: Խնդիր է դրվել ուսումնասիրության միջոցով 

ներկայացնելու համայնքների խոշորացման գործընթացի փոփոխությունները՝ 

վերջին տարիների հասարակական-քաղաքական կերպափոխումների լույսի ներքո: 

Հոդվածում քննվել են համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային 

միավորումների ստեղծման որոշիչ գործոնները՝ վարչատարածքային փոփոխու-

թյունները և ապակենտրոնացման խորացման քայլերը գնահատելու համար:  

Հետազոտությունն իրականացվել է համագիտական և նեղ մասնագիտական 

մեթոդաբանության հիման վրա: Համայնքների խոշորացման տեսական հիմքերն 

ուսումնասիրվել են ապակենտրոնացման տեսությունների համեմատական մեթոդի 

կիրառմամբ: Հոդվածի շրջանակներում ներկայացված մտահանգումները՝ 

ընդհանուրից մասնավոր և հակառակը, դուրս են բերվել դեդուկցիայի և 

ինդուկցիայի մեթոդներով: Համապարփակ վերլուծության են ենթարկվել տեղական 

ինքնակառավարման դաշտը կարգավորող իրավական ու օրենսդրական հիմքերը:  

Հետազոտության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացությանը, որ 

համայնքների խոշորացման հայեցակարգային հիմքերը վերանայման կարիք ունեն: 

Այդ են պահանջում հատկապես հասարակական-քաղաքական նոր իրողությունները 

և հանրային կառավարման համակարգի արդիականացման ընթացքը: Մյուս կողմից, 

հայեցակարգային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը թելադրված է հանրային 

կառավարման համակարգի և տեղական մարմիններում առկա խնդիրների 

վերաարժևորման անհրաժեշտությամբ:         

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 30.01.2021թ., գրախոսվել` 01.02.2021թ., տպագրության 

ընդունվել` 30.03.2021թ.: 
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Հիմնաբառեր՝ տեղական ինքնակառավարումը ՀՀ-ում, համայնքների խոշորացում, 

սուբվենցիա, խոշորացված համայնք, համայնքային միավորում, վարչատարածքային 

բարեփոխում, հանրային կառավարում:  

 

Ներածություն 
 

Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ)՝ արտաքին աշխարհի հետ համընթաց 

զարգացումը և հանրային կառավարման բարեփոխումների շարունակականության 

ապահովումը պահանջում են պարբերաբար վերաարժևորել կառավարման 

հայեցակարգային հիմքերը: Ժողովրդավարական կերպափորումների միջազգային 

փորձը ցույց է տալիս, որ անցումային (տրանզիտի) փուլում գտնվող պետությունները 

հանրային կառավարման բարեփոխումները, որպես կանոն, իրականացնում են 

մեխանիկորեն, առանց ազգային առանձնահատկությունները, ռեսուրսներն ու 

հնարավորությունների ներուժը ճշգրիտ հաշվարկելու: Բացի այն, որ դա չի լուծում առկա 

խնդիրները, դեռ մի բան էլ ավելացնում է նորերը: Հարկ է, այդուհանդերձ, նշել, որ 

կառավարման հաջող փորձը պետք է լինի ուղենիշ ցանկացած պետության համար, 

քանի որ այդ դեպքում է հնարավոր առնվազն արտաքին աշխարհի հետ համընթաց 

զարգանալ: Սակայն մշտապես միջազգային փորձի վրա հիմնվելու և դրանից «կառչած 

լինելու» բացասական հեևանքն այն է, որ ժողովրդավարության անցումային փուլում 

գտնվող պետություններն անընդհատ փնտրտուքի մեջ են: Այդ անվերջանալի 

փնտրտուքը (և ոչ միայն) իրապես խանգարում է պետության ինքնուրույն զարգացման 

ու արդիականացման գործընթացներին:   

 Ժողովրդավարական պետության կայացման և հանրային կառավարման արդի 

համակարգի ինստիտուցիոնալացման պարտադիր պայման են տեղական ինքնակառա-

վարման ավանդույթների հաստատումը կամ «ներքևից» (կառավարման տեղական 

օղակից) ժողովրդավարական արժեբանության սերմանումն ու ամրապնդումը, ինչպես 

նաև կառավարման ու իշխանության ապակենտրոնացումը խորացնելը: Այս իմաստով 

ՀՀ-ում տեղական ինքնակառավարման արդի համակարգի հիմքերը դրվել են դեռևս 

2000-ականների սկզբին՝ հանրային կառավարման բարեփոխումներ անցկացնելու 

քաղաքականության շրջանակներում: Թեև իրականացվել են սահմանադրաիրավական 

և ինստիտուցիոնալ բնույթի միջոցառումներ, ընդունվել են համապատասխան 

կարգավորումներ, ՀՀ-ում տեղական ինքնակառավարման մակարդակում առկա 

խնդիրները անկախությունից մինչև օրս լիարժեք չեն լուծվել: Այսպես օրինակ՝ մարզերի 

ու համայնքների համաչափ զարգացում ապահովելը, տնտեսական ու ֆինանսական 

թույլ ապակենտրոնացումը, որը պայմանավորում է իր հերթին քաղաքական 

ապակենտրոնացման ցածր աստիճան: Համայնքներում շարունակում են խնդիրներ մնալ 

հանրային ծառայությունների հասանելիությունը, ենթակառուցվածքների կառուցման ու 

տնտեսության զարգացման միջոցների սղությունը, համայնքային ռեսուրսների 

անարդյունավետ բաշխումը, կառավարումը և այլն:   

Հատկանշական է, որ ապակենտրոնացման տեսության համաձայն՝ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի այսօրինակ խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ 

է ապահովել վարչատարածքային, ֆինանսական ու տնտեսական ապակենտրոնացում: 

Ապակենտրոնացման երեք գործընթացներն էլ ներառվել են ՀՀ տեղական 

ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումների քաղաքականության մեջ: Սակայն 

ինչպես ցույց է տալիս ուսումնասիրությունը, հիմք է ընդունվել վարչատարածքային 

բարեփոխումների միջոցով ապակենտրոնացման մյուս երկու՝ ֆինանսական ու տնտե-

սական ձևերը խորացնելու առաջնահերթությունը: Ըստ այդմ, համայնքների 

խոշորացումը ապակենտրոնացման գործընթաց է, որն իրականացվում է 

վարչատարածքային փոփոխությունների, այն է՝ համայնքների միավորման կամ 

կարգավիճակի փոփոխության եղանակով: Այդ նպատակով ՀՀ-ում ընդունվել է համայնք-
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ների խոշորացման հայեցակարգը, որը գրեթե մեկ տասնամյակ է, ինչ չի վերանայվել և 

կարիք ունի վերաարժևորման:            

2018 թվականին ՀՀ համայնքների խոշորացման գործընթացի ժամանակավոր 

«սառեցումը», ինչպես ցույց տվեց ուսումնասիրությունը, նպատակ ուներ ոչ թե 

վերանայելու խոշորացման հայեցակարգի՝ մինչ այդ գործող տրամաբանությունը, այլ 

մշակելու նոր մոտեցումներ՝ գործընթացը շարունակելու համար: Ակնհայտ է, որ 

խոշորացումից առհասարակ հրաժարվելու նպատակ նոր ձևավորված քաղաքական 

էլիտան և լիազոր գերատեսչությունը չէին դրել: Պաշտոնական հայտարարություններից 

առնվազն պարզ է դառնում, որ խնդիրը պարզապես համայնքների խոշորացման 

ընթացակարգային ու գործիքային միջոցների վերանայումն էր, բացասական երևույթ-

ների պատճառների վերհանումը, խոշորացման ուղղությամբ առավել կշռադատված 

քաղաքականություն վարելու ցանկությունը և, ինչու չէ, տնտեսական հեղափոխության 

նպատակի իրականացումը: Համայնքների խոշորացման գործընթացի էությունը և 

փոփոխությունները հասկանալու նպատակով սույն ուսումնասիրության մեջ 

կքննարկվեն գործընթացի որոշ դրական ու բացասական կողմերը:  

 

Համայնքների խոշորացում և միջհամայնքային միավորումներ  
 

Տեղական ինքնակառավարման միավորներում խոշորացման գործընթացի 

ուսումնասիրության տեսական հիմքերը ներկայացված և հիմնավորված են 

«Բարեփոխումների տեսության» շրջանակներում (նույն՝ «Теория реформ»), որի բազում 

ուղղություններից է տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացումն ու 

ժողովրդավարացումը: Այդ տեսության համաձայն՝ համայնքների խոշորացման դրական 

կողմերի շարքում նշվում են հանրային (համայնքային) ծառայությունների ծավալային 

աճը, համայնքների ֆինանսական ու բյուջետային կարողություններն ավելացնելու 

հնարավորությունները, քաղաքական հովանավորչության ձևերից խուսափելու 

ինստիտուցիոնալ եղանակները և այլն
135

: Համայնքների խոշորացումը, նույն տեսության 

համաձայն, հնարավորություն է տալիս խորացնելու ապակենտրոնացման քաղաքակա-

նությունը՝ նոր կազմավորված (խոշորացված) համայնքների տեղական ինքնա-

կառավարման մարմիններին վերապահելով ավելի մեծ ծավալի լիազորություններ և 

դրանով իսկ մեծացնելով վերջիններիս դերը հանրային կառավարման համակարգում: 

Բարեփոխումների տեսության մեջ հանդիպում ենք «համայնքների խոշորացում» 

հասկացության սահմանմանը, որը նշանակում է առանձին բնակավայրերի համայնքի 

կարգավիճակից զրկում և դրանց միավորում նոր համայնքի սահմաններում
136

: Նույն 

սահմանումը տրվում է նաև ՀՀ համայնքների խոշորացման հայեցակարգում, ինչը 

նշանակում է, որ համայնքների խոշորացման տրամաբանությունը մեզանում ևս 

կիրարկվել է միջազգայնորեն ճանաչված տեսությանը համահունչ:       

 ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում խոշորացման գործընթացի 

կարևորությունն ու նպատակահարմարությունը հասկանալու համար 

ուսումնասիրությունը սկսել ենք վարչատարածքային բաժանման խնդրից: 

Անկախությունից ի վեր մի շարք փորձագետներ ու պրակտիկ գործիչներ ՀՀ վարչատա-

րածքային բաժանումը գնահատել են անարդյունավետ: Վարչատարածքային 

միավորներն աչքի են ընկել խիստ անհամաչափությամբ և մասնատվածությամբ: 

Այդուհանդերձ, մարզերի բաժանումը կատարվել է այնպես, որ յուրաքանչյուր մարզ 

ունենա համապատասխան ռեսուրսային հենք՝ պետության սոցիալ-տնտեսական 

                                                           
135

 Տե՛ս Sharpe, L. J. Theories and Values of Local Government, Political Studies, Political Studies, 

1970, P. 153-174:  
136

 Տե՛ս Мирошниченко Н.В., Государственное и муниципальное управление в XXI веке: 

теория, методология, практика, Издательский дом «Среда», Чебоксары, 2018, С. 80-88. 
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ընդհանուր համակարգում մասնագիտանալու համար: Մարզերի ձևավորման ժամանակ 

հաշվի են առնվել նախկին շրջանների առանձնահատկությունները և գործող սոցիալ-

տնտեսական ենթակառուցվածքները: Եվ վերջապես տարածքների բաժանումը 

մարզերի կատարվել է այնպես, որ բացառվի շրջանների տրոհումը տարբեր մարզերի 

միջև
137

: Ավելին, վարչատարածքային անճշտությունների ու փոփոխությունների շուրջ 

հնարավոր հանրային վեճերը կանխելու նպատակով գրեթե բոլոր բնակավայրերը 

ստացել են առանձին համայնքի կարգավիճակ, ինչը նույն փորձագետների կարծիքով 

խորացրել է համակարգի մասնատվածությունը: Նշենք, որ 1995 թվականին՝ ՀՀ նոր 

տարածքային վարչական բաժանումը հասատատելուց հետո, 1996 թվականին ընդուն-

վեց «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը: Այս երկու հիմնարար 

օրենքներով ճանաչվեցին վարչատարածքային միավորների սահմանները: 2002 

թվականին «Տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական խարտիան» ստորագրելուն 

պես ՀՀ-ն ձեռնամուխ եղավ կառավարման համակարգի ապակենտրոնացման խորաց-

մանը, որին մեծապես նպաստեցին տեղական ինքնակառավարման մասին նոր օրենքի 

ընդունումը, 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումները, ինչպես նաև 

«Երևանում Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքը: 2011 թվականին 

Կառավարությունն ընդունեց «Միջհամայնքային միավորումների ձևավորման և 

Համայնքների խոշորացման» հայեցակարգը, որով սկիզբ դրվեց վարչատարածքային 

փոփոխությունների նոր փուլին
138

:  

Տեսականորեն նոր վարչատարածքային միավորների ձևավորման 

աշխատանքները սկսվեցին 2013 թվականից, որոնց ավարտին՝ 2015 թվականին, ՀՀ 

Ազգային ժողովը հավանություն տվեց Դիլիջան, Թումանյան և Տաթև համայնքների 

խոշորացման գործընթացին: Վերոնշյալ երեք համայնքներում անցկացված տեղական 

հանրաքվեի դրական արդյունքներն առնվազն փաստում են, որ խոշորացումը պահանջ-

ված էր տեղական ինքնակառավարման համակարգում: Պահանջված լինելու առավել 

ակնհայտ պատճառների շարքում կարելի է նշել նույն վարչատարածքային 

մասնատվածությունը, որը գործնականում ազդել է կառավարման արդյունավետության 

վրա, ինչպես նաև համայնքների թույլ ենթակառուցվածքները, հանրային 

ծառայությունների ցածր որակը, համայնքային խնդիրների լուծման համար 

ֆինանսական միջոցների սակավությունը և այլն: Ճիշտ է, միջազգային պարտավորու-

թյունների համատեքստում ՀՀ կառավարությունը համաձայնվեց տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում կառավարումը հանձնել համայնքներին, 

այդուհանդերձ խոշորացման գործընթացից հետո կենտրոնական իշխանությունից կախ-

վածությունը չնվազեց: Հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունների համաձայն՝ 

խոշորացման գործընթացի արդյունքները գոհացնող չեն եղել, ըստ այդմ, գործընթացի 

հանրային օգտակարության աստիճանը բավականին ցածր է գնահատվել
139

: 

Համայնքների միավորման վերաբերյալ առկա դժգոհությունները, որպես կանոն, 

պայմանավորված են եղել նաև համայնքային փնջերի կազմավորման մոդելների և 

դրանցում համայնքների ընդգրկման վարչատարածքային, տնտեսական 
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 Տե՛ս Թումանյան Դ., Գիմիշյան Ս., Ամյան Կ., Թումանյան Լ. Հայաստանի 

Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացումը և տեղական 

ինքնակառավարման զարգացումը, Երևան, Տիգրան Մեծ հրատարակչություն, 2003, էջ 6: 
138

 Տե՛ս  «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման 

հայեցակարգ», Եր., 2011:  
139

 Տե՛ս ՀՀ հինգ բազմաբնակավայր համայնքներում հանրային ծառայությունների և 

ենթակառուցվածքների վերաբերյալ քաղաքացիների գոհունակթյան ամփոփիչ գնահատում, ՀՀ 

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանում 

Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գրասենյակ, ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր, 

Երևան, 2019, 69 էջ:   
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նպատակահարմարության վերաբերյալ փորձագիտական հիմնավորումների 

թուլությամբ, ինչպես նաև կենտրոնական իշխանության ազդեցությունների, որոշում-

ների կայացման ոչ բավարար թափանցիկության, հրապարակայնության և մասնակցու-

թյան խնդիրներով
140

: 

Առաջին խոշորացումից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 

ապակենտրոնացումը շարունակվեց 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՀ Սահմանադ-

րության փոփոխությունների վրա հիմնվելով: Սահմանադրությունից փաստացի հանվեց 

խոշորացումից առաջ տեղական հանրաքվե անցկացնելու դրույթը, ինչը Եվրոպական 

խարտիայի ամենաառանցքային սկզբունքը չկատարելուց բացի նշանակում էր 

հանրային կարծիքի ստորադասում: Մինչ այդ օրենքով նախատեսվում էր տեղական 

հանրաքվեի անցկացումը, սակայն նշվում էր, որ հանրաքվեի բացասական 

արդյունքները չեն կարող խոչընդոտել խոշորացման գործընթացի իրականացումը: 

Ինչպես տեսնում ենք, տեղական հանրաքվեի ինստիտուտը, որպես որոշումների 

կայացման գործընթացի վրա ազդելու գործիք, ի սկզբանե լիարժեք չի կիրարկվել 

տեղական ինքնակառավարման մակարդակում: Իսկ արդեն հաջորդ՝ 2016 և 2017 

թվականներին, խոշորացման փնջերում տեղական հանրաքվեներ առհասարակ չեն 

անցկացվել: Ավելին, խոշորացման գործընթացի մի շարք սկզբունքներ, ինչպիսիք են, 

օրինակ, միավորվող համայնքների ընդհանուր վարչական սահմանի առկայությունը, 

բնակավայրերի բնակիչների համատեղելիությունը և մենթալությունը, լիարժեք հաշվի 

չեն առնվել: Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ համայնքների խոշորացումը, որպես 

վարչատարածքային փոփոխություններ կատարելու գործընթաց, դժվար է համարել 

արդյունավետ: Անարդյունավետության՝ վերը թվարկված պատճառների շարքում կարելի 

է ավելացնել նաև այն, որ խոշորացման գործընթացն իրականացվել է միավորման 

տարբեր մոդելներով: Դրանց մեջ են նախկին վարչական շրջանի սահմաններում 

միավորված համայնքների, նախկին շրջկենտրոնից կամ քաղաքային ու գյուղական 

համայնքներից կազմված համայնքների, միայն գյուղական համայնքներից կազմված 

համայնքների մոդելները:   

Ի լրումն արդեն քննարկվող խնդիրների՝ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի մասնատվածության խնդիրը լուծելու անհրաժեշտությունից դրդված՝ 

որոշում ընդունվեց ստեղծել նոր բազմաբնակավայր համայնքներ, որը կրկին պետք է 

իրականացվեր համայնքների խոշորացման միջոցով: Բազմաբնակավայր համայնքների 

ձևավորման ամենախնդրահարույց կետը վերաբերում է խոշորացվող կամ միավորվող 

համայնքների «արդյունավետ թվին» (վերջինը ենթադրում է սահմանային այն միավորը, 

որը թույլ է տալիս արդյունավետ կառավարել ու ղեկավարել): Հասկանալու համար, թե ինչ 

շեշտադրումներով է ընթանում տեղական միավորների արդյունավետ թվի մասին 

մասնագիտական խոսույթը (դիսկուրսը), քննարկենք համայնքների համաչափ 

զարգացման և արդյունավետ կառավարման միջազգային փորձը: Եվրոպական 

երկրների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեղական 

ինքնակառավարման միավորների արդյունավետ թիվը տարբերվում է, իսկ այսպես 

կոչված խոշորացվող համայնքների արդյունավետ թիվը որոշում են, որպես կանոն, 

տնտեսական նպատակահարմարության, ժողովրդավարության, հանրային 

ծառայությունների մատուցման չափանիշներով: Հիմք ընդունելով այս տրամաբանու-
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 Տե՛ս Վարչատարածքային բարեփոխումների երրորդ փուլում միավորված Արագածոտնի 

մարզի Ապարան, Ծաղկահովիտ, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ, Վարդենիս, Լոռու մարզի 

Ստեփանավան, Տաշիր, Գյուլագարակ, Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան, Եղվարդ, Մեղրաձոր, 

Չարենցավան, Շիրակի մարզի Անի, Ախուրյան, Մարմարաշեն, Սյունիքի մարզի Սիսիան, Վայոց 

Ձորի մարզի Արենի, Տավուշի մարզի Բերդ համայնքներում կառավարման արդյունավետության 

ուսումնասիրություն, «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա», «Մարդկային կապիտալի 

զարգացման կենտրոն», Արթիկ 2019, էջ 5:  
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թյունը՝ ՀՀ-ում նույնպես համայնքների խոշորացման հիմքում դրվել են նույն 

չափանիշները: Մինչև այժմ համայնքների միավորման գործընթացի ուսումնասիրու-

թյունը փաստում է, որ 1-ին փուլում՝ 2015 թվականին, ձևավորվել է 3, 2-րդ փուլում՝ 2016 

թվականին՝15, 3-րդ փուլում՝ 2017 թվականին՝ 34 բազմաբնակավայր համայնքներ: 

Սակայն խոշորացված ու բազմաբնակավայր համայնքներն արդյունավետ կառավարելու 

խնդիրները և դրանց զարգացման թույլ տեմպը փաստում են գործարկման մեթոդական 

սխալների մասին: Մանրամասնելով վերջին միտքը՝ նշենք, որ ՀՀ տեղական ինքնակառա-

վարման համակարգում համայնքների խոշորացումը բարդացնում է արդյունավետ 

կառավարման կառուցակարգը (հատկապես գյուղական համայնքների դեպքում): 

Կառավարման կառուցակարգի բարդացումը, ինչպես ցույց է տալիս ուսումնա-

սիրությունը, միամակարդակ տեղական ինքնակառավարման համակարգ ունենալու 

հանգամանքով է պայմանավորված: Այսպես օրինակ՝ մեկ քաղաքի շուրջ 30-ից 40 

համայնքների միավորումն արդեն իսկ ղեկավարման բարդություններ է ստեղծում: 

Համայնքների խոշորացման հայկական փորձը փաստում է, որ խոշորացման բացա-

սական կողմերից է կառավարման կառուցակարգերի բարդացումը: Այդ խնդիրը 

բացակայում է եվրոպական երկրներում, քանի որ դրանց մեծ մասում գործում են 

տեղական ինքնակառավարման երկրորդ, երրորդ մակարդակներ: Ավելին, այնպիսի 

երկրներում, ինչպիսիք են՝ Չեխիան և Հունգարիան, երկրորդ ու երրորդ մակարդակների 

առկայության շնորհիվ փոքր համայնքները չեն խոշորացվում, և գործող կառավարման 

բարդ կառուցակարգերն ապահովում են արդյունավետ կառավարում: Ըստ այդմ, 

բազմաբնակավայր համայնքների կազմավորումը արդյունավետ չէ միամակարդակ 

տեղական ինքնակառավարման համակարգում: Երկրորդ մեթոդական սխալն այն է, որ 

ՀՀ տարածքում որոշ համայնքների աշխարհագրական դիրքը, ինչու չէ նաև ոչ բավարար 

նյութական և ոչ նյութական ներուժը չեն խթանում խոշորացումը, ինչը խոշորացման 

դեպքում երբեմն հանգեցնում վարչատարածքային միավորների կազմալուծման: 

Վերջինի լավ օրինակ է Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում իրականացված խոշորա-

ցումը, որից հետո մնացել են փոքր թվով չխոշորացված համայնքներ: Հարկավոր է հաշվի 

առնել այս խնդիրը, խոշորացվող համայնքների արդյունավետ թիվը որոշելու հարցը և  

խուսափել մեթոդական այլ սխալներից:   

Շարունակելով նշենք, որ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում 

համայնքների խոշորացման բացասական կողմերը շատ են: Այդուհանդերձ, 

համակարգային խանգարումներ ունեցող խոշորացման գործընթացը համայնքներում 

ծրագրերի կառավարման և իրականացման տեսանկյունից ունեցել է դրական 

տեղաշարժ: Խոշորացված համայնքների ծրագրային փաստաթղթերի վերլուծությունից 

պարզ է դառնում, որ համայնքների խոշորացումն էականո-րեն նպաստել է սուբվենցիոն 

ծրագրերից օգտվելու համայնքների հնարավորությունների ընդլայնմանը: Հայտնի է, որ 

այսօր սուբվենցիոն ծրագիրը համայնք-պետություն հորիզոնական համագործակ-

ցության ձևաչափ է, որը ենթադրում է համայնքի կողմից կապիտալ որևէ ծրագիր 

ներկայացվելու և կառավարության կողմից դրական եզրակացություն ստանալու 

դեպքում այդ ծրագրի արժեքի մի մասի համաֆինանսավորում պետական բյուջեի 

միջոցներից։ Ներկա դրությամբ ՀՀ Կառավարությունը սահմանում է սուբվենցիոն ծրագ-

րերի ուղղվածությունները, ինչպես նաև սուբվենցիոն ծրագրից օգտվելու համար 

համայնքի համաֆինանսավորման չափը որոշելու նորմերը: ՀՀ պետական բյուջեից 

տրամադրվող սուբվենցիայի չափաբաժինը տոկոսային հարաբերությամբ սահմանվում է 

Կառավարության որոշմամբ ընդունված կարգով
141

: Սուբվենցիոն ծրագրերի 

                                                           
141 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունվարի 31-ի N62-Ն ոՀրոշման «ՀՀ 

տարեկան բյուջեներով նախատեսված սուբվենցիաներից բացի ՀՀ համայնքների տնտեսական և 

սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի հայտի մշակման, 
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գործարկման այս նոր տրամաբանությունը հաստատվել է 2018 թվականին: 
Փաստաթղթի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ամենացածր տոկոսով 

տրամադրվող սուբվենցիաները տրամադրվում են այգիների, պուրակների և 

հասարակական շենքերի կառուցում և/կամ վերանորոգում իրականացնելու ծրագրերին: 

Ամենաբարձր՝ 65-70 տոկոսով տրամադրվող սուբվենցիաներ տրամադրվում են խմելու 

ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգի, ոռոգման 

համակարգի, փողոցային լուսավորության համակարգի, մանկապարտեզների 

կառուցման և/կամ վերանորոգման, բնակավայրերի գազաֆիկացման ծրագրերին: 

Տոկոսադրույքների սահմանման կարգում կարևոր չափանիշ է համարվում նաև 

մայրաքաղաքից համայնքի հեռավարությունը: Այսպես օրինակ՝ եթե մայրաքաղաքից 

մինչև 60 կմ հեռավորություն ունեցող բնակավայրին խմելու ջրամատակարարման, 

ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգի կառուցման և/կամ վերանորոգման համար 

տրամադրվող սուբվենցիայի պետության չափաբաժինը 50% է, ապա 100 կմ-ից ավելի 

հեռավորություն ունեցող բնակավայրինը՝ 65%: Լայն արտոնություններով են 

սահմանվում հատկապես սահմանամերձ և (կամ) բարձր լեռնային բնակավայրերի 

սուբվենցիաների չափաբաժինը, որն արդեն վերը նշված բնագավառում ենթադրում է 

70%-ի ֆինանսավորում: Սուբվենցիաների տրամադրման նախկին կարգով նման 

չափանիշներ չեն սահմանվել և բյուջեից տրամադրվել են ընդհանուր գումարներ: 

Հատկանշական է նաև, որ ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի թիվ 278-Ա որոշմամբ 

ստեղծված հանձնաժողովի կողմից հավանության արժանացած սուբվենցիայի 

ծրագրային հայտերի ցանկում կարելի է տեսնել պահանջվող ընդհանուր գումարի, 

համայնքի մասնակցության և պետությունից պահանջվող գումարի չափերը (առավել 

մանրամասն տե՛ս աղյուսակ 1-ը):
142

:   

 

Աղյուսակ 1. Սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորումը 
 

2018թ. 

2019 թ. 

հունիսի 18-ի 

դրությամբ  

(4 նիստերով) 

2019 թ. 

հունիս 20  

(5-րդ նիստ) 

2019 թ. 

հունիսի 26  

(6-րդ նիստ) 

2020 թ. 

Հավանության 

արժանացած ծրագրերի 

թիվը - 239 - - - 

Պետբյուջեից 

համաֆինան-սավորման 

չափը, ՀՀ դրամով  

1,620,693,8

28 
6,236 մլրդ 

1,723 

մլրդ 
8,02 մլրդ 

17,467 

մլրդ 

Համայնքների 

համաֆինանսավորման 

չափը 

- 5,038 մլրդ 
1,259 

մլրդ 
8, 22 մլրդ 

24,849 

մլրդ 

 

Ընդունված կարգավորումները դրական են, քանի որ նշված տրամաբանությամբ 

պետությունը ֆինանսավորում է տրամադրում այն ժամանակ, երբ հաստատվում է, որ 

համայնքն ի վիճակի է ծրագրով պահանջվող գումարի իր մասնաբաժինն ապահովել 

համայնքի բյուջեից: Այդ դեպքում համայնքներն իրենք շահագրգռված են լինում իրենց 

բյուջեի գումարները օգտագործելու նպատակային: Ի վերջո պարզ է՝ որքան մեծ է 

համայնքային բյուջեն, այնքան ավելի մեծ է լուրջ սուբվենցիոն ծրագրի դիմելու 

                                                                                                                                                               
ներկայացման, քննարկման և հաստատման կարգ», էջ 8 https://www.e-

gov.am/u_files/file/decrees/kar/2019/01/62v_voroshum.pdf: 
142

 Տե՛ս ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի թիվ 278-Ա որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի 

կողմից հավանության արժանացած սուբվենցիայի ծրագրային հայտերի ցանկ, 

http://mtad.am/u_files/file/ME/1_4_nister.pdf: 

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2019/01/62v_voroshum.pdf
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2019/01/62v_voroshum.pdf
http://mtad.am/u_files/file/ME/1_4_nister.pdf
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հնարավորությունը: Այստեղ հարկ է նաև հավելել, որ համայնքային բյուջեի ծավալը 

մեծացնելու տեսանկյունից համայնքների խոշորացումը, անկասկած, դրական ազդեցու-

թյուն է ունեցել, քանի որ այդ գործընթացի շնորհիվ միավորվել են ոչ միայն համայնքները, 

այլև դրանց բյուջեները: Բազմաթիվ փոքր ու ֆինանսատնտեսական թույլ ներուժ 

ունեցող համայնքներ այդ կերպ կարողացել են լուծել ենթակառուցվածքների 

վերանորոգման, նորերի կառուցման և բազում այլ խնդիրներ: Այսպես օրինակ՝ Սյունիքի 

մարզի Ագարակ համայնքը Կապանին միացնելուց հետո հնարավոր է դարձել ոռոգման 

ցանցի և ջրի անցկացման խնդիրը լուծել սուբվենցիոն ծրագրով, ինչը համայնքում չի 

հաջողվել իրականացնել երկար տարիներ: Այլ համայնքներում մեծացել է 

ցանքատարածության շրջանառությունը, վերանորոգվել են ենթակառուցվածքները, 

ընդլայնվել հողերը, ստեղծվել են ֆերմերային տնտեսություններ: Ըստ այդմ, համայնք-

ների ֆինանսական ներուժի բարձրացումը տեղական ինքնակառավարման 

համակարգի համար մնում է օբյեկտիվ անհրաժեշտություն: Ձեռնարկված 

վարչատարածքային բարեփոխումների ընդհանուր նպատակն է եղել ազգային ու 

տեղական մակարդակներում այնպիսի համակարգերի ստեղծումը, որոնք պետք է 

հնարավորություն տային համայնքներին՝ դառնալու բնակիչների պահանջմունքների 

նկատմամբ ավելի արագ արձագանքող միավորներ: Վերոնշյալ բարեփոխումների 

ընթացքում փոփոխվել են նաև համայնքի կառավարման, ռեսուրսների ձեռքբերման և 

տնօրինման սկզբունքները
143

: Սուբվենցիոն ծրագրերից օգտվելու նպատակով փոքր և 

թույլ ներուժ ունեցող համայնքների միավորումը խոշորացման միջոցով, այդուհանդերձ, 

մի կարևոր հարցի պետք է պատասխանի, այն է՝ արդյոք դա կունենա՞ երկարաժամկետ 

արդյունավետություն, թե՞ ոչ: Եթե համայնքների միավորման նպատակը պետք է լինի 

միայն սուբվենցիոն ծրագրից օգտվելու հնարավորությունը, ապա դժվար է երկարաժամ-

կետ հեռանկարում խոշորացումը արդյունավետ համարել: Այստեղ է, որ 

անհրաժեշտություն է առաջանում անդրադառնալ միջհամայնքային միավորումների 

ձևավորման խնդրին՝ դիտարկելով այն որպես խոշորացման գործընթացի այլընտրանք:        

Մինչև 2011 թվականի բարեփոխումների մեկնարկը ՀՀ-ում փոքր համայնքների 

համար համայնքային ծառայությունների բարելավման այլընտրանքային տարբերակ է 

համարվել միջհամայնքային համագործակցության ձևավորումը: Միջհամայնքային 

միավորումների (ՄՄ) ձևավորման և գործունեության իրավական համակարգը ՀՀ-ում 

ձևավորվել է 1996 թվականի «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով, որը 

նույնությամբ պահպանվեց 2002 թվականին ընդունված նոր օրենքում: 2005 թվականին 

կատարված փոփոխություններից հետո ՀՀ Սահմանադրությունը ևս ամրագրում է 

միջհամայնքային միավորումներ ստեղծելու իրավունքը: Սակայն ՄՄ-ների սկզբունքները 

և կառավարման կարգը լիարժեք օրենսդրական ձևակերպում են ստացել միայն 2018 

թվականին` որպես առանձին օրենք:  

2011 թվականի դրությամբ ՀՀ-ի համայնքների շուրջ 70 տոկոսը ներառված է եղել 

նման համագործակցության ծրագրերում, որոնց մի մասը ստեղծվել է բանավոր 

համաձայնության հիման վրա և նույնիսկ պետական գրանցում չի ունեցել
144

: 

Միջհամայնքային համագործակցության միջոցով համայնքներում առկա խնդիրները 

լուծելու նպատակով ստեղծված կառույցները, որպես կանոն, գործել են օրենսդրական 

անկատարության և սուղ ֆինանսական միջոցների պայմաններում: 2018 թվականին 

«Միջհամայնքային միավորումների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ ստեղծվել է կայուն 
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 Տե՛ս Վարչատարածքային բարեփոխումները Հայաստանում. Միջանկյալ զեկույց 

քաղված դասերի վերաբերյալ, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն, 

Երևան, 2017 հունիս, էջ 10: 
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 Տե՛ս Հայաստանում գործող միջհամայնքային կառույցների առկա իրավիճակի 

գնահատում, Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման 

աջակցության ծրագիր, ԱՄՆ ՄԶԳ/ Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ, Երևան, 2011, էջ 10: 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐՑԱԽ            SCIENTIFIC ARTSAKH            НАУЧНЫЙ АРЦАХ            № 1(8), 2021 

43 

 

իրավական հիմք ՄՄ արդյունավետ գործառնման համար՝ նրան տալով հանրային 

իրավունքի իրավաբանական անձի կարգավիճակ: Ամրագրված օրենսդրական 

դրույթների լիարժեք իրականացումը հնարավոր է միայն համայնքների 

կարողությունների զարգացման և համագործակցության կարևորության գիտակցման 

պարագայում: Ինչպես սահմանում է օրենքը, ՄՄ-ն տեղական ինքնակառավարման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով կամ հանրային շահերից ելնելով 

ստեղծված համայնքների միավորում է, որն իրականացվում է օրենքով կամ 

համայնքների ավագանիների որոշումներով իրեն վերապահված լիազորություններով
145

: 

ՄՄ-ները կարող են ստեղծվել կամավոր հիմունքներով և օրենքով՝ ՀՀ Կառավարության 

առաջարկությամբ: Ըստ այդմ, կամավոր հիմունքներով ստեղծված միավորմանը 

փոխանցվում են միավորման կանոնադրության մեջ ներառված` անդամ համայնքների 

պարտադիր խնդիրների լուծման նպատակով սահմանված համայնքների ղեկավարների 

սեփական լիազորությունները, ինչպես նաև համայնքի ավագանու լիազորությունները: 

Երկրորդի դեպքում, այսինքն՝ օրենքով ստեղծված միավորմանը կարող են փոխանցվել 

միայն միավորման մեջ ընդգրկված համայնքների ղեկավարներին պետության 

պատվիրակած լիազորությունները: Ինչ վերաբերում է ՄՄ ստեղծման նպատակներին, 

ապա ըստ օրենքի՝ դրանք կարող են հանդիսանալ տեղական հումքի համատեղ 

օգտագործումը և արտադրանքի թողարկումը, արտադրական ենթակառուցվածքների 

(այն բնագավառներում, որոնք սպասարկում են արդյունաբերության, գյուղատնտեսու-

թյան և շինարարության արտադրությունների աշխատանքների կազմակերպումը), ծա-

ռայություններ մատուցող օբյեկտների ստեղծումը և օգտագործումը (հիվանդանոցներ, 

մարզական շինություններ, մանկապարտեզներ):  

2000-ականներից ի վեր ստեղծված ՄՄ-ներից շատերը (օրինակ` «Թումանյան 

միջհամայնքային միավորում» համայնքների միությունը (2004), որի կազմում 

ընդգրկված են Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր 31 համայնքները
146

) 

տրամադրել են մասնագիտական խորհրդատվություն համայնքներին, իրականացրել 

բարեգործական ծրագրեր, ինչպես նաև դրամաշնորհային ծրագիր: Հայկական մի շարք 

համայնքներում ձևավորված ՄՄ-ների հիմնական գործառույթների մեջ են եղել նաև 

համայնքների կարողությունների զարգացումը, ուսուցումը, տեխնիկական աջակցու-

թյունը, համայնքային ծառայությունների մատուցումը, համայնքային կարիքների 

գնահատումը: Հատկանշական է, որ միջհամայնքային համագործակցության 

արդյունքում ստեղծվել են նաև կազմակերպություններ, ինչպես օրինակ՝ Վեդի 

տարածաշրջանի 18 համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորված 

միջհամայնքային միավորման շրջանակներում է ստեղծվել «Մաքուր երկիր» ՍՊԸ-ն 

(2012), որը աղբահանության կառավարման խնդիրները լուծելու առաքելություն 

ստանձնեց: Մեկ այլ օրինակ է 2004 թվականին Արագածոտնի մարզի Ապարան 

տարածաշրջանի մի քանի համայնքների ստեղծած ՄՄ-ն՝ համայնքների սոցիալ-

տնտեսական, միջհամայնքային ճանապարհաշինության, ֆինանսական աջակցության, 

տեղեկատվության, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերա-

պահված այլ հիմնախնդիրների լուծման համար: Նկատենք, որ որքան մեծ թվով 

համայքներ են միանում միջհամայնքային միավորում ստեղծելու նպատակով, այնքան 

ավելի լուրջ հիմնարկ է ստեղծվում:  

Ինչպես տեսնում ենք, ՄՄ-ների ստեղծումը նախատեսվում է հանրային 

ծառայությունների մատուցումը համատեղ միջոցներով իրականացնելու, ծառայություն-

ների հասանելիությունն ապահովելու և որակը բարձրացնելու նպատակով: Վերջինիս 

                                                           
145

 Տե՛ս «Միջհամայնքային միավորների մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2018 թվականի 

մարտի 7, Հոդված 2-ի կետ 1-ին, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150514:  
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 Տե՛ս Թումանյան միջհամայնքային միավորում, http://tumanyan.vs.am/%D5%B4%D5% 

A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/: 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150514
http://tumanyan.vs.am/%D5%B4%D5%25%20A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
http://tumanyan.vs.am/%D5%B4%D5%25%20A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
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առավելությունն այն է, որ համայնքը ֆինանսական անբավարարության պատճառով իր 

ինքնուրույնությունից հրաժարվելու և մեկ այլ համայնքի մեջ ընդգրկվելու փոխարեն 

կարող է նախաձեռնել կամ միանալ ՄՄ-ին՝ վերը քննարկված բոլոր խնդիրների համար 

լուծումներ գտնելու և հանրային ծառայությունների ապահովման համար: Այս առումով 

ՄՄ-ների՝ որպես տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդի ինստիտուտի 

ուսումնասիրությունից հանգում ենք, որ ՀՀ մարզային ու համայնքային 

ծառայություններն ընդլայնելու և բարելավելու տեսանկունից գրանցվել է դրական 

տեղաշարժ: ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում վարչատարածքային 

միավորների միջև առավել օրգանական միասնությունը ապահովելու տեսանկյունից ևս 

ՄՄ ինստիտուտն առավելություններ ունի համայնքների խոշորացման գործընթացի 

նկատմամբ: Այսպիսով՝ միջհամայնքային միությունների ստեղծումը վարչատարածքային 

փոփոխությունների կարևոր ուղղություն է: Միջհամայնքային համագործակցությունը ոչ 

պակաս կարևորվում է նաև պատվիրակված ու կամավոր լիազորությունների 

իրականացման ընթացքում: Համագործակցությունն անչափ կարևորվում է 

կառավարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից, որովհետև առանձին 

համայնքներ պարզապես ի զորու չեն լուծելու իրենց համայնքներում առաջացած կառա-

վարման խնդիրները, քանի որ փորձ ու անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ չունեն՝ 

հրավիրելու այդ ոլորտի բարձրակարգ մասնագետներին:  

 

Եզրակացություն 
 

ՀՀ-ում համայնքների խոշորացումը չի ունեցել բացարձակ դրական կամ 

բացասական կողմեր: Գործընթացի վերլուծությունը փաստում է, որ ձեռքբերված 

արդյունքներն ունեցել են միաժամանակ դրական ու բացասական կողմեր: Առաջին 

դրական կողմն այն է, որ համայնքների խոշորացումը մասամբ կարողացել է լուծել տեղա-

կան ինքնակառավարման համակարգի մասնատվածության խնդիրը, ստեղծել 

բազմաբնակավայր համայնքներ: Սակայն նույն գործընթացի բացասական կողմն այն է, 

որ մինչև օրս որոշված չէ խոշորացվող կամ միավորվող համայնքների «արդյունավետ 

թիվը»: Ավելին, խոշորացման ընթացքում թույլ են տրվել մեթոդական սխալներ, օրինակ՝ 

միամակարդակ տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները հաշվի 

չառնելը, որ հանգեցրել է կառավարման կառուցակարգի բարդացմանը: Եվս մի 

մեթոդական սխալն այն է, որ խոշորացումը որոշ դեպքերում հանգեցրել է 

վարչատարածքային միավորների կազմալուծմանը: Երկրորդ դրական կողմն 

արձանագրվել է սուբվենցիոն ծրագրերից օգտվելու համատեքստում: Շնորհիվ նաև ըն-

դունված նոր կարգի՝ համայնքների խոշորացումը ուղղակիորեն նպաստել է սուբվենցիոն 

ծրագրերից օգտվելու՝ համայնքների հնարավորությունների մեծացմանը: Պաշտոնական 

վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ համայնքի համաֆինանսավորման չափը 2018-ից 

ի վեր աճել է: Նույն գործընթացի բացասական կողմը դրա երկարաժամկետ ար-

դյունավետության հավաստիքի բացակայությունն է: Անհրաժեշտ է հասկանալ՝ արդյոք 

արժե՞ գնալ խոշորացման միայն սուբվենցիոն ծրագրից օգտվելու համար, թե՞ ոչ: Հիշենք, 

որ համայնքների խնդիրների լուծման տեսանկյունից կարող է գործարկվել նաև 

միջհամայնքային միավորումների ինստիտուտը:  

Այսպիսով՝ համայնքների խոշորացման դրական ու բացասական կողմերի վերլու-

ծությունը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ անհրաժեշտ է նոր հայեցակարգ, որում պետք է 

առաջարկվեն նաև վերոնշյալ խնդիրների լուծումները:         
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The purpose of the article is to point out the main issues of the local self-government 

system in the Republic of Armenia based on the analysis of the positive and negative aspects of 

enlargement process. The aim of the study is to present the changes in the conceptual basis of 

community enlargement in the light of recent socio-political reforms. The article examines the 

determinants of community enlargement creation of inter-community units to assess 

administrative-territorial changes steps to deepen decentralization.  

The research conducted on the basis of scientific general methodology. The study of the 

theoretical basis of enlargement process in the Armenian local self-government system is carried 

out using a comparative method of decentralization theories. The considerations presented in the 

context of the hypothesis, from the general to the private and vice versa, derived from the methods 

of induction and deduction. The legal-legislative bases regulating the field of local self-

government were comprehensively analyzed.  

As a result, in the end of the research, it is concluded that the conceptual bases of 

enlargement need to be reconsidered, as it requires the simultaneous development of new socio-

political realities and the modernization of the public administration system. On the other hand, the 

need to change the conceptual framework reforms is supported by the need to reconsider the issues 

existing in the local self-government system. 

 

Keywords: Local self-government in the Republic of Armenia, community enlargement, 

subvention, enlarged community, community union, administrative-territorial reform, public 

administration. 
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Цель статьи ‒ на основе анализа положительных и отрицательных аспектов процесса 

увеличения общин на местном уровне указать на приоритетные вопросы модернизации 

системы местного самоуправления в Республике Армения. В статье исследуются 

детерминанты увеличения общин, создание межобщинных единиц для оценки 
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эффективности административно-территориальных изменений, а также по углублению 

децентрализации. 

Исследование проводилось на основе общей и узко профессиональной методики. 

Изучение теоретических основ увеличения местных общин проводилось с использованием 

сравнительного метода теорий децентрализации. Идеи, представленные в контексте 

гипотезы, от общего к частному и наоборот, были выведены методами индукции и 

дедукции; комплексно проанализированы законодательно-правовые основы, регулирующие 

сферу местного самоуправления. 

В результате исследования сделан вывод о том, что концептуальные основы 

увеличения общин нуждаются в пересмотре, поскольку это требует одновременного 

освоения новых социально-политических реалий, модернизации системы государственного 

управления. С другой стороны, необходимость изменения концептуальных реформ продик-

тована необходимостью пересмотра проблем, существующих на местном уровне.  

 

Ключевые слова: местное самоуправление в Республике Армения, укрупнение 

общины, субвенция, укрупненная община, союз общин, административно-территориальная 

реформа, государственное управление. 
 

 

  


