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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ    ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ    ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ    
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ    

    Բարսեղյան ՆարինեԲարսեղյան ՆարինեԲարսեղյան ՆարինեԲարսեղյան Նարինե    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... համայնքային տնտեսություն, համայնքային բյուջե, 
համայնքային ռեսուրսներ, տնտեսական ներուժ, ֆինանսական վերահսկողու-
թյուն և աուդիտ: 

 
Համայնքային տնտեսության կառավարումը և զարգացումը կարող է իրա-

կանացվել համայնքային տնտեսության կառավարման գործիքակազմի միջոցով: 
Համայնքային տնտեսության կառավարման գործիքները բազմազան են, որոնք 
խմբավորվում են հետևյալ խմբավորումներում. 

1. Ծրագրավորում – ՀՀ տարածքային զարգացման ծրագրերը կազմվել և 
գնահատվել են տարածքային զարգացման մակարդակի գնահատման մեթոդա-
բանությամբ: Համայնքային տնտեսության զարգացման ծրագրերում առանձնա-
հատուկ տեղ է գրավում ֆինանսատնտեսական հիմնական փաստաթուղթը՝ բյու-
ջեն: Համայնքային տնտեսության գործունեության արդյունավետությունը մեծա-
պես պայմանավորված է համայնքի բյուջեի կազմման սկզբունքներով, նրան ներ-
կայացված պահանջներով: Գործառնական բյուջեն դիտարկվում է որպես պետա-
կան իշխանության և համայնքային տնտեսության գործառույթների ապահովման 
համար տարվա կտրվածքով դրամական միջոցների ձևավորման և ծախսման ֆի-
նանսական պլան: Բյուջեն նաև որոշակի սկզբունքներով և մասշտաբներով կենտ-
րոնացված դրամական ֆոնդ է, որը տնօրինում է իշխանության իրավասություն-
ներով օժտված մարմինը: Բյուջեի նյութական բովանդակությունը կայուն չէ, քանի 
որ մշտապես փոփոխվում են դրանում կենտրոնացված դրամական միջոցների 
ծավալը, մուտքերի տեսակները, ծախսումների ուղղությունները [1, 43]: Շարու-
նակվում են մինչ օրս ՀՀ կառավարության կողմից նախաձեռնված հստակ տա-
րածքային ուղղվածությամբ ֆինանսական աջակցության հետևյալ ծրագրերը՝ 

•••• վարկային ծրագրեր, 
•••• պետական հատվածային զարգացմանը նպաստելու ծրագրեր, 
•••• երաշխիքային ծրագրեր, 
•••• մասնավոր պետական համագործակցությամբ ծրագրեր: 
2. Ֆինանսական խթաններ – Ֆինանսական խթաններ են հանդիսանում. 
• Վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրված գումարների 
ծավալները 

• Հողի հարկ, հազ. դրամ 

• Գույքահարկ, հազ. դրամ 
• Համահավասար կենսամակարդակի բարելավման պայմաններում բարձր 
տնտեսական զարգացում ապահովող ներդրումների իրականացում: 



– 114 – 

Համայնքների բյուջետային միջոցների հաշվապահական հաշվառումն իրա-
կանացվում է «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի [2 ՀՕ-515] և 
դրա ենթաօրենսդրական ակտերի համաձայն, որոնք համահունչ չեն ժամանա-
կակից հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստան-
դարտների (ՀՀՀՀՄՍ - GFS-2001) պահանջներին: Ոլորտը կարգավորելու նպատա-
կով 2007-2008թթ. ընդունվել են ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի մի 
շարք հրամաններ [3 հրաման], որոնց համաձայն՝ 2009-ից սկսած՝ համայնքների 
բյուջեները կազմվում են ընդունված նոր դասակարգումների համաձայն` սահ-
մանված նոր ձևով, ինչպես նաև համայնքները ամսական, եռամսյակային և տա-
րեկան պարբերականությամբ կազմում, ամփոփում և ներկայացնում են ֆինան-
սատնտեսական գործունեության մասին հաշվետվություններ: 

3. Ենթակառուցվածքներին օժանդակություն – աղքատության մոդիֆիկաց-
ված համաթվի բաղկացուցիչ հանդիսացող արժանավայել կյանքով ապրելու հնա-
րավորությունների սահմանափակության և հասանելիության համաթվի միջոցով 
որոշվում են օժանդակություն պահանջող ենթակառուցվածքները: 

4. Վարչական միջոցառումներ    –––– հասարակական հետաքրքրություն ներկա-
յացնող նախագծերը կազմվում են տարածքային կառավարման և համայնքային 
տնտեսության կառավարման մարմինների մասնակցությամբ և օժանդակու-
թյամբ։ Նման մեթոդաբանությամբ արդեն իսկ կազմվել և ՀՀ կառավարության հա-
վանությանն են արժանացել ՀՀ մարզային զարգացման ծրագրերը: Համայքի կա-
ռավարման գործիքակազմի տեղեկատվական բազան    ՀՀԱՎԾ հրապարակում-
ներն են, այդ թվում` տնային տնտեսությունների հետազոտությունների անվա-
նազերծված տվյալների բազաները և ոլորտային ուսումնասիրությունները, պե-
տական    բյուջեները և դրանց կատարողականների անվանազերծված տվյալների 
բազաները, այդ թվում` ընթացիկ հաշվետվությունները, դոնոր կազմակերպու-
թյունների հաշվետվություններն ու հետազոտությունները ինչպես պետական, 
այնպես էլ մարզային մակարդակով: Աղքատության մակարդակի հաշվարկման 
համար հիմք են հանդիսանում ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության 
և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրերի կողմից «Համայնքների տիպաբանության զար-
գացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված «ՀՀ գյուղական համայնքների 
տեղեկատվական ապահովում, վերլուծություններ և տիպաբանություններ» հե-
տազոտության արդյունքում ստեղծված տեղեկատվական բազան, մի շարք հա-
սարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացված հետազոտական 
աշխատությունները և այլն:  

5. Տարածքային զարգացման հիմնադրամ    –––– մինչ օրս գործող «Փոքր և Միջին 
ձեռնարկատիրության հիմնադրամի», «Գյուղական համայնքների տնտեսական 
զարգացման հիմնադրամի» օրինակների վրա ուսումնասիրվում են «Համայնքա-
յին զարգացման հիմնադրամ» ինստիտուցիոնալ կառույցի ձևավորման նպատա-
կահարմարությունը, իրավական հիմքերը և հնարավորությունները: Տարածքային 



– 115 – 

զարգացման հիմնադրամի նպատակը տարածքներում ենթակառուցվածքների 
ձևավորումն ու պահպանումն է, մասնավորապես` բնակարանային ֆոնդ, ճանա-
պարհներ, տարածքային զարգացման կենտրոններում ձեռնարկատիրության 
խթանման նպատակով երաշխիքներ և շուկայականից ցածր տոկոսադրույքներով 
վարկերի տրամադրում:  

6. Ռեսուրսներ.    Ընդհանրապես ռեսուրս ասելով՝ հասկանում ենք այս կամ 
այն տարածքի որոշակի հնարավորությունների` նյութական և ոչ նյութական 
հնարավորությունների ամբողջություն, որոնք կարող են օգտագործվել տնտեսա-
կան գործունեության ժամանակ: Համայնքի ռեսուրս ասելով՝ հասկանում ենք հա-
մայնքի վարչական տարածքում գտնվող նյութական և ոչ նյութական հնարավո-
րությունների ամբողջությունը, որոնց տնօրինման իրավունքը վերապահված է 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններին [7, 16]: Տեղական ինքնակառա-
վարման հիմքերը կարող են կազմավորել հետևյալ ռեսուրսները.  

• տնտեսական, որի մեջ մտնում են համայնքի սեփականությունը, պետա-
կան սեփականություն հանդիսացող գույքը, տեղական ֆինանսները, 

• իրավական, որի մեջ ներառվում են լիազորությունները և տեղական 
ինքնակառավարման իրավական հիմքերը, 

• ֆինանսական, որը ֆինանսական ռեսուրսների համալիր է և առավել 
ակնհայտ դրսևորվում է համայնքի բյուջեում, 

• կառավարչական, որի մեջ ընդգրկվում են կառուցվածքային, կազմակեր-
պական, տեղեկատվական և կադրային ռեսուրսները:  

Համայնքի զարգացումը պայմանավորված է նյութական ռեսուրսների առ-
կայությամբ, քանի որ դրանցով է արտահայտվում տարածքում ներդրումների 
արդյունավետությունը: Սովորաբար նյութական ռեսուրսների թվին են նաև դաս-
վում արտադրական ներուժը, արտադրական հզորությունները, որոնք գտնվում 
են տվյալ տարածքում: Դրանցից է կախված համայնքի բնակչության բարեկեցու-
թյունը: Բայց համայնքի զարգացման գլխավոր ներուժը հանդիսանում է համայն-
քի կադրային ներուժը: Կարևորվում է նաև իրավական ռեսուրսների առկայու-
թյունը, առանց որոնց հնարավոր չէ իրականացնել տնտեսական գործունեություն: 

Զարգացման ներուժը բնութագրվում է հետևյալ ցուցանիշներով` 
• Աշխարհագրական դիրքի բնութագրիչներ և բնակլիմայական պայմաններ 
• Ենթակառուցվածքներով ապահովածության մակարդակ 
• Բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվ 
• Բնական պաշարների առկայություն 
• Տարածքներում ավանդույթների առկայություն 
• Գործող կազմակերպությունների քանակ 
• Գործող կազմակերպություններում զբաղվածների տեսակարար կշիռ 
• Ընդամենը ոռոգելի հողատարածքներ, հա 
• Ընդամենը գյուղատնտեսական հողատարածքներ, հա 
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• Գործող վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի թիվ: 
7. Գնումների գործընթացի կազմակերպում. Համայնքներում գնումների 

գործընթացը կարգավորվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և իրավական այլ 
ակտերով: Ընդհանուր առմամբ թեպետ «Գնումների մասին» ՀՀ նոր օրենքի ընդու-
նումից հետո փոքր-ինչ թեթևացել է գնումների գործընթացի կազմակերպման 
թղթաբանությունը, այնուամենայնիվ, այդ գործընթացն առայժմ շարունակում է 
մնալ բարդ, աշխատատար և ժամանակատար, ինչը երբեմն խոչընդոտում է պլա-
նավորված աշխատանքները նախատեսված ժամկետներում գներով և որակով 
կատարելու համար: Գնումների համակարգի բարդության պատճառով համայնք-
ներում, հատկապես գյուղական համայնքներում, շատ քիչ են այդ համակարգը 
լավ պատկերացնող, համապատասխան կարողություններով մասնագետները: 
Իսկ գնումների մասնագետների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերը շա-
րունակական և համակարգված բնույթ դեռևս չունեն և համայնքների կարիքները 
չեն բավարարում: 

8. Վերահսկողություն. Համայնքի բյուջեի կատարման նկատմամբ մշտա-
կան հսկողությունն իրականացնում է համայնքի ղեկավարն իր աշխատակազմի 
միջոցով, իսկ բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողության ընթացակարգը 
սահմանվում է ՀՀ օրենքներով: Վերջինս իրավասու են իրականացնել համայնքի 
ավագանին, ՀՀ կառավարությունը և ՀՀ վերահսկիչ պալատը` օրենքով սահման-
ված կարգով և իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: Հա-
մայնքի ավագանին ընդհանուր առմամբ որոշ բացառություններով դեռևս գրեթե 
չի իրականացնում բյուջեի վերահսկողությունը ոչ իր անդամների կամ հանձնա-
ժողովների, և (կամ) ոչ էլ աուդիտորական մասնագիտացված կազմակերպության 
միջոցով: Բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողությանը և վերահսկողությանը 
որոշ չափով լրացնում են ներքին և արտաքին աուդիտորները: ՀՀ օրենսդրու-
թյամբ համայնքներում ներքին աուդիտի իրականացումը պարտադիր պահանջ է, 
այն կարգավորվում է «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքով: Համաձայն այդ 
օրենքի՝ ՀՀ կառավարությունը պետք է հաստատի ներքին աուդիտի ստանդարտ-
ները և ներքին աուդիտորների վարքագծի կանոնները, իսկ պետական լիազոր 
մարմինը` ներքին աուդիտի վերաբերյալ մեթոդական ցուցումները (ուղեցույցնե-
րը) և ներքին աուդիտի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող իրա-
վական այլ ակտեր: 

Համայնքներում ներքին աուդիտը ցայսօր ընդգրկել է լոկ ֆինանսական աու-
դիտը` անտեսելով աշխատանքների կատարման աուդիտը: Հայաստանի հա-
մայնքներից շատերում ներքին աուդիտ կամ ընդհանրապես չի իրականացվում, 
կամ դրա իրականացման մակարդակը բավականին ցածր է` հիմնականում ֆի-
նանսական միջոցների սղության, մասնագետների ցածր որակավորման, անհրա-
ժեշտ ուղեցույցների և մեթոդական ցուցումների բացակայության, ներքին աուդի-
տի` պարտադիր լինելու մասին անտեղյակության և այլ պատճառներով: Ներքին 
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աուդիտը կարող է ընդգրկել նաև համայնքային կազմակերպությունների գործու-
նեությունը: Սակայն դա նույնպես առայժմ խիստ ձևական բնույթ է կրում: 

Արտաքին աուդիտ.    Բյուջեի կատարման վերահսկողությունը մշտապես և 
արդյունավետ իրականացնելու նպատակով համայնքների ավագանիները կարող 
են ներգրավել աուդիտորական ծառայություններ, որոնց դիմաց վճարումը կա-
տարվում է համայնքի բյուջեից: Համայնքի ավագանին բյուջեի կատարման տա-
րեկան հաշվե-տվության վերաբերյալ կարող է անցկացնել նաև անկախ աուդիտ : 
Ի տարբերություն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի [5, հոդված 
81]՝ «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» [6, հոդ-
ված 35] և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք-
ներով արտաքին աուդիտի իրականացումը համայնքներում պարտադիր է: Ար-
տաքին աուդիտը կարող է ներառել նաև համայնքային կազմակերպությունների 
գործունեությունը: 

Պետական ֆինանսական վերահսկողություն.    ՀՀ կառավարությունը հա-
մայնքի բյուջեի կատարման վերահսկողությունն իրականացնում է պետական 
բյուջեից    համայնքին տրված նպատակային հատկացումների (սուբվենցիաների, , , , 
պետական գույքի մասնավորեցումից համայնքի բյուջե մասհանված գումարների, 
պետության կողմից համայնքին պատվիրակված լիազորությունների իրականաց-
ման ծախսերի կատարման համար տրված միջոցների) օգտագործման, ինչպես 
նաև պետական բյուջեից և օրենքով թույլատրված այլ աղբյուրներից ներգրավված 
փոխառու միջոցների օգտագործման և դրանց մարման ծրագրի նկատմամբ իր 
կողմից սահմանված կարգով, պաշտոնական լիազոր մարմնի (ՀՀ ֆինանսների նա-
խարարության) միջոցով: Սակայն համայնքներում կատարված դիտարկումները 
ցույց են տալիս, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարության վերստուգիչ վարչությունը 
հաճախ արհեստականորեն ընդլայնում է վերահսկողության իր շրջանակները` 
ընդգրկելով նաև համայնքի բյուջեի սեփական միջոցների օգտագործումը, հող-
հատկացումները և այլ հարցեր: Ավելին, համայնքների գերակշիռ մասը նույնիսկ 
անտեղյակ է այդ շրջանակների օրենսդրական սահմանափակումների մասին: 

        
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Հովհ. Հարությունյան, «Բյուջետային գործընթացի և ֆինանսական կայունության 
գնահատման հիմնահարցերը տեղական ինքնակառավարման համակարգում», 
Տիգրան Մեծ Երևան 2007թ.: 
2. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք: 
3. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի «ՀՀ բյուջետային ու հանրային հատվա-
ծի հաշվապահական հաշվառման դասակարգումները և դրանց կիրառման ցուցում-
ները հաստատելու մասին» հրաման: 
4. Воронин А.Г., Лапин В.А, Широков А.Н., «Основы управления муниципальным 
хозяйством», Москва, 1998г. 
5. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը: 
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Эта статья призвана выявить важные вопросы, которые являются специфичес-

кими для местной экономики и общин в управлении финансовой деятельностью, 
обсудить сообщество экономического управления, отношения между государством 
и общинами коренных народов, местных мероприятий по оценке и улучшению 
экономики типичные современных подходов к управлению. 
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This article aims to reveal the important issues that are specific to local economies 
and communities in the management of financial activities, discuss community 
economic governance, the relationship between the state and indigenous communities, 
the local economy assessment and improvement activities typical of modern 
management approaches.  

 
  


