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Թրփանճեան hասարակական hետազոտությունների կենտրոն

ՀՀ համայնքների խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ուղղակի և
անուղղակի ծախսերի և օգուտների մոտարկված հաշվարկ
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Սույն ուսումնասիրությունը հնարավոր է դարձել իրականացնել Քաունթերփարթ
ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից իրականացվող
Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման
աջակցության ծրագրի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակչության
առատաձեռն աջակցության շնորհիվ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալության գործընկերային պայմանագրի շրջանակներում՝ Հայաստանի
Ամերիկյան Համալսարանի Թրփանճեան hասարակական hետազոտությունների
կենտրոնի միջոցով: Սույնի բովանդակությունը, արտահայտված տեսակետները և
կարծիքները պատկանում են հեղինակին` Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի
Թրփանճեան hասարակական hետազոտությունների կենտրոնին և հնարավոր է, որ
չհամընկնեն Քաունթերփարթ ինթերնեշնլի հայաստանյան ներկայացուցչության,
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության և ԱՄՆ կառավարության
տեսակետների հետ:

Աջակցող թիմ:
Դր. Դուգլաս Շումավոն
Դր. Արփի Բալյան
Դր. Եվգենյա Պատուրյան
Դր. Ալեքսանդր Գրիգորյան
Վալենտինա Գևորգյան
Մարիամ Մաթևոսյան
Նելլի Մինասյան
Աննա Դրնոյան
Անիտա Բարունի

Թրփանճեան հասարակական հետազոտությունների կենտրոնը (ԹՀՀԿ) իր
շնորհակալությունն է հայտնում «Մենեջմենթ Փարթներս» Ամերիկյան
խորհրդատվական ընկերությանը, որ մասնագիտացած է Կառավարության
գործունեության
արդյունավետությունը
պայմանավորող
գործոնների
ուսումնասիրություններում, հաշվետվության մշակմանն ու հետազոտության
ընթացքին աջակցելու համար: Մեր գնահատանքն ենք հայտնում նաև
«Քաունթերփարթ ինթերնեշնլ»-ի Հայաստանյան գրասենյակին և ՀՀ Տարածքային
կառավարման
նախարարությանը՝
օգտակար
դիտողությունների,
մեկնաբանությունների և տվյալների հավաքագրմանն աջակցելու համար:

Ամփոփում
Վերլուծությունը բաղկացած է երեք մասից. (1) Հայաստանյան տեղական
ինքնակառավարման մարմինների մասին որոշակի տվյալների հիման վրա, էկոնոմետրիկ
անալիզի միջոցով, կառուցվում և համեմատվում են մի քանի մոդելներ: Մոդելների վերլուծությունը
ցույց է տալիս, որ եկամուտների հավաքագրման իմաստով ավելի խոշոր համայնքներն առավել
բարձր արդյունավետություն ունեն: (2) Համայնքների խոշորացման հետ առնչվող ծախսերն ու
օգուտները հաշվարկվել են հիմք ընդունելով համայնքային բյուջեների տիպիկ օրինակներ, նաև այլ
տվյալներ, ինչպիսիք են, օրինակ, տարբեր ծառայությունների արժեքներ, ստանդարտ
աշխատավարձերի դրույքաչափեր և այլն: (3) Դիտարկվում են նաև որոշ կարևոր որակական
գործոններ և խոշորացման արդյունքում դրանց հնարավոր ազդեցությունը խոշորացման
գործընթացի վրա:
Վերլուծության երկրորդ և երրորդ մասերը իրականացվել են, հիմք ընդունելով
համայնքային խոշորացման երկու սցենարները: Ըստ առաջին սցենարի, Հայաստանում
համայնքների թիվը 9141-ից նվազում է մինչև 300 համայնք: Ըստ երկրորդ սցենարի, համայնքների
թիվը 914-ից նվազում է ընդհուպ մինչև 50 համայնք: Բարեփոխումը նախատեսվում է
իրականացնել երեք տարիների ընթացքում: Վերլուծությունը կատարվել է առաջիկա տաս
տարիների կտրվածքով:
Առաջին սցենարի համաձայն, բարեփոխման արդյունքում ակնկալվող ընդհանուր
օգուտները կազմում եմ մոտավորապես 50,000,000,000 ՀՀ դրամ: Բարեփոխման հետ առնչվող
ընդհանուր ծախսը կազմում է մոտ 38,000,000,000 ՀՀ դրամ: Առաջիկա տաս տարիների ընթացքում,
օգուտները գերակշռում են ծախսերը, գոյացնելով մոտ 12,000,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն:
Այնուամենայնիվ, բարեփոխման ընթացքում (երեք տարի) ծախսերը գերակշռում են օգուտները:
Երկրորդ սցենարն ավելի ծախսատար է. 41,000,000,000 ՀՀ դրամ, բայց ավելի շատ
օգուտներ է գոյացնում՝ 81,000,000,000 ՀՀ դրամ՝ 10 տարիների ընթացքում գոյացնելով մոտ
40,000,000,000 ՀՀ դրամի խնայողություն:
Ինչ վերաբերում է որակական գործոններին, ապա սցենար մեկի արդյունքում դրական
հետևանքներն ավելի քիչ են, սակայն այն միաժամանակ ավելի քիչ ռիսկեր է ստեղծում: Սցենար
երկուսը համայնքների գործառնությանն առնչվող դրական հետևանքներ առաջացնելու ավելի շատ
ներուժ ունի, բայց միաժամանակ, այն համայնքների խոշորացման նկատմամբ հանրային
դիմադրություն առաջացնելու ավելի մեծ հավանականություն է ստեղծում՝ առաջ բերելով դժվար
լուծելի մի շարք խնդիրներ:
Ընդհանուր առմամբ ծախսերի և օգուտների վերլուծությունը համադրելով որակական
գործոնների վերլուծության հետ, կարելի է ասել, որ առաջին սցենարն ավելի քիչ օգուտներ է
գոյացնում, բայց միաժամանակ ավելի պակաս ռիսկային է: Երկրորդ սցենարն էականորեն ավելի
շատ օգուտներ է գոյացնում, բայց հավանական է, որ այն կարող է ավելի մեծ հակասությունների
առիթ դառնալ՝ բացասական ազդեցություն թողնելով ժողովրդավարական գործընթացների
զարգացման և որոշակի խմբերի ներկայացվածության վրա:
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Ներածություն
ՀՀ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքը
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո նորաստեղծ Հայաստանի
Հանրապետությունը ժառանգեց նախորդ ռեժիմի վարչատարածքային բաժանման
կառուցվածքը: Նախկինում, ըստ Խորհրդային Հայաստանի վարչատարածքային
բաժանման, բնակավայրերը դասակարգվում էին քաղաքայինի և գյուղականի:
Խորհրդային Հայաստանի տարածքը բաժանված էր 37 վարչական շրջանների
(Տարածքային կառավարման նախարարություն, 2013):
ՀՀ-ում տարածքային կառավարման բարեփոխումները սկսվեցին 1995թ-ից:
ժողովը
Նորանկախ
Հայաստանի
Հանրապետության
Ազգային
ժողովրդավարացմանն ուղղված օրենքների շարքում առաջնահերթ ընդունեց նաև
«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ
օրենքը, (ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք, 1995) հիմք ընդունելով
Սահմանադրության 104-րդ հոդվածը, (ՀՀ Սահմանադրություն, 1995) համաձայն
որի Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորները մարզերն
ու համայնքներն են, մարզերն իրենց հերթին կազմված են գյուղական և
քաղաքային համայնքներից: ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի
համաձայն ՀՀ տարածքը բաժանվում է 10 մարզերի: ՀՀ մարզերում իրականացվում
է տարածքային կառավարում, որը կանոնակարգվում է ՀՀ Նախագահի 1997
թվականի հրամանագրով, (ՀՀ նախագահի թիվ 728 հրամանագիր, 1997) իսկ
հանրապետությունում առկա 915 համայնքներում` տեղական ինքնակառավարում,
ինչն էլ կարգավորվում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով
(Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, 2002):
Համայնքների ներկա կառուցվածքը, ըստ դրանց բնակչության թվաքանակի,
ներկայացված է ստորև Աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 2 ՀՀ համայնքների դասակարգումը ըստ բնակչության թվաքանակի, 2011

ՀՀ համայնքներն ըստ
բնակչության թվի (մարդ)
100
101 - 300
301 - 500
501 – 1000
1.001 – 3.000
3.001 – 5.000
5.001 – 15.000
15.000-ից ավել
Երևան
Արծվաշեն2
Ընդամենը

Համայնքների թիվ
29
167
76
169
324
71
55
22
1
1
915

Աղբյուրը՝ USAID/Counterpart International Armenia, 2012
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Չի համարվում առանձին համայնք:

Տեղական
ինքնակառավարման
համակարգի
ներդրումը
ՀՀ-ում,
հանդիսանալով
իշխանության
ապակենտրոնացման
քաղաքականության
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, հիմք դրեց տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ձևավորմանն ու դրանց ինստիտուցիոնալացմանը: Այնուամենայնիվ
տեղական ինքնակառավարման համակարգերի զարգացման գործընթացը դեռևս
ընթացքի մեջ է և հեռու է համեմատաբար ավարտված որակվելուց:

Առկա խնդիրներ
Ըստ
«Ֆրիդոմ
Հաուզ»
ժողովրդավարացման
գործընթացներն
ուսումնասիրող ամենամյա հաշվետվությունների (Nations in Transit, 2012), 20052010 թթ. Հայաստանում տեղական ժողովրդավարական կառավարման
համակարգը գնահատվել է 5.50 միավորով3, մինչդեռ 2011-2012 թթ. այդ ցուցանիշը
որոշ չափով վատթարացել է, հասնելով 5.75 միավորի: Ըստ այդ հաշվետվության,
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինները թափանցիկության և
հաշվետվողականության պակաս ունեն: Շատ համայնքներ մարդկային
ռեսուրսների կարիք ունեն: Տեղական բյուջեների սակավ ռեսուրսները,
հատկապես փոքր համայնքների դեպքում խիստ մտահոգության առիթ են տալիս
(Nations in Transit, 2012):
Ոլորտում ակադեմիական ուսումնասիրությունների պակասը բարդացնում
է տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) առաջընթացի
մասին միանշանակ և օբյեկտիվ եզրակացությունների մշակումը, այնուամենայնիվ
գոյություն ունեն մի շարք հաշվետվություններ և հայեցակարգային փաստաթղթեր,
որոնք ուսումնասիրում են Հայաստանում ՏԻՄ-երի գործառնության տարբեր
ասպեկտներ
և
մատնանշում
են
դաշտում
առկա
խնդիրները4:
Ուսումնասիրությունները հաճախ խոսում են համայնքների թույլ ֆինանսական
կարողությունների մասին: Հայաստանի համայնքների մոտ կեսը 1000-ից պակաս
բնակչություն ունի: Քանի որ համայնքների բյուջեները ֆինանսավորվում են
տեղական հարկերի միջոցով, նման փոքր հարկման բազաների առկայության
պարագայում
համայնքները
դժվարանում
են
իրականացնել
առավել
երկարաժամկետ զարգացման ծրագրեր, հիմնականում կենտրոնանալով
նվազագույն վարչական կարիքների վրա: Վարչական ծախսերը կազմում են
համայնքների բյուջեների 77%-ը (ՀՀ Կառավարություն, 2011):
Այսպիսով` կարելի է ասել, որ չնայած ՏԻՄ-երի ինստիտուցիոնալ հիմքի
ձևավորմանը՝ համակարգը, հիմնելու օրվանից մոտ երկու տասնամյակ անց էլ,
դեռևս հեռու է արդյունավետ գործելուց, համայնքները հաճախ դժվարանում են
մատուցել բարձրակարգ ծառայություններ և չեն տիրապետում նման
ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների:
Հաշվի առնելով տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներկա
իրավիճակի վերլուծությունը և նպատակ ունենալով նպաստել տեղական
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Գնահատումը կատարվել է 1-7 սանդղակով, որտեղ 1-ը ժողովրդավարական զարգացման
ամենբարձր, իսկ 7-ը համապատասխանաբար ամենացածր աստիճաններն են: 2012-ի
գնահատականներն արտացոլում են 2011 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած
ժամանակահատվածը:
4
Տես օրինակ USAID and Counterpart Armenia (2012)

ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետ գործառնությանը 2011թ-ին ՀՀ
Կառավարությունը հավանություն է տվել «Համայնքների խոշորացման և
միջհամայնքային
միավորումների
ձևավորման
հայեցակարգին»
(ՀՀ
Կառավարություն, 2011):
Խոշորացումն ընդհանուր հասկացություն է, որ կիրառվում է սակավ
բնակեցված տարածքներում վարչարարական արդյունավետության հասնելու,
հանրային ծառայությունների բարելավման և բնակիչների սոցիալական
փորձառության մեծացմանն ուղղված համայնքների կամ շրջանների միավորման
համատեքստում: Քաղաքների և գյուղերի միավորումը հաճախ դիտարկվում է
ֆինանսական միջոցների խնայողության և համայնքների կողմից տրամադրվող
հանրային ծառայությունների բարելավման տեսանկյուններից: Հայտնի է, որ
գոյություն ունի նմանատիպ բարեփոխումների իրականացման հարուստ
միջազգային փորձ և դրա ուսումնասիրությունը կարող է դրական ազդեցություն
ունենալ ավելի բազմակողմանի և արդյունավետ քաղաքականության մշակման և
հետագա իրագործման համար: Սա նշանակում է, որ այլ երկրների համայնքների
միավորման (խոշորացման) փորձի ուսումնասիրությունը կարող է նպաստավոր
լինել հայկական համատեքստում արդյունավետ քաղաքականության մշակման
համար:

Միջազգային փորձ
Էստոնիա
Ըստ Էստոնիայի Հանրապետության Սահմանադրության տեղական
ինքնակառավարման միավորներ են հանդիսանում գյուղերը և քաղաքները:
Տեղական նշանակության բոլոր հարցերը տնօրինվում են տեղական
ինքնակառավարման մարմինների կողմից, որոնք ըստ օրենքի անկախ են
(Constitution of the Republic of Estonia, 1992):
Էստոնիայում տեղական ինքնակառավարման համակարգը մեծապես
հատվածական էր, ՏԻՄ-երի 53%-ը 2.000-ից էլ պակաս բնակչություն ուներ:
Տեղական
ինքնակառավարման
բարեփոխումները
կենտրոնական
կառավարության օրակարգում էին: 1994-ին Խորհրդարանական բոլոր հիմնական
ուժերը աջակցում էին համայնքների խոշորացման քաղաքականությանը:
Տեղական ինքնակառավարման ոլորտի բարեփոխումներն Էստոնիայում սկսվեցին
2001-ին:
Բարեփոխման աջակցման նպատակով պիլոտային հետազոտություններ
անցկացվեցին ընտրված համայնքներում՝ դիտարկելու առկա հիմնախնդիրներն ու
հանրության տրամադրությունը: Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ
իրենց առջև ծառացած խնդիրների և առաջադրանքների լուծման համար
համայնքները սահմանափակ ֆինանսական հնարավորությունների էին
տիրապետում (National Association of Local Authorities in Denmark, 1998):
Համայնքների խոշորացումն Էստոնիայում իրականցվեց կամավորության
սկզբունքով, տարածքային խոշորացման մոդելի համաձայն: Ըստ կամավորության
սկզբունքի կենտրոնական կառավարությունը դրամաշնորհ էր տրամադրում բոլոր
այն համայնքներին, որոնք կամովին որոշում էին ընդգրկվել խոշորացման

գործընթացում:
Ֆինանսական
նման
խթանների
վրա
հիմնված
քաղաքականությունը յուրաքանչյուր համայնքի խոշորացման համար հավասար
հնարավորություններ էր ստեղծում: Կամավոր խոշորացման առավելություններ
էին համարվում համայնքային ծառայությունների բարձրացված որակը,
համայնքների ընդգրկվածությունը խոշորացման գործընթացում, և խուսափումը
պարտադրված խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ռիսկերից: Բարեփոխման
թերություններից մեկն էլ դրա համեմատական դանդաղությունն էր (National
Association of Local Authorities in Denmark, 1998): 1996-ից մինչև 2005 ընդհանուր
առմամբ 49 միավորներ խոշորացվեցին ստեղծելով 21 նոր համայնքներ, ինչի
արդյունքում Էստոնիայում ձևավորվեցին ընդամենը 227 ՏԻՄ-եր (Estonian Ministry
of Interior, 2013):
Ներկայումս տարածքային առումով Էստոնիան բաժանված է մարզերի,
գյուղական և քաղաքային համայնքների: Ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի 15
մարզ և 226 համայնքներ, որոնցից՝ 33-ը քաղաքային, 193-ը գյուղական: ՏԻՄ-երը
գործում են մարզի շրջանակներում, դրանց չափերը տարբեր են: Ամենամեծ
համայնքը մայրաքաղաք Տալլինն է: ՏԻՄ-երի 2/3-ը 3,000-ից էլ պակաս
բնակչություն ունեն (Estonian Ministry of Interior, Department of Local Government and
Regional Administration, 2005):

Լատվիա
Լատվիայում տեղական ինքնակառավարման համակարգը բաղկացած է
երկու մակարդակներից: Առաջին մակարդակը ներառում է 525 հանրապետական,
քաղաքային, գյուղական, ինչպես նաև տարածքային համայնքներ: Տարածքային
համայնքները տեղական թվով 36 ՏԻՄ-երի խոշորացված միավորներն են:
Ինքնակառավարման երկրորդ մակարդակը ներառում է 26 շրջանային միավորներ
և յոթ հանրապետական նշանակության քաղաքային համայնքներ: Արդյունքում
քաղաքները ներկայացված են երկու մակարդակներում միաժամանակ (Vilka &
Vanags, 2008):
Լատվիայի
ազգային
օրենսդրությունը
ՏԻՄ-երի
համար
գործառնությունների լայն շրջանակ է սահմանել: Տեղական մակարդակում
գոյացած
եկամուտները
բավարար
չեն
համայնքների
պարտադիր
լիազորությունների իրականացման համար: Լիազորությունների տարանջատումը
մշտական քննարկման առարկա է եղել թե՛ տեղական, թե՛ կենտրոնական
կառավարման մակարդակում: Լատվիական տեղական ինքնակառավարման
համակարգի հիմնական խնդիրը եղել է ֆինանսական ռեսուրսների սղությունը
(Barlow & Wastl-Walter, 2004):
Համայնքների
վերակազմավորման
հիմնարար
վարչատարածքային
բարեփոխման շրջանակներում ՏԻՄ-երի թիվը նվազեցվեց 80 միավորով, դրանց
թիվը հասավ 110-ի: Բարեփոխումն իրականացվեց և՛ կամավոր և՛ պարտադիր
սկզբունքներով: Ավելի խոշոր, լիազորությունների ավելի լայն շրջանակներով և
սեփական հարկային աղբյուրներով օժտված ՏԻՄ-երի ստեղծումը գործառութային
և տնտեսական առումով թույլ ՏԻՄ-երի գոյություն ունեցող խնդիրների լուծման
ուղի է համարվել (Vilka & Vanags, 2008):

Գերմանիա
Քսաներորդ
դարի
երկրորդ
կեսերից
ի
վեր
Գերմանիայի
վարչատարածքային կառուցվածքը բավականին բարդ է եղել: Գերմանիայի
երկրամասերը խայտաբղետ կառուցվածք են ունեցել: Օրինակ, հյուսիսային
երկրամասերում տեղական ինքնակառավարումը պատկանում էր հյուսիսեվրոպական տիպին, մինչդեռ հարավային երկրամասերում համայնքները
հատվածական կառուցվածք ունեին, ինչն ավելի մոտ է հարավ-եվրոպական
մոդելին: 1990-ականներին Արևելյան Գերմանիան իրականացրեց համայնքների
խոշորացում: 1990-ից 2004-ի ընթացքում Բրանդենբուրգն իր համայնքների թիվը
1,793-ից նվազեցրեց մինչև 419: Թյուրինգիայի երկրամասը համայնքային
խոշորացման մեկ այլ օրինակ է, որը 1990-1996 թվականներին իր համայնքների
թիվը նվազեցրեց 1,717-ից մինչև 1,179 (Wollmann & Kuhlmann, 2004):
Բարեփոխումների երկու հիմնարար փուլերի արդյունքում (1960-1970թթ.)
մինչև 2003թ. Արևմտյան և Արևելյան Գերմանիային երկրամասերում ՏԻՄ-երի
քանակը 31.000-ից (միջին բնակչությունը 2.600) նվազեց մինչև 12.629 (միջինում
8.000 բնակչությամբ) (Wollmann, 2008):

Սլովակիա
Սլովակիան պատմականորեն ունեցել է տեղական ինքնակառավարման
շատ հատվածական համակարգ: Երկրի տարածքի վերակազմավորումը և
տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումը Սլովակիայի պետական
կառավարման օրակարգ դարձավ 1996թ-ին: Սլովակիայի հանրապետության
տարածքային և վարչական բաժանման մասին օրենքը համայնքը սահմանում է
որպես տեղական ինքնակառավարման անկախ ներկայացուցչական մարմին
(Slovak Republic National Council, 1996):
2000թ-ին Սլովակիայի հանրապետության համայնքների թիվն էր՝ 2,883:
Հիմնականում
պատմական
հանգամանքների
բերումով
տեղական
ինքնակառավարման համակարգը մեծապես հատվածական կառուցվածք ուներ,
ինչը սահմանափակում էր կենտրոնական կառավարությունից ՏԻՄ-երին
լիազորությունների փոխանցումը (Horváth & Initiative, 2000):
Ըստ Սլովակիայի ներքին գործերի նախարարության 2002թ-ին կատարած
հարցումը ցույց տվեց, որ միջհամայնքային համագործակցության նկատմամբ
հետաքրքրությունն ամենաբարձր է հիմնականում փոքր ՏԻՄ-երում: Սա վկայում
էր, որ այդ համայնքներում որոշակի պարտականությունների կատարման
ինքնուրույն ունակությունները բացակայում էին: Սլովակիայի փորձի
ուսումնասիրությունը
հետաքրքրական
է
նաև
միջհամայնքային
համագործակցության բարձր մակարդակի պատճառով: Մեծապես մասնատված
ՏԻՄ
միավորների
առկայության
պայմաններում
միջհամայնքային
համագործակցությունը
արդյունավետ
ծառայությունների
մատուցման
այլընտրանք է դարձել (Choginyan, 2007):
Միջհամայնքային
համագործակցությունը
օգնում
է
համախմբել
ռեսուրսներ, մատուցել ավելի որակյալ ծառայություններ ավելի արդյունավետ
ճանապարհով (Pawel Swianiewicz, 2002): Ֆինանսական միջոցների սղությունը,

ծառայությունների ոչ բավարար մատուցումը դարձան Սլովակիայում
միջհամայնքային համագործակցության հիմնական խթաններից մեկը:
Այսպիսով` վերը քննարկված միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ
համայնքների խոշորացումը քննարկված յուրաքանչյուր երկրում իր սեփական
առանձնահատոկություններն է ունեցել: Տարբեր Եվրոպական երկրներում
կիրառվել են համայնքների խոշորացման տարբեր սկզբունքներ՝ կամավոր կամ
պարտադիր: Գործածվել են նաև տարբեր սցենարներ, այնուամենայնիվ բոլոր
դեպքերում էլ համայնքների խոշորացումը դիտվել է որպես համայնքների
գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնական գործիք:

Մեթոդաբանություն
Սույն հետազոտության առաջնային նպատակը համայնքների խոշորացման
երկու այլընտրանքային սցենարների հետ առնչվող ուղղակի և անուղղակի
ծախսերի, ինչպես նաև օգուտների հաշվարկումն ու վերլուծությունն է:
Հետազոտության
առաջին
փուլում
կատարվել
է
համայնքների
գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնների որոշում
էկոնոմետրիկ վերլուծության մեթոդով: Տվյալների բազան ընդգրկում է շուրջ 30
փոփոխական 913 համայնքների համար (ավելի մանրամասն տե՛ս Հավելված 4):
Նման ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է էմպիրիկ եղանակով
գնահատել
խոշոր
համայնքների
ավելի
բարձր
արդյունավետության
հավանականությունը:
Առավել
խոշոր
համայնքների
համեմատական
արդյունավետության բացահայտումը խոշորացման օգտին խոսող ուժեղ
փաստարկ է, առնվազն գոնե տնտեսական տեսանկյունից: Հետազոտության
երկրորդ փուլում խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ծախսերն ու օգուտները
դասակարգվել են երկու ենթախմբերի՝ քանակական/հաշվարկելի և որակական:
Երկու ենթախմբերին պատկանող գործոններն էլ հաշվարկվել են ըստ
խոշորացման երկու սցենարների: Հաշվարկելի/քանակական գործոնների համար
կատարվել է ֆինանսական գնահատում5, իսկ որակական գործոնները քննարկվել
են: Բոլոր հաշվարկներն ու գնահատումները կատարվել են ըստ առաջարկվող
երկու սցենարների:

Համայնքների խոշորացման հնարավոր սցենարներ
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումների
անհրաժեշտությունն արդեն մի քանի տարի է ինչ գտնվում է Կառավարության
օրակարգում: Պետական և ոչ պետական կառույցներն ընդգրկված են եղել
տեղական
ինքնակառավարման
համակարգի
բարեփոխումների
քննարկումներում և առաջարկությունների մշակման գործում: Ոլորտի
փորձագետների ու հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով առաջ են
քաշվել համայնքային խոշորացման հետևյալ սցենարները:
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Կից ներկայացվող Հավելվածներ 1 և 2-ում (Excel) ներկայացված են բուն հաշվարկները և
հաշվարկման բանաձևերը:

Սցենար 1՝ Գոյություն ունեցող 914 համայնքների (բացառելով Երևանը)
թիվը նվազեցվում է մինչև մոտ 300 համայնք:
Սցենար 2՝ Գոյություն ունեցող 914 համայնքների (բացառելով Երևանը)
թիվը նվազում է մինչև 50 համայնք, ինչն ընդհանուր առմամբ
համապատասխանում է Սովետական Հայաստանի շրջանային բաժանմանը:
Սույն հետազոտությունը
վերլուծություն է:

վերոնշյալ

սցենարների

համեմատական

Քանակական գործոններ
Այն միավորները, որոնք համայնքների խոշորացման հետազոտման տվյալ
փուլում համարվել են հաշվարկելի6, հաշվարկվել են7 հիմք ընդունելով հետևյալ
մեթոդաբանական սկզբունքները: Ուսումնասիրվել է առկա հիմնարկձեռնարկությունների, կամ գույքի (վարչական նշանակության շենքեր,
մանկապարտեզներ
և
այլն)
քանակը
և
դիտարկվել
է
դրանց
միավորման/խոշորացման
հնարավորությունը:
Միավորման/խոշորացման
հնարավորության դեպքում հաշվարկվել են դրանից բխող խնայողությունները:
Խնայողություններն իրենց հերթին դասակարգվել են երկու խմբերում՝ իրական և
կանխատեսվող8: Ծախսերի հաշվարկումը կատարվել է ըստ ծախսի տեսակի
յուրահատկության: Յուրաքանչյուր ծախսատեսակի գնահատումը հիմնված է
երկու հիմնական աղբյուրների վրա՝ ա/տարբեր մարզերում համայնքների
ֆինանսական հաշվետվությունների տիպիկ օրինակների9 ուսումնասիրություն,
բ/Տարածքային
կառավարման
նախարարության
կողմից
առաջարկված
համայնքների ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանության հիման վրա (ՀՀ
Տարածքային Կառավարման Նախարարություն, 2013): Ծախսերի գնահատման և
հաշվարկման համար օգտագործվել են նաև վիճակագրական տվյալներ,
վերլուծություններ, համայնքների սոցիալ-տնտեսական պայմանները նկարագրող
հաշվետվություններ, ինչպես նաև համայնքային բյուջեներ: Ծախսերի և
օգուտների վերլուծության մեջ ընդգրկված քանակական գործոնների ցանկը
ուղեկցող ենթադրությունների հետ մեկտեղ ներկայացված է ստորև աղյուսակում:
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Հավելվածներ 1 և 2-ում (Excel) ներկայացված են բուն հաշվարկները և հաշվարկման բանաձևերը:
Բոլոր հաշվարկները կատարվել են ըստ առաջարկվող երկու սցենարների:
8 Աշխատակազմի և այլ պահպանման ծախսերի նվազեցումից, ինչպես նաև այլ նման
աղբյուրներից բխող խնայողությունները դասակարգվում են որպես իրական խնայողություններ:
Ապագայում շենքերի-շինությունների վերանորոգման նվազող անհրաժեշտությունից բխող կամ
նմանատիպ այլ ոչ ակնառու խնայողությունները դասակարգվում են որպես կանխատեսվող
խնայողություններ:
9
Նմանատիպ աղբյուրների օրինակներ են՝ http://gegharkunik.gov.am/files/comm_docs/4/263/7136.pdf,
http://ararat.gov.am/files/comm_docs/2/71/2481.pdf
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Աղյուսակ 3 Համայնքային խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ծախսեր և օգուտներ

Համայնքների խոշորացման արդյունքում
Ենթադրություններ /
ակնկալվող օգուտներ
Մեկնաբանություններ
ա/ Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ
Ավագանու ու համայնքների
ՏԻՄ-երի աշխատակազմի կառուցվածքը
աշխատակազմի թվաքանակի ընդհանուր
կպահպանվի գրեթե նույնը, կվերանան
նվազում
կրկնվող, ավելորդ հաստիքները
Մեկ ինտերնետային կայք 3-ի կամ 4-ի
Բոլոր ՏԻՄ-երը կունենան պաշտոնական
փոխարեն
ինտերնետային կայք
Համայնքապետարանների վարչական
Մեկ համայնքապետարանի վարչական
շենքերի պահպանման ու կապիտալ
շենքի նորոգումը և պահպանումը ավելի
վերանորոգման ծախսերի
քիչ ծախսատար է:
անհրաժեշտության նվազում
բ/ Մշակույթ, սպորտ և ժամանց
Մշակույթի, սպորտի և ժամանցի
Խոշորացված համայնքը սպասարկվում է
կենտրոնների կապիտալ վերանորոգում
մեկ մշակույթի կենտրոնի կողմից:
կամ շինարարություն
Մշակույթի, սպորտի և ժամանցի
Խոշորացված համայնքին սպասարկում է
կենտրոնների ընթացիկ վերանորոգում և
մեկ մշակույթի կենտրոն, ինչը թույլ կտա
պահպանում
խուսափել մի քանի նման կենտրոնների
շահագործման ծախսերից:
գ/ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Խոշորացված համայնքին սպասարկող
Խոշորացված համայնքներն ի վիճակի
կենտրոնական աղբավայր
կլինեն միավորել ջանքերը և կիսել
պատասխանատվությունը տվյալ
ծառայությունը մատուցելիս:
Խոշորացման հետ առնչվող առաջնահերթ Ենթադրություններ /
ծախսեր
Մեկնաբանություններ
դ/ Ընդհանուր կառավարում
Համայնքների խոշորացումը կպահանջի
Սույնը ենթադրում է փորձագիտական
նոր քաղաքականության մշակում և
իրավաբանական ծառայություններ և
իրականացման ռազմավարություն
քաղաքականության ձևավորմանն
առնչվող ծախսեր:
Մինչ համատարած խոշորացման
Նման մասնավոր
իրականացում, խոշորացման ենթակա
ուսումնասիրությունները պատվիրվում
յուրաքանչյուր փնջի /պիլոտային ծրագրի/ են ոլորտի մասնագետներին՝
ուսումնասիրություն
յուրաքանչյուր դեպքի անկախ և
խորացված վերլուծության նպատակով:
Նախնական խոշորացման ենթակա
Պիլոտային ծրագրերի գնահատումն ի
պիլոտային ծրագրի գնահատում
հայտ կբերի կոնկրետ խնդիրներ և
դրական կողմեր, որոնք հաշվի չէին
առնվել խոշորացման նախնական
հաշվարկներում:
Խոշորացման ենթակա համայնքներում
ՀՀ Սահմանադրությունը պահանջում է
հանրաքվեների անցկացում
հանրաքվեներ անցկացնել խոշորացվող
յուրաքանչյուր համայնքում:

Նոր ձևավորված համայնքներում
տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ընտրությունների
անցկացում
Համայնքների լուծարման հետ կապված
ծախսեր / իրավաբանական միավորների
միավորում ու նրանց գործունեության
դադարեցում
Խոշորացված համայնքները ավելի մեծ
աշխատակազմի կարիք կունենան

Տեղեկատվական արշավների
կազմակերպում քաղաքացիների
հավանությանը արժանանալու համար
Հանրային քննարկումների
կազմակերպում

Նախքան նոր ձևավորված
համայնքներում սկսեն գործել ՏԻՄ-եր,
այնտեղ անհրաժեշտ է անցկացնել
ընտրություններ:
Սույնը նախատեսված է համայնքների
խոշորացման նոր քաղաքականությամբ:

Ավելի մեծ աշխատակազմ ունեցող
խոշորացված քաղաքապետարանը/
գյուղապետարանը կավելացնի իր
վարչական ծախսերը: (աշխատավարձ և
պահպանման ծախսեր)
Ազդագրեր, հեռուստահաղորդումներ,
հոդվածներ մամուլում և այլն:

Հանրային քննարկումների կնպաստեն
քաղաքացիների ներգրավմանը և
մասնակցությանը գործընթացում:
Համայնքային ծառայողների
Առավել մեծ չափի համայնքի
վերապատրաստում ՏԻՄ կառավարման
կառավարման կազմակերպման և
տարբեր ոլորտներում
հաշվետվողականության բարձրացման
նպատակով:
Համայնքի վարչական շենքի
Բարեփոխման հաջող ընթացքի համար
վերանորոգում/արդիականացում
կպահանջվի արդիականացնել ու
վերանորոգել խոշորացված
համայնքների վարչական շենքերը:
Համայնքներում վարչական
Վարչական ներկայացուցիչները
ներկայացուցիչների պաշտոնների
անցումային շրջանում կնպաստեն
ստեղծում առաջիկա անցումային
համայնքային ոգու ձևավորմանը,
տարիների ընթացքում
նպաստելով բարեփոխումների
ընդհանուր, սահուն առաջխաղացմանը:
ե/ Առավել բարձրորակ ծառայությունների մատուցմանն առնչվող ծախսեր
Մշակույթի տների վերանորոգում
Քանի որ ենթադրվում է, որ
յուրաքանչյուր խոշորացված համայնք
պետք է մեկ մշակույթի տուն ունենա,
դրանց մեծամասնությունը պետք է
նորոգվի և արդիականացվի:
Հանրային տրանսպորտի ծառայության
Միավորված բնակավայրերի միջև
բարելավում
հաղորդակցումը հեշտացնելու
նպատակով բարեկարգ ճանապարհների
ու հասարակական տրանսպորտի
անհրաժեշտություն է առաջանում:
Աղբավայրեր
Աղբավայրերի ներկա վիճակը բավարար
չէ:

Որակական գործոններ
Ուսումնասիրության ընթացքում այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէր
գնահատել խոշորացմանն առնչվող ծախսերի ու օգուտների ֆինանսական
արժեքները, կամ դրանք սկզբունքորեն հաշվարկելի չէին, մշակվել են
համապատասխան որակական գնահատականներ, հնարավոր ռիսկերի և
օգուտների մասին ուղեկցող բացատրություններով և փորձագիտական համառոտ
մեկնաբանություններով:
Որակական վերլուծության ընթացքում հաշվի են առնվել հետևյալ գործոնները:










Ավելի փոքր համայնքային աշխատակազմ ունենալու ոչ-ֆինանսական
հետևանքները
Կենտրոնացված գնումներ
Ավելի որակյալ ծառայություններ, համայնքային ծառայությունների ցանկի
ընդլայնում
Հողօգտագործման համար ավելի բարենպաստ պայմանների ստեղծում
Քաղաքացիների և պաշտոնյաների միջև «հեռավորության» մեծացում
Աշխատատեղերի կրճատում
Համայնքների խոշորացման վերաբերյալ հանրային ընկալումներ
Տեղական ինքնության հնարավոր վտանգում
Հնարավոր ազդեցություն էթնիկ փոքրամասնությունների վրա

Համայնքների դասակարգումն ըստ բյուջետային կարողությունների
Քանի որ ծառայությունների մատուցման արդյունավետությունը մեծապես
կախված է ՏԻՄ-երի ծախսային քաղաքականությունից, հաշվարկման ընթացքում
որպես խոշորացման չափանիշ են ընդունվել համայնքների ծախսային
կարողությունները (Տեղական ինքնակառավարման նախարարություն, 2013, 1011) (տե՛ս Աղյուսակ 1), որոնք էլ դասակարգվել են 9 խմբերում (ՀՀ Տարածքային
Կառավարման Նախարարություն, 2013, էջ 10–11) (տե՛ս Աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 4 ՀՀ համայնքների դասակարգումն ըստ բյուջետային կարողությունների

Խումբ
Խումբ 1
Խումբ 2
Խումբ 3
Խումբ 4
Խումբ 5
Խումբ 6
Խումբ 7
Խումբ 8
Խումբ 9
Ընդամենը

ՀՀ համայնքների դասակարգումն
ըստ բյուջեի ընդհանուր ծախսերի
/մլն. դրամ/
<7
7 – 15
15 – 30
30 – 60
60 – 120
120 – 250
250 – 500
500 – 5000
> 5000

Համայնքների թիվը խմբում
216
227
215
151
62
18
17
7
1
91510

Ընդհանուր առմամբ սույն վերլուծության նպատակն է տեղեկատվություն
խոշորացման
քաղաքականությունը
տրամադրել
համայնքների
պլանավորողներին: Չնայած առաջարկվող ենթադրությունների և հաշվարկների
մի մասը առանձին դեպքերում կարող են կիրառելի չլինել, սույն
հետազոտությունը կարող է ծառայել որպես ճանապարհային քարտեզ
քաղաքականության
ուսումնասիրության
և
համայնքների խոշորացման
գնահատման համար:

Մաս I. Էկոնոմետրիկ վերլուծություն
Ծախսերի և օգուտների հաշվարկման առաջին փուլում կառուցվել է մի
ընդհանուր մոդել, որի նպատակն էր հիմնավորել հետևյալ փաստարկը՝ մեծ
համայնքները տնտեսապես ավելի արդյունավետ են, հետևաբար ավելի փոքր
համայնքների խոշորացումը, դրանց գործունեության բարելավման նպատակով,
արդարացված
է:
Հաշվետվության
այս
հատվածն
ամփոփում
է
ուսումնասիրության արդյունքները: Առավել մանրամասն տե՛ս Հավելված 4:
Համայնքների արդյունավետության չափման նպատակով օգտագործվել է
հետևյալ ցուցանիշը՝սեփական եկամուտների փաստացի և տարվա սկզբում
պլանավորված արժեքների միջև տոկոսային շեղումը /հակիրճ՝ տոկոսային
շեղում/ որպես համայնքի կառավարման ընդհանուր արդյունավետության
ցուցանիշ:
Վերլուծությունը հիմնված է էկոնոմետրիկ մոդելի վրա: Տվյալների բազան
ընդգրկում է 30 փոփոխական 913 մարզերի համար: Բյուջետային եկամուտների
տվյալները երկու հաջորդական՝ 2011 և 2012, թվականների համար են:
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բնակչության թվաքանակն ազդում է
արդյունավետության ցուցանիշի վրա: Մոդելը կանխատեսում է, որ այլ հավասար
պայմաններում, եթե համայնքները խոշորացվեն մինչև 3.000 բնակիչ, բյուջետային
հոսքերի
արդյունավետությունն
ըստ
մեր
սահմանման
կբարելավվի:
Այնուամենայնիվ, համայնքների ավելի լայնամասշտաբ խոշորացումը կարող է
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Աղյուսակում ներառված չէ Արծվաշեն համայնքը:

բերել տեղական եկամուտների համար անարդյունավետ պայմանների
ստեղծմանը տեղեկատվության հոսքերի կտրուկ աճի, մարդկային և
կառավարչական գործոնների պատճառով:
Այլ փոփոխականների հետ մեկտեղ վերլուծությունը ներառում է նաև
համայնքի գործունեության թափանցիկություն, և ավագանու դերը և
պատասխանատվությունը: Երկու ցուցանիշներն էլ եկամուտների հավաքագրման
իմաստով
ազդում
են
համայնքների
արդյունավետության
վրա:
Թափանցիկությունն ու ավելի բարձր պատասխանատվությունը կապված են
առավել արդյունավետության հետ:
Ընդհանուր առմամբ ըստ վերլուծության արդյունքների կարելի է
եզրակացնել, որ փոքր համայնքների խոշորացումը հիմնավորված է տնտեսական
արդյունավետության տեսանկյունից:

Մաս II: Ծախսերի և օգուտների հաշվարկ
Հաշվետվության այս բաժինը ներառում է համայնքների խոշորացմանն
առնչվող ծախսերի և օգուտների մանրամասն հաշվարկներ ըստ երկու
սցենարների՝ Սցենար 1-ը ենթադրում է համայնքների կրճատում մինչ մոտ 300
համայնք, Սցենար 2-ը ենթադրում է համայնքների կրճատում մինչ մոտ 50
համայնք:
Դրամական օգուտներն առաջանում են ՏԻՄ-երի մակարդակում, մինչդեռ
ծախսերը գոյանում են և՛ պետական, և՛ տեղական բյուջեներից: Բարեփոխումները
նախատեսվում է իրականացնել երեք տարվա ընթացքում, հետևաբար ծախսերի
մեծամասնությունը բաշխված է այդ ժամանակահատվածում, սակայն որոշ
դեպքերում դրանք արվում են հենց առաջին տարվա ընթացքում, իսկ այլ
դեպքերում բաշխված են ավելի երկարաժամկետ (մինչև 5 տարի) հատվածում:
Վերլուծության ամբողջ ժամանակահատվածը կազմում է 10 տարի:
Բոլոր հաշվարկները կատարվել են Excel ֆայլում, նպատակ ունենալով
մշակելու հարմարավետ «գործիք», որը հնարավորություն է տալիս
անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել ծախսերի արժեքները, ավելացնել կամ
հեռացնել որոշ գործակիցներ: Սույն հետազոտությանը կից ներկայացվում են նաև
Excel ֆայլերը ըստ 1-ին և 2-րդ Սցենարների (տե՛ս Հավելվածներ 1 և 2):

Հաշվարկներում օգտագործվող ստանդարտ գործակիցներ
Աշխատավարձ
Վերլուծության ընթացքում օգտագործվել են աշխատավարձերի երկու
տեսակի դրույքաչափեր՝ նվազագույն և միջին: Ամսական աշխատավարձի
նվազագույն դրույքաչափը սոցիալական վճարների հետ միասին հաշվարկվել է
ամսական 37,500 ՀՀ դրամ (450,000 ՀՀ դրամ տարեկան): Ամսական
աշխատավարձի միջին դրույքաչափը հաշվարկվել է 75,000 ՀՀ դրամ (900,000 ՀՀ
դրամ տարեկան):

Շենքեր, շինություններ
Վերլուծությունը ներառում է տարբեր տեսակների և չափերի շենքերշինություններ: Պարզության նպատակով, շենքերը դասակարգվել են երեք
խմբերում՝ փոքր (1-3 սենյակ), միջին (5-10 սենյակ) և մեծ չափի (20 սենյակ):
Վերլուծությունը ներառում է շենքերի-շինությունների հետ կապված երեք տեսակի
ծախսեր՝ կապիտալ, կոսմետիկ (ընթացիկ) վերանորոգման և պահպանման
ծախսեր (էլեկտրաէներգիա, ջեռուցում, ջուր): Տարեկան բոլոր տեսակի շենքերի
ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարները (տե՛ս Աղյուսակ 5) հաշվարկվել են
օգտվելով համայնքների բյուջեների օրինակներից:
Աղյուսակ 5 Ստանդարտ գործակիցներ
Շենքեր: տարեկան ծախսեր, ՀՀ դրամ
Կապիտալ
վերանորոգում

Ընթացիկ
վերանորոգում

Փոքր (1-3 սենյակ)

20,000,000

5,000,000

Պահպանում
(էլեկտրաէներգիա,
ջեռուցում, ջուր)
150,000

Միջին (5-10 սենյակ)

30,000,000

10,000,000

300,000

Մեծ (20 սենյակ)

60,000,000

20,000,000

500,000

Ճանապարհներ
Ճանապարհների վերանորոգմանն առնչվող ծախսերը միջինացվել են
հիմնվելով համայնքների բյուջեների օրինակների վրա: Ճանապարհի 1կմ-ի
վերանորոգման ծախսը գնահատվել է 800,000 ՀՀ դրամ:

Օգուտներ
ՏԻՄ պահպանման ծախսեր
Համայնքապետարանների շենքերի պահպանման ծախսերի նվազում.
իրական խնայողություններ
Բոլոր
լուծարվող
համայնքների
համար
կդադարի
համայնքապետարանների
շենքերի
պահպանման
անհրաժեշտությունը:
Սպասվում է, որ պահպանման ծախսերը կկրճատվեն են մոտ 2/3-ով: Փոքր
չափերի շենքի պահպանման ստանդարտ ծախսը (ենթադրելով, որ բոլոր
լուծարվող համայնքները փոքր են և ՏԻՄ-երը օգտագործում են փոքր չափի
շենքեր) կազմում է 150,000 ՀՀ դրամ: Գումարի 2/3-ը կազմում է տարեկան 100,000
ՀՀ դրամ: Հետևաբար, խնայողությունները հաշվարկվել են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1՝ 614 լուծարվող համայնքներ x 100,000 ՀՀ դրամ նվազող
պահպանման ծախս = 61,400,000 ՀՀ դրամ առաջին տարվա համար: Այսպիսով, 10
տարիների համար խնայողությունը կազմում է 614,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ 864 լուծարվող համայնքներ x 100,000 ՀՀ դրամ նվազող
պահպանման ծախս = 86,400,000 ՀՀ դրամ առաջին տարվա համար: Այսպիսով, 10
տարիների համար խնայողությունը կազմում է 1,864,000,000 ՀՀ դրամ:

Համայնքապետարանների շենքերի կապիտալ վերանորոգման ծախսերի
նվազում. կանխատեսվող խնայողություններ
Ենթադրվում է, որ միավորվող համայնքներում մոտ 100 փոքր չափերի
համայնքապետարանի շենքեր ենթակա են վերանորոգման: Եթե համայնքների
խոշորացում տեղի չունենա, այդ շենքերի վերանորոգման անհրաժեշտություն
կառաջանա, ինչը կենթադրի որոշակի ծախսեր: Համայնքների խոշորացումը
կնշանակի, որ այդ շենքերի վերանորոգման կարիք չի լինի: Սա էլ իր հերթին
կհանգեցնի հետևյալ կանխատեսվող խնայողությունների.
Սցենար 1՝ 100 շենք x 20,000,000 ՀՀ դրամ (փոքր շենքերի կապիտալ
վերանորոգում) = 2,000,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություններ 10 տարվա ընթացքում,
հավասարաչափ բաժանելով այս խնայողությունը 10 տարիների համար
ենթադրում է 200,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն առաջին տարվա համար:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Համայնքների շենքերի կոսմետիկ վերանորոգման ծախսերի նվազում.
կանխատեսվող խնայողություններ
Կապիտալ վերանորոգման նույն տրամաբանությունը կիրառվում է
այստեղ: Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն 200 լուծարմանը ենթակա կոսմետիկ
վերանորոգման պահանջ ունեցող փոքր համայնքապետարանների շենքեր:
Համայնքների խոշորացում չիրականացնելու դեպքում հաջորդ 10 տարիների
ընթացքում այս շենքերի վերանորոգման անհրաժեշտություն կառաջանա, ինչը
կենթադրի որոշակի ծախսեր: Համայնքների խոշորացումը իր հետ կբերի նաև այդ
շենքերի հետագա օգտագործման դադարեցմանը, հետևաբար վերանորոգման
կարիք այլևս չի լինի: Սա էլ իր հերթին կհանգեցնի հետևյալ կանխատեսվող
խնայողությունների.
Սցենար 1՝ 200 շենքեր x 5,000,000 ՀՀ դրամ (փոքր շենքերի կոսմետիկ
վերանորոգում) = 1,000,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություններ 10 տարվա ընթացքում,
հավասարաչափ բաժանելով այս խնայողությունը 10 տարիների համար
ենթադրվում է 100,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն առաջին տարվա համար:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Աշխատակազմի կրճատում. իրական խնայողություններ
ՏԻՄ-երի ներկայիս աշխատակազմի կառուցվածքը և աշխատավարձի
ծախսերը
հաշվարկվել
են
Համայնքի
ծախսային
քաղաքականության
մեթոդաբանության հիման վրա (2013), հաշվարկման հիմք է հանդիսացել
յուրաքանչյուր պաշտոնի համար նախատեսված նվազագույն աշխատավարձը:
Իրականում աշխատավարձերը տարբերվում են11, հետևաբար առաջացած
խնայողությունները կարող են լինել ավելին: Օրինակ, հաշվարկներում
օգտագործվել է քաղաքապետերի նվազագույն աշխատավարձը (1-ին խմբի
համայնքներին բնորոշ բյուջեի հիման վրա), չնայած այլ խմբերին պատկանող
քաղաքապետերի հաստիքները (ավելի բարձր աշխատավարձ ունեցող) նույնպես
դադարելու է վճարվել:
11

Տես Հավելված 3 մանրամասների համար

Սցենար 2՝ Ենթադրվում է, որ լուծարվելու են բոլոր 1-ին և 2-րդ խմբերին
պատկանող համայնքները և 3-րդ խմբին պատկանող որոշ համայնքներ
(ընդամենը
614):
Համայնքների
լուծարման
արդյունքում
գոյացող
խնայողությունները ներկայացված են Աղյուսակ 6-ում:
Աղյուսակ 6 Համայնքների լուծարման արդյունքում գոյացող աշխատավարձի խնայողությունները
(Սցենար 1)
Ընդամենը
Ընդամենը
Տարեկան
Տարեկան
խնայողություն 10
լուծարվող
աշխատավարձ խնայողություն տարիների
հաստիքներ
ընթացքում
Քաղաքապետ
614
1,200,000
736,800,000
7,368,000,000
Աշխատակազմի
840,000
515,760,000
5,157,600,000
քարտուղար
614
Ֆինանսիստ720,000
442,080,000
4,420,800,000
հաշվապահ
614
Հավաքարար
614
150,000
92,100,000
921,000,000
Կրթության, մշակույթի և
սոցիալական
ոլորտի
600,000
368,400,000
3,684,000,000
մասնագետ
614
Պահակ
360
600,000
216,000,000
2,160,000,000
Փորձագետ
220
720,000
158,400,000
1,584,000,000
Քաղաքապետի
1,320,000
237,600,000
2,376,000,000
տեղակալ
180
Առաջատար մասնագետ 180
960,000
172,800,000
1,728,000,000
1-ին կարգի մասնագետ
180
840,000
151,200,000
1,512,000,000
Համակարգչային
720,000
129,600,000
1,296,000,000
օպերատոր
180
Ընդամենը
3,220,740,000
32,207,400,000

Սցենար
2`
Լուծարվող
համայնքների
արդյունքում
գոյացող
աշխատավարձի խնայողությունները ներկայացված են ստորև Աղյուսակ 7-ում:

Աղյուսակ 7. Լուծարվող համայնքների արդյունքում գոյացող աշխատավարձի խնայողությունները
(Սցենար 2)
Ընդամենը
Ընդամենը
Տարեկան
Տարեկան
լուծարվող
խնայողություն 10
աշխատավարձ խնայողություն
հաստիքներ
տարիների ընթացքում
Քաղաքապետ
864
1,200,000
736,800,000
7,368,000,000
Աշխատակազմի
840,000
515,760,000
5,157,600,000
քարտուղար
864
Ֆինանսիստ720,000
442,080,000
4,420,800,000
հաշվապահ
864
Հավաքարար
864
150,000
92,100,000
921,000,000
Կրթության, մշակույթի
և սոցիալական ոլորտի
600,000
368,400,000
3,684,000,000
մասնագետ
864
Փորձագետ
227
720,000
163,440,000
1,634,400,000
Քաղաքապետի
1,320,000
283,800,000
2,838,000,000
տեղակալ
215
Համակարգչային
720,000
154,800,000
1,548,000,000
օպերատոր (խումբ 3)
215
Առաջատար
1,200,000
206,400,000
2,064,000,000
մասնագետ
302
Պահակ (խումբ 3)
302
600,000
258,000,000
2,580,000,000
Առաջին
կարգի
960,000
144,960,000
1,449,600,000
մասնագետ
151
Երկրորդ
կարգի
720,000
108,720,000
1,087,200,000
մասնագետ
151
Համակարգչային
840,000
126,840,000
1,268,400,000
օպերատոր (խումբ 4)
151
Վարորդ
151
840,000
126,840,000
1,268,400,000
Պահակ (խումբ 3)
302
720,000
217,440,000
2,174,400,000
Ընդամենը
5,186,280,000
51,862,800,000

Թվով ավելի քիչ պաշտոնական ինտերնետային կայքերի ստեղծում.
կանխատեսվող խնայողություններ
Եթե համայնքները չխոշորացվեն, յուրաքանչյուր համայնքի համար
պաշտոնական ինտերնետային կայք ստեղծելու կարիք կառաջանա, քանի որ
դարաշրջանի հրամայականներից է առցանց տեղեկությունների առկայությունն և
թափանցիկությունը: Ենթադրվում է, որ ներկայումս շատ քիչ համայնքներ ունեն
գործող պաշտոնական կայքեր: Սովորաբար պաշտոնական կայքերը պատկանում
են մեծ համայնքներին, որոնք լուծարման ենթակա չեն:
Մեկ ինտերնետային կայք ստեղծելը գնահատվել է 200,000 ՀՀ դրամ: Մեկ
ինտերնետային կայքի դոմենի պահպանման տարեկան ծախսը հաշվարկվել է
50,000 ՀՀ դրամ գումարած տարեկան 500,000 ՀՀ դրամ կայքը սպասարկող
աշխատակցի համար (սույն հաշվարկները կատարվել են բնագավառի ՀՀ-ում երեք
տարբեր մասնագետների հետ խորհրդակցելուց հետո): Քանի որ համայնքները
ենթարկվում են խոշորացման, ինտերնետային կայքերի ստեղծման և
պահպանման կարիքը չի լինի, ինչը իր հերթին էլ ավելի երկարաժամկետ
ժամանակահատվածում կհանգեցնի կանխատեսված խնայողությունների:

Սցենար՝ 614 լուծարման ենթակա համայնքներ x 200,000 ՀՀ դրամ մեկ կայք
ստեղծելու համար = 122,800,000 ՀՀ դրամ խնայողություն 10 տարիների
ընթացքում: Կայքերի պահպանման խնայողությունները կազմում են 3,377,000,000
ՀՀ դրամ ([50,000 ՀՀ դրամ դոմեյնի ծախս + 500,000 ՀՀ դրամ պահպանման ծախս] x
614 լուծարմանը ենթակա համայնքներ x 10 տարի):
Կրթություն
Թվով
ավելի
քիչ
մանկապարտեզների
գործարկում.
Իրական
խնայողություններ
Մարզերում գոյություն ունեն 476 գործարկվող մանկապարտեզներ:
Ենթադրելով, որ համայնքների խոշորացման արդյունքում 100 մանկապարտեզներ
կլուծարվեն, դրանց պահպանմանն ուղղված ծախսերի անհրաժեշտություն չի
լինի, ինչն իր հերթին էլ կհանգեցնի իրական խնայողությունների:
Սցենար 1՝ 100 լուծարման ենթակա մանկապարտեզներ x 150,000 ՀՀ դրամ
փոքր չափերի շենքի համար ստանդարտ պահպանման ծախսերով = 15,000,000 ՀՀ
դրամ խնայողություն առաջին տարվա համար, ընդամենը 150,000,000 ՀՀ դրամ
խնայողություն 10 տարիների համար:
Սցենար 2՝ Սցենար 1-ը նույնությամբ:
Մանկապարտեզների կապիտալ վերանորոգումների անհրաժեշտության
նվազում. Կանխատեսվող խնայողություններ
Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն լուծարմանը ենթակա կապիտալ
վերանորոգման կարիք ունեցող մոտ 50 մանկապարտեզների փոքր շենքեր:
Համայնքների
խոշորացման
քաղաքականության
չկիրառման
դեպքում,
կառաջանա այս շենքերի վերանորոգման կարիք (10 տարիների ընթացքում), ինչը
իր հերթին էլ կբերի նոր ծախսերի անհրաժեշտության: Համայնքների
խոշորացումը ենթադրում է այս շենքերի լուծարում, հետևաբար վերանորոգման
կարիք չի լինի, ինչն իր հերթին էլ կհանգեցնի հետևյալ կերպով հաշվարկված
կանխատեսված խնայողությունների:
Սցենար 1՝ 50 շենքեր x 20,000,000 ՀՀ դրամ (փոքր շենքի կապիտալ
վերանորոգում) = 1,000,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն 10 տարիների ընթացքում,
բաժանելով այս խնայողությունը 10 տարիների համար ենթադրում է 100,000,000 ՀՀ
դրամ կանխատեսվող խնայողություն առաջին տարվա համար:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Մանկապարտեզների կոսմետիկ վերանորոգումների անհրաժեշտության
նվազում. կանխատեսվող խնայողություններ
Կապիտալ վերանորոգումների նույն տրամաբանությունը կիրառվում է
այստեղ: Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն լուծարմանը ենթակա կոսմետիկ
վերանորոգման կարիք ունեցող մոտ 50 մանկապարտեզներ, տեղակայված փոքր
չափերի շենքերում: Համայնքների խոշորացումը ենթադրում է այս շենքերի
շահագործման դադարեցումը, հետևաբար դրանց վերանորոգման կարիքը չի լինի,
ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի հետևյալ խնայողությունների:

Սցենար 1՝ 50 շենքեր x 5,000,000 ՀՀ դրամ (փոքր շենքի կոսմետիկ
վերանորոգում) = 250,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն 10 տարիների ընթացքում,
բաժանելով այս խնայողությունը 10 տարիների համար ենթադրում է 25,000,000 ՀՀ
դրամ կանխատեսվող խնայողություն առաջին տարվա համար:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Մանկապարտեզի աշխատակազմի կրճատում. իրական խնայողություններ
Ենթադրվում է, որ լուծարման ենթակա յուրաքանչյուր մանկապարտեզ ունի
հետևյալ աշխատակազմ՝ տնօրեն, հաշվապահ (կես-դրույք), խոհարար,
դաստիարակ և հավաքարար (կես-դրույք): Տնօրենի աշխատավարձը հաշվարկվել
է միջին ստանդարտ աշխատավարձի դրույքաչափի հիման վրա, խոհարարը,
դաստիարակը և հավաքարարը ստանում են նվազագույն ստանդարտ
աշխատավարձ, հաշվապահի և պահակի աշխատավարձերը նման են
համայնքային աշխատակազմի աշխատավարձերին (տե՛ս էջ 19):
Սցենար 1՝ Առաջին տարվա խնայողությունները կազմում են 298,500,000 ՀՀ
դրամ, 10 տարվա համար ընդհանուր խնայողությունները կազմում են
2,985,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Մշակույթ, սպորտ և հանգիստ
Սույն վերլուծության մեջ դիտարկվել են գործող մշակույթի տների և
գրադարանների լուծարման արդյունքում գոյացված խնայողությունները:
Մոտավոր հաշվարկի համաձայն, մարզերում գոյություն ունեն գործարկվող 600
մշակույթի տներ և մոտ 700 գրադարաններ:
Թվով ավելի քիչ գործարկվող մշակույթի տների պահպանում. իրական
խնայողություններ
Սցենար 1՝ ՀՀ-ում գոյություն ունեն մոտ 600 մշակույթի տներ: Ենթադրվում
է, որ խոշորացման արդյունքում 300 մշակույթի տներ կլուծարվի, դրանց
պահպանմանն ուղղված ծախսերի կարիք չի լինի, ինչը կհանգեցնի իրական
խնայողությունների:
300 լուծարման ենթակա մշակույթի տներ x 150,000 ՀՀ դրամ փոքր չափերի
շենքի ստանդարտ պահպանման ծախս = 45,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն
առաջին տարվա համար, ընդամենը 450,000,000 ՀՀ դրամ 10 տարիների
ընթացքում:
Սցենար 2՝ ՀՀ-ում գոյություն ունեն մոտ 600 մշակույթի տներ: Ենթադրվում
է, որ խոշորացման արդյունքում 400 մշակույթի տներ կլուծարվի, դրանց
պահպանմանն ուղղված ծախսերի կարիք չի լինի, ինչը կհանգեցնի իրական
խնայողությունների:
400 լուծարման ենթակա մշակույթի տներ x 150,000 ՀՀ դրամ փոքր շենքի
ստանդարտ պահպանման ծախս = 60,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն առաջին
տարվա համար, ընդամենը 600,000,000 ՀՀ դրամ 10 տարիների ընթացքում:

Մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգումների անհրաժեշտության
վերացում. կանխատեսվող խնայողություններ
Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն լուծարման ենթակա և վերանորոգման
կարիք ունեցող 100 փոքր մշակույթի տներ: Եթե համայնքները չխոշորացվեն,
կառաջանա այդ շենքերի վերանորոգման անհրաժեշտություն (10 տարիների
ընթացքում), ինչը կհանգեցնի նոր ծախսերի անհրաժեշտության: Խոշորացման
շահագործումը
կդադարեցվի,
հետևաբար
արդյունքում
այն
շենքերի
վերանորոգման կարիք չի լինի, ինչն էլ իր հերթին կհանգեցնի հետևյալ
հաշվարկված կանխատեսվող խնայողությունների:
Սցենար 1՝ 100 շենքեր x 20,000,000 ՀՀ դրամ (փոքր շենքերի կապիտալ
վերանորոգումներ) = 2,000,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն 10 տարիների
ընթացքում: Հավասարաչափ բաժանելով այս խնայողությունը 10 տարիների
համար ենթադրվում է 200,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն առաջին տարվա
համար:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Մշակույթի տների կոսմետիկ վերանորոգումների անհրաժեշտության
վերացում. կանխատեսվող խնայողություններ
Կապիտալ վերանորոգումների նույն տրամաբանությունը կիրառվում է
այստեղ: Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն 200 լուծարմանը ենթակա և
կոսմետիկ վերանորոգման կարիք ունեցող փոքր մշակույթի տներ: Համայնքների
խոշորացման քաղաքականության չկիրառման դեպքում այս շենքերի
վերանորոգման անհրաժեշտություն կառաջանա (10 տարիների ընթացքում) ինչը
կենթադրի ծախսեր: Համայնքների խոշորացումը իր հետ կբերի նաև այդ շենքերի
շահագործման դադարեցմանը, հետևաբար դրանց վերանորոգման կարիք չի լինի:
Սա էլ իր հերթին կհանգեցնի հետևյալ կանխատեսվող խնայողությունների.
Սցենար 1՝ 200 շենքեր x 5,000,000 ՀՀ դրամ (փոքր շենքերի կոսմետիկ
վերանորոգում) = 1,000,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություններ 10 տարվա ընթացքում,
հավասարաչափ բաժանելով այս խնայողությունը 10 տարիների համար
ենթադրում է 100,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն առաջին տարվա համար:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Գրադարանի աշխատակազմի կրճատում. իրական խնայողություններ
Ենթադրվում է, որ գրադարանների մեծամասնությունը կփոխանցվեն
դպրոցներին կամ կմիացվեն այլ գրադարաններին: Լուծարված գրադարանների
գրադարանավարների
հաստիքները
կվերացվեն:
Գրադարանավարի
աշխատավարձը հաշվարկվել է նվազագույն ստանդարտ դրույքաչափով:
Սցենար 1՝ 500 գրադարանավար x 450,000 ՀՀ դրամ տարեկան նվազագույն
աշխատավարձ = 225,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն առաջին տարվա համար,
ընդամենը 2,250,000,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն 10 տարիների ընթացքում:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:

Աղբահանություն և աղբահեռացում
Թվով ավելի քիչ աղբավայրերի պահպանում. Իրական խնայողություններ
ՀՀ-ում գոյություն ունեն 318 աղբավայրեր (բացառելով Երևանը):
Ենթադրենք խոշորացման արդյունքում մնացած աղբավայրերի թիվը հավասար է
խոշորացված համայնքների թվին, հետևաբար կարելի է հաշվարկել լուծարվող
աղբավայրերի թիվը: Արդյունքում աղբավայրերի թվի բավական չնչին նվազում
կգրանցվի: Իրականում, աղբավայրերի թիվը երկրում կարելի կտրուկ նվազեցնել և
ունենալ ընդամենը մի քանի լավ կառավարվող աղբավայր: Այնուամենայնիվ նման
մեծամասշտաբ փոփոխությունը և աղբի կառավարման համայնքային
համակարգի ստեղծումը հսկայական ներդրումներ կպահանջի: Հետևաբար` սույն
ուսումնասիրությունն որդեգրել է ծախսերի հաշվարկման ավելի չափավոր
մոտեցում, ենթադրելով որ յուրաքանչյուր համայնք կունենա սեփական
աղբավայր: Մեկ նման աղբավայրի տարեկան շահագործման ու պահպանման
ծախսերը միջինում կազմում են 3,600,000 ՀՀ դրամ12:
Ծախսերի խնայողությունները հաշվարկվել են հետևյալ կերպ:
Սցենար 1: 18 աղբավայրեր լուծարվում են (318 ներկայումս գոյություն
ունեցող – 300 խոշորացված համայնքներ) անգամ 3,600,000 ՀՀ դրամ հավասար է
64,800,000 ՀՀ դրամ խնայողություն առաջին տարվա ընթացքում; 648,000,000 ՀՀ
դրամ խնայողություն տաս տարվա ընթացքում.
Սցենար 2: 268 աղբավայրեր լուծարվում են (318 ներկայումս գոյություն
ունեցող – 50 խոշորացված համայնք) x 3,600,000 ՀՀ դրամ = 964,800,000 ՀՀ դրամ
խնայողություն առաջին տարում; 9,648,000,000 ՀՀ դրամ խնայողություն 10
տարիների ընթացքում:

Ծախսեր
Ընդհանուր բնույթի հանրայի ծառայություններ
Նոր օրենքների և քաղաքականության մշակում
Համայնքների խոշորացումը կպահանջի նոր քաղաքականության,
օրենքների և իրականացման ռազմավարության մշակում: Ենթադրելով, որ
օրեկան 20,000 ՀՀ դրամ աշխատավարձով աշխատող հինգ մասնագետից
բաղկացած աշխատանքային խումբը 60 օր կաշխատի նոր օրենքների և
քաղաքականության մշակման նպատակով, ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ
կերպ.
Սցենար 1` 5 մարդ x 60 օր x 20,000 ՀՀ դրամ = 6,000,000 ՀՀ դրամ առաջին
տարվա համար:
Սցենար 2` նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Փորձնական խոշորացման ուսումնասիրություն
Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման
կառավարության
հայեցակարգը
նախքան
համատարած
խոշորացման
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Հիմնված է «Հայաստանում թափոնների միավորված կառավարման ամրապնդման»
հաշվետվության (UNDP/Armenia & Ministry of Nature Protection of RA, 2007), ինչպես նաև
փորձագետների հետ խորհրդակցությունների վրա:

իրականացումը նախատեսում է առանձին դեպքերի ուսումնասիրում: Մեկ նման
խոշորացման դեպքի ուսումնասիրության ծախսերը կազմում են մոտ 2,000,000 ՀՀ
դրամ առաջին սցենարի համար և 3,000,000 ՀՀ դրամ երկրորդ սցենարի համար,
քանի որ վերջինս ավելի մեծ թվով համայնքների խոշորացում է ենթադրում:
Պիլոտային ծրագրերի ուսումնասիրության ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ
կերպ:
Սցենար 1` 300 խոշորացված համայնքներ x 2,000,000 ՀՀ դրամ ամեն դեպքի
համար ընդամենը բոլոր ծախսերի համար = 600,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է,
որ բարեփոխումը կիրականանա երեք տարիների ընթացքում և ծախսերը
հավասարաչափ են բաշխված, այնպես որ առաջին տարվա համար ծախսերը
կկազմեն 200,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2` 50 խոշորացված համայնքներ x 3,000,000 ՀՀ դրամ ամեն դեպքի
ուսումնասիրության համար կազմում է ընդամենը 150,000,000 ՀՀ դրամ:
Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի կունենա երեք տարիների ընթացքում և
ծախսերն էլ հավասարաչափ են բաշխված, այնպես որ առաջին տարվա համար
ծախսերը կազմում են 50,000,000 ՀՀ դրամ:
Պիլոտային դեպքի գնահատում
Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման
Կառավարության հայեցակարգը նախքան խոշորացման իրականացումը
նախատեսում է մարզերից մեկում պիլոտային ծրագրի իրականացում և դրա
գնահատում: Այդ գնահատման համար անհրաժեշտ ընդհանուր գումարը երկու
սցենարի համար կազմում է 10,000,000 ՀՀ դրամ:
Քաղաքացիների իրազեկման հետ կապված ծախսեր հեռուստատեսային
հաղորդումներ, հոդվածներ մամուլում, ազդագրեր
Բարեփոխման առավել սահուն իրականացման նպատակով կարևոր է
կազմակերպել տեղեկատվական արշավներ քաղաքացիների իրազեկման և
բարեփոխման նկատմամբ նրանց սատարումն ապահովելու համար: Վերջինիս
ընթացքում լայն կիրառություն կգտնեն քաղաքացիների հետ հաղորդակցությունը
տեղի կունենա հեռուստահաղորդումների, լրագրերի, ազդագրերի միջոցով:
Կտպագրվեն մոտ 70,000 ազդագրեր յուրաքանչյուրը 300 ՀՀ դրամ արժեքով:
Նախատեսվում է հեռուստատեսային եթերի չորս ժամ՝ ընդամենը 150,000 ՀՀ
դրամ: Հոդվածներ կարող են տպագրվել, օրինակ, չորս հայկական թերթերում
(Հայաստանի Հանրապետություն, Հայկական ժամանակ, Հայոց Աշխարհ և Գոլոս
Արմենիի): Թերթի մեկ էջը միջինում արժե 80,000 ՀՀ դրամ: Հետևաբար` մեկ
էջանոց հոդվածի տպագրումը չորդ թերթերում չորս շաբաթների ընթացքում
կազմում է 1,280,000 ՀՀ դրամ. վերջնական հաշվարկում թիվը կլորացվում է մինչև
1,200,000 ՀՀ դրամ: Ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ կերպ:
Սցենար 1` Ազդագրերի համար անհրաժեշտ է 20,000,000 ՀՀ դրամ + 600,000
ՀՀ դրամ հեռուստատեսային եթերի համար + 1,200,000 ՀՀ դրամ մամուլում
տպագրվող հոդվածների համար, ընդամենը ծախսերը կազմում են 21,800,000.
Բոլոր ծախսերը հավասարաչափ բաշխված են երեք տարիների միջև՝
ժամանակահատված, որի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել

բարեփոխումը: Այսպիսով` առաջին տարվա ծախսերը ըստ սցենար մեկի կազմում
են 7,266,337 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2` նույնն ինչպես Սցենար 1-ում.
Համայնքային ժողովներ
Ենթադրվում է, որ համայնքային ժողովների միջոցով կբարելավվի
հաղորդակցությունը
քաղաքացիների
հետ
և
կօգնի
իրականացնել
բարեփոխումները համայնքներում: Խոշորացվող յուրաքանչյուր համայնքում
կկազմակերպվի նման ժողով, որին կմասնակցի մեկ փորձագետ: Նման
հանդիպումների կազմակերպման ծախսերը ներառում են օրապահիկ և
տրասնպորտային ծախսեր՝ 20,000 ՀՀ դրամ միջինում: Ծախսերը հաշվարկվել են
հետևյալ կերպ.
Սցենար 1: 614 լուծարվող համայնքներ անգամ 20,000 ՀՀ դրամ
տրանսպորտի և օրապահիկի համար կազմում է ընդամենը 12,280,000 ՀՀ դրամ:
Ենթադրելով, որ բարեփոխումը կիրականացվի երեք տարիների ընթացքում,
առաջին տարվա համար անհրաժեշտ ծախսերը կազմում են ընդհանուր ծախսերի
մեկ երրորդը ՝ 4,093,333 ՀՀ դրամ.
Սցենար 2: 864 լուծարվող համայնքների թիվ անգամ 20,000 ՀՀ դրամ
տրանսպորտի և օրապահիկի համար կազմում է ընդամենը 17,280,000 ՀՀ դրամ.
Ենթադրելով, որ բարեփոխումը կիրականացվի երեք տարիների ընթացքում
առաջին տարվա ծախսերը կազմում են ընդհանուր ծախսերի մեկ երրորդը,
այսինքն` 760,000 ՀՀ դրամ:
Հանրաքվե
Ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ-ի նոյեմբերի 9-ի N 1843-Ա «2005 թվականի
նոյեմբերի 27-ին կայանալիք` «ՀՀ Սահմանադրությունում փոփոխություններ
կատարելու մասին» նախագծի հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման
ծախսերը ֆինանսավորելու մասին» որոշման հանրաքվեի համար նախատեսված
ծախսերը կազմել են 283,449,091 ՀՀ դրամ: Հաշվի առնելով անցած տարիների
գնաճը (2005-3.2%; 2006-4.6%; 2007-4.2%, 2008-6.0%, 2009-2.6%, 2010-9.2%; 20114.2%) այս բարեփոխումների ընթացքում անցկացվելիք տեղական հանրաքվեների
համար անհրաժեշտ ընդհանուր գումարը կազմում է 394,546,098 ՀՀ դրամ է, որն էլ
կլորացվել է մինչև 400,000,000 ՀՀ դրամ: Այնուհետև այս գումարը նվազեցվել է
երկու անգամ Երևանը և չխոշորացվող այլ համայնքները հաշվարկներից
բացառելու նպատակով: Հաշվարկները կատարվել են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1` Ընդամենը՝ 200,000,000 ՀՀ դրամ. Ենթադրելով, որ բարեփոխումը
կիրականացվի երեք տարիների ընթացքում առաջին տարվա համար անհարժեշտ
գումարը ընդհանուր ծախսերի մեկ երրորդն է՝ 66,666,667 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2` նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Համայնքների լուծարման հետ կապված ծախսեր
ՙԻրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին՚ ՀՀ օրենքի
պահանջների համաձայն պետական ինստիտուտները, անհատ ձեռներեցները,
լուծարման դեպքում վճարում են պետական տուրք (ՀՀ Ազգային ժողով, 2001):

Համայնքի լուծարման դեպքում պետական տուրքը կազմում է 10,000 ՀՀ դրամ13:
Ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1` 614 լուծարվող համայնքներ x 10,000 ՀՀ դրամ կազմում է
6,140,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրելով, որ բարեփոխումն իրականացվելու է երեք
տարիների ընթացքում առաջին տարվա ծախսերը հաշվարկվել են ընդհանուր
ծախսերի մեկ երրորդն են կազմում 2,046,667 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2` 864 լուծարվող համայնքներ x 10,000 ՀՀ դրամ կազմում է
ընդամենը 8,640,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրելով, որ բարեփոխումը կիրականացվի երեք
տարիների ընթացքում առաջին տարվա համար անհրաժեշտ ծախսերը
ընդհանուր ծախսերի մեկ երրորդն են կազմում՝ 2,880,000 ՀՀ դրամ:
Նոր ընտրությունների անցկացում
Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ընտրական շրջանների և
տեղամասերի ներկա կառուցվածքը խոշորացման արդյունքում կմնա անփոփոխ:
Խոշորացված համայնքներում բնակվող քաղաքացիները տեղական ընտրության
համար կգնան իրենց գրանցման մոտակա ընտրատեղամաս: Մեկ համայնքում
ընտրությունների հետ կապված ծախսերը հաշվարկվել են հիմք ընդունելով 1999ին ողջ երկրով մեկ անցկացված ՏԻՄ ընտրությունները, ավելացված գնաճը,
բաժանած 915-ի: Վերջնական գումարը կլորացվել է: Արդյունքում ստացվածը մեկ
ընտրատեղամասում ընտրությունների անցկացման արժեքը չէ: Մենք գիտենք
միայն, թե քանի համայնքներ և ոչ թե քանի ընտրատեղամասեր են խոշորացվելու,
հետևաբար մենք կարիք ունենք հաշվարկելու միայն մեկ համայնքին բաժին
հասնող ծախսերը, որն էլ կազմում է մոտ 500,000 ՀՀ դրամ: Ծախսերը հաշվարկվել
են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1` 614 համայնքներ անգամ 500,000 ՀՀ դրամ մեկ համայնքում
անցկացվող ընտրությունների համար կազմում է ընդամենը 307,000,000 ՀՀ դրամ:
Ենթադրելով, որ բարեփոխումն իրականացվելու է երեք տարիների ընթացքում՝
առաջին տարվա ծախսերը կազմում են ընդհանուր ծախսերի մեկ երրորդը
102,333,333 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2` 864 համայնքներ խոշորացվող համայնքներ անգամ 500,000 ՀՀ
դրամ յուրաքանչյուր համայնքում անցկացվող ընտրության համար կազմում է
ընդամենը 432,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրելով, որ բարեփոխումը կիրականացվի
երեք տարիների ընթացքում՝ առաջին տարվա համար անհրաժեշտ ծախսերը
կազմում են ընդհանուր ծախսերի մեկ երրորդը՝ 144,000,000 ՀՀ դրամ:
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Լուծարվող
համայնքներից
սարքավորումների
և
փաստաթղթերի/արխիվների փոխադրում
Հարկավոր կլինի տեղափոխել լուծարվող համայնքները ողջ գույքն ու
արխիվները նոր ձևավորված համայնքային կենտրոններ: Տրանսպորտի համար
անհրաժեշտ վառելիքի գումարը, վարորդի և բանվորների վճարման ընդհանուր
ծախսերը կազմում են մոտ 20,000 ՀՀ դրամ առաջին սցենարի համար և 50,000 ՀՀ
դրամ 2-րդ սցենարի համար, քանի որ վերջինս ենթադրում է թվով ավելի շատ
համայնքների խոշորացում, ինչպես նաև հավանական է ավելի երկար
ճամփորդում: Սույն ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1՝ 614 լուծարման ենթակա համայնքներ x 20,000 ՀՀ դրամ
տրանսպորտային ծախսեր = 12,280,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը
տեղի կունենա 3 տարիների ընթացքում, հետևաբար առաջին տարվա ծախսերը
կկազմեն ընդհանուր ծախսերի 1/3-ը՝ 4,093,333 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ 864 լուծարման ենթակա համայնքներ x 50,000 ՀՀ դրամ
տրանսպորտային ծախսեր = 42,200,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը
տեղի կունենա 3 տարիների ընթացքում, հետևաբար առաջին տարվա ծախսերը
կկազմեն ընդհանուր ծախսերի 1/3-ը՝ 14,400,000 ՀՀ դրամ:
Խոշորացված համայնքների ավելի մեծ աշխատակազմ
Ըստ առաջին սցենարի նախատեսվում է, որ 5-8 խմբերին պատկանող
համայնքները կմնան անփոփոխ (մոտ 100 համայնք), մինչդեռ 1-4 խմբերին
պատկանող համայնքները կխոշորացվեն, գոյացնելով 200 4-րդ խմբին պատկանող
համայնքներ: Ներկայումս գոյություն ունեն 4-րդ խմբին պատկանող 150
համայնքներ: Սա նշանակում է, որ կստեղծվեն 4-րդ խմբին պատկանող 50 նոր
համայնքներ: Ըստ 2-րդ սցենարի 7-8 խմբերին պատկանող համայնքները կմնան
անփոփոխ, ընդամենը 24 համայնք, մնացյալը կխոշորանան գոյացնելով 30 նոր 6րդ խմբին պատկանող համայնքներ: Պահանջվող անձնակազմի կառուցվածքը և
նրանց աշխատավարձերը հաշվարկված են հիմք ընդունելով «Համայնքի
ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանությունը» (տե՛ս Հավելված 3) (ՀՀ
Տարածքային Կառավարման Նախարարություն, 2013):
Սցենար 1՝ 50 նորաստեղծ համայնքները 2-րդ կարգի մասնագետի
(ամսական աշխատավարձը՝ 60,000 ՀՀ դրամ), վարորդի (ամսական
աշխատավարձը՝ 70,000 ՀՀ դրամ) կարիք կունենան: Առաջին տարվա ծախսերը
հետևյալն են՝ 50 x 12 ամիս (60,000 ՀՀ դրամ + 70,000 ՀՀ դրամ) = 78,000,000 ՀՀ դրամ:
10 տարիների համար ընդհանուր ծախսը կկազմի 780,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ Ծախսեր չեն լինի, քանի որ խոշորացված բոլոր 50 համայնքները
մեծ են, ունեն բավականաչափ մեծ անձնակազմ ինչպես նախատեսված է
Համայնքի ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանությամբ (ՀՀ Տարածքային
Կառավարման Նախարարություն, 2013):
Համայնքային աշխատակազմի վերապատրաստում
Նորաստեղծ համայնքների աշխատակազմը կունենա վերապատրաստման
կարիք: Ենթադրվում է, որ կառաջարկվի ՏԻՄ-երին և դրանց գործառույթներին

վերաբերող թեմաներով մոտ 30-ժամանոց մեկ կամ երկու դասընթացների
անցկացում 20-22 մասնակիցների հետ: Թեմաների օրինակներ են՝
ա) Կառավարման սկզբունքներ
բ) Գնումներ
գ) Հաշվապահություն
դ) Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
ե) Համայնքային զարգացում
զ) Համայնքային/հանրային ծառայություններ
է) Ծառայությունների սպասարկման որակի բարելավում
Մեկ դասընթացի ընթացքում մեկ անձի համար նախատեսված գումարը
կազմում է 30,000 ՀՀ դրամ14:
Սցենար 1՝ լուծարման ենթակա 200 համայնքների աշխատակազմը
կունենա վերապատրաստման կարիք: Ենթադրվում է, որ լուծարման ենթակա
բոլոր համայնքները պատկանում են 4-րդ խմբին, հետևաբար վերապատրաստման
կարիք ունեցող անձնակազմը 8 (13 համայնքային աշխատող՝ առանց վարորդի,
հավաքարարների, 2 պահակների) x 200 = 1,600 մարդ: Վերապատրաստման
արժեքը՝ 30,000 ՀՀ դրամ x 1,600 = 48,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ
բարեփոխումը տեղի կունենա 3 տարիների ընթացքում, առաջին տարվա
ծախսերը ընդհանուր ծախսերի 1/3-ն են՝ 16,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ Բացի 8-րդ խմբի համայնքների աշխատակազմից, բոլոր
համայնքների աշխատակիցները կունենան վերապատրաստման կարիք: 5-րդ
խումբը ներառում է 8 նորաստեղծ համայնքներ, որոնցից յուրաքանչյուրում 12
աշխատող վերապատրաստման կարիք ունի: 6-րդ խումբը ներառում է 18
նորաստեղծ համայնքներ, որոնցից յուրաքանչյուրում 21 աշխատող կարիք ունի
վերապատրաստման: 7-րդ խումբը ներառում է 17 նորաստեղծ համայնքներ,
յուրաքանչյուրում
35
աշխատող
կարիք
ունի
վերապատրաստման:
Վերապատրաստման արժեքը՝ 30,000 ՀՀ դրամ է x 1,069 մարդ = 32,070,000 ՀՀ
դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի կունենա 3 տարիների ընթացքում,
առաջին տարվա ծախսերը ընդհանուր ծախսերի 1/3-ն են՝ 10,690,000 ՀՀ դրամ:
Խոշորացված
համայնքի
ՏԻՄ-ի
նստավայրի
վերանորոգում/արդիականացում
Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր նորաստեղծ համայնքում ՏԻՄ-ի
նստավայրը որոշակի արդիականացման կարիք կունենա (կամ շենքի
վերանորոգում, կամ ավելի ժամանակակից սարքավորում, հաղորդակցման
միջոցներ և այլն): Ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1՝ 300 x 20,000,000 ՀՀ դրամ (մեծ շինության կոսմետիկ
վերանորոգման համար) = 6,000,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ
բարեփոխումը տեղի կունենա 3 տարիների ընթացքում, առաջին տարվա
ծախսերը ընդհանուր ծախսերի 1/3-ն են՝ 2,000,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ 50 x 20,000,000 ՀՀ դրամ (մեծ շինության կոսմետիկ
վերանորոգման համար) = 1,000,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ
14

Հիմնված է փորձագետների հետ խորհրդակցության վրա:

բարեփոխումը տեղի կունենա 3 տարիների ընթացքում, առաջին տարվա
ծախսերը ընդհանուր ծախսերի 1/3-ն են՝ 333,333,333 ՀՀ դրամ:
Լուծարված համայնքներում վարչական ներկայացուցիչների հաստիքի
ստեղծում
Վարչական ներկայացուցիչները լուծարված համայնքներում կաշխատեն 5
տարի, ինչպես նախատեսված է համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային
միավորումների ստեղծման հայեցակարգում (ՀՀ Կառավարություն, 2011):
Ենթադրվում է, որ տեղական ներկայացուցիչները կստանան միջին
աշխատավարձ: Ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1՝ 614 x 900,000 ՀՀ դրամ տարեկան աշխատավարձ = 552,600,000 ՀՀ
դրամ առաջին տարվա համար: 5 տարիների համար ծախսերը կկազմեն
2,763,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ 864 x 900,000 ՀՀ դրամ տարեկան աշխատավարձ = 777,600,000 ՀՀ
դրամ առաջին տարվա համար: 5 տարիների համար ծախսերը կկազմեն
3,888,000,000 ՀՀ դրամ:
Ծառայությունների բարելավման ծախսեր
Մանկապարտեզների կապիտալ վերանորոգում
Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն կապիտալ վերանորոգման կարիք
ունեցող 100 փոքր մանկապարտեզներ, նորաստեղծ համայնքներում բավարար
որակի ծառայություններ մատուցելու համար: Ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ
կերպ.
Սցենար 1՝ 100 x 20,000,000 ՀՀ դրամ (փորք շինության կապիտալ
վերանորոգում) = 2,000,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի
կունենա 3 տարիների ընթացքում, առաջին տարվա ծախսերը ընդհանուր
ծախսերի 1/3-ն են՝ 666,666,667 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2. նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Մանկապարտեզների կոսմետիկ վերանորոգումներ
Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն կոսմետիկ վերանորոգման կարիք
ունեցող 100 միջին չափսի մանկապարտեզներ, նորաստեղծ համայնքներում
բավարար որակի ծառայություններ մատուցելու համար: Ծախսերը հաշվարկվել
են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1՝ 100 x 10,000,000 ՀՀ դրամ (միջին շինության կոսմետիկ
վերանորոգում) = 1,000,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի
կունենա 3 տարիների ընթացքում, առաջին տարվա ծախսերը ընդհանուր
ծախսերի 1/3-ն են՝ 333,333,333 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգում
Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն կապիտալ վերանորոգման կարիք
ունեցող 100 միջին չափի մշակույթի տներ, նորաստեղծ համայնքներում բավարար

որակի ծառայություններ մատուցելու համար: Ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ
կերպ.
Սցենար 1՝ 100 x 30,000,000 ՀՀ դրամ (միջին չափսի շինության կապիտալ
վերանորոգում) = 3,000,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի
կունենա 3 տարիների ընթացքում, առաջին տարվա ծախսերը ընդհանուր
ծախսերի 1/3-ն են՝ 1,000,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Մշակույթի տների ընթացիկ վերանորոգում
Ենթադրվում է, որ գոյություն ունեն կոսմետիկ վերանորոգման կարիք
ունեցող 200 միջին չափի մշակութային տներ, նորաստեղծ համայնքներում
բավարար որակի ծառայություններ մատուցելու համար: Ծախսերը հաշվարկվել
են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1՝ 200 x 10,000,000 ՀՀ դրամ (միջին չափսի շինության կոսմետիկ
վերանորոգում) = 2,000,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի
կունենա 3 տարիների ընթացքում, առաջին տարվա ծախսերը ընդհանուր
ծախսերի 1/3-ն են՝ 666,666,667 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:
Ճանապարհների նորոգում
Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր խոշորացված համայնքում միջինում 30կմ
ճանապարհ կնորոգվի: Այս ենթադրությունը հիմնված է բնակավայրերի միջև
միջին հեռավորության մոտավոր հաշվարկների վրա: Բարեփոխման արդյունքում
մոտ 3 համայնք կվերածվեն 1-ի: Նորաստեղծ համայնքում բնակավայրերի միջև
հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 20կմ (ՀՀ Կառավարություն, 2011):
Այսպիսով` միջինում երկու բնակավայր համայնքային կենտրոնից կգտնվի 10կմ
հեռավորության վրա, դրանց միջև հեռավորությունը կկազմի ևս 10կմ: Սա ցույց է
տալիս, որ 3 բնակավայրից բաղկացած խոշորացված համայնքի ճանապարհները
30կմ են: Ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1՝ 300 նորաստեղծ համայնք x 30կմ x 800,000 ՀՀ դրամ
(ճանապարհի 1կմ վերանորոգման համար անհրաժեշտ ստանդարտ ծախսը) =
7,200,000,000 ՀՀ դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի կունենա 3
տարիների ընթացքում, առաջին տարվա ծախսերը ընդհանուր ծախսերի 1/3-ն են՝
2,400,000,000 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ Ենթադրվում է, որ 50 նոր ձևավորված համայնքներից
յուրաքանչյուրը բաղկացած է մոտ 18 նախկին համայնքներից: Ենթադրվում է, որ
դրանցից յուրաքանչյուրը հաղորդակցման բարելավման նպատակով կարիք
կունենա առնվազն 20կմ ճանապարհների վերանորոգման: Արդյունքում ծախսերը
հաշվարկվել են հետևյալ կերպ՝ 50 x 18 = 18,000կմ x 800,000 ՀՀ դրամ (ճանապարհի
1կմ վերանորոգման համար անհրաժեշտ ստանդարտ ծախսը) = 14,400,000,000 ՀՀ
դրամ: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի կունենա 3 տարիների ընթացքում,
առաջին տարվա ծախսերը ընդհանուր ծախսերի 1/3-ն են՝ 4,800,000,000 ՀՀ դրամ:

Աղբավայրերի ստեղծման/բարելավման ծախսեր
Ենթադրվում է, որ կստեղծվեն միջազգային նորմերին համապատասխանող
5 աղբավայրեր: Փորձագետների հետ խորհրդակցելու արդյունքում պարզվեց, որ
ներկայումս աղբանոցների և աղբավայրերի վիճակն այնպիսին է, որ դրանց
բարելավումը գրեթե համարժեք է նոր աղբավայրի ստեղծմանը: Եվրամիության
ստանդարտներին համապատասխանող մեկ աղբավայրի ստեղծումը և
պահպանումը կազմում է մոտ 5,000,000 Եվրո կամ 2,500,000,000 ՀՀ դրամ:
Ծախսերը հաշվարկվել են հետևյալ կերպ.
Սցենար 1՝ 5 նոր աղբավայր x 2,500,000,000 ՀՀ դրամ = 12,500,000,000:
Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի կունենա 3 տարիների ընթացքում,
առաջին տարվա ծախսերը ընդհանուր ծախսերի 1/3-ն են՝ 4,166,666,667 ՀՀ դրամ:
Սցենար 2՝ նույնն ինչպես Սցենար 1-ում:

Մաս III. Որակական գործոնների նկարագրություն
Սույն հետազոտության ընթացքում հաշվի են առնվել հետևյալ դրական ու
բացասական գործոնները, որոնց դրամային արժեքը չի գնահատվել: Դրանցից
որոշների դրամային արժեքը հնարավոր է որոշել ավելի շատ ժամանակ և
ռեսուրսներ ունենալու դեպքում, մինչդեռ մյուսների դրամային արժեքները
չափազանց բարդ է որոշել, չնայած որ վերջիններս նույնպես շատ կարևոր է հաշվի
առնել:
Դրական ազդեցություն ապահովող գործոններ
Ավելի փոքր համայնքային աշխատակազմ
Հայաստանի համայնքների ներկա իրավիճակի ուսումնասիրությունը ցույց
է տալիս, որ համայնքային ծառայողների հաստիքների 15%-ը զբաղեցված չեն
որակյալ մասնագետների պակասի պատճառով (E. Ghazaryan, 2008):
Աշխատակազմերի թվաքանակի նվազեցումը համայնքներում կբարձրացնի այդ
թափուր տեղերի համալրման հավանականությունը: Բավարար քանակով
որակյալ մասնագետների առկայությունը որոշակի մրցակցություն կստեղծի,
բերելով ընտրված մասնագետների ավելի բարձր որակավորման, պայմանով, որ
կապահովվի մրցութային գործընթացի թափանցիկությունն ու արդարությունը:
Երկու սցենարներում էլ կարելի է ակնկալել համայնքային ծառայողների
որակավորման նմանատիպ բարձրացում, սակայն երկրորդ սցենարի դեպքում
արդյունքներն ավելի ակնառու կլինեն:
Առավել որակյալ համայնքային աշխատակազմ
ՏԻՄ-երի ավելի փոքրաթիվ աշխատակազմերը ենթադրում է, որ ավելի մեծ
թվով թեկնածուներ կմրցեն թափուր տեղերի համար, ինչ իր հերթին կբերի
մարդկային ռեսուրսների ավելի բարձր որակ: Առավել որակյալ համայնքային
աշխատակազմերը կընդգրկեն տարբեր ոլորտների փորձագետներ՝ նվազեցնելով
առանձին դեպքերում հատուկ փորձագետների ծառայություններին դիմելու
անհրաժեշտությունը: Ավելի մեծ համայնքներում հնարավոր է կանխատեսել, որ
աշխատակազմի որակի բարձրացումն իր հետ կբերի նաև երկու կարևոր դրական

հետևանքներ՝ առաջին, աշխատակազմն ի վիճակի կլինի զարգացնել,
ներկայացնել և կիսել սեփական փորձառությունը տարածաշրջանային
մակարդակում և երկրորդ, գործող աշխատակազմը հնարավորություն կունենա
զարգացնել սեփական կարողություններն ու հմտությունները, նվազեցնելով
ծառայություններին
դիմելու
կարճաժամկետ
խորհրդատուների
անհրաժեշտությունը: Այնուամենայնիվ, երկրորդ սցենարի դեպքում հնարավոր են
բացասական հետևանքներ, քանի որ խոշորացված համայնքներն ավելի մեծ են
լինելու, հետևաբար մասնագետների/փորձագետների համար ավելի դժվար կլինի
քաջատեղյակ լինել համայնքի բոլոր խնդիրներին:
Կենտրոնացված գնումներ
Հայաստանում 2011թ-ից ներդրված գնումների ապակենտրոնացված
համակարգը իր բազմաթիվ առավելությունների հետ պարունակում է նաև
որոշակի նոր ռիսկեր, ինչպիսիք են համայնքների կողմից առավել շատ ջանքերի և
ժամանակի ծախսում փոքրածավալ գնումներ իրականացնելիս, միաժամանակ
այդ գնումների համար մեծ քանակությամբ փաստաթղթեր պատրաստում ու
լրացնում:
Խոշորացված
համայնքները
հնարավորություն
կունենան
իրականացնել ապրանքների և ծառայությունների ավելի մեծածավալ գնումներ:
Նմանատիպ խնայողությունների համատեքստում թե՛ առաջին, թե՛ հատկապես
երկրորդ սցենարը նպաստավոր են:
Որակյալ ծառայությունների ընդլայնված շրջանակ
Ինչպես սահմանված է Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի
հոդված 10-ում, ՏԻՄ-երի լիազորությունները բաժանված են երկու խմբերի ա)
սեփական (պարտադիր և կամավոր); բ) պետության կողմից պատվիրակված:
Ինչպես
պատվիրակված,
այնպես
էլ
սեփական
լիազորությունների
իրականացման նկատմամբ պետական հսկողության կարգը սահմանվում է
օրենքով (ՀՀ Սահմանադրություն¸ Հոդված 108.1): ՏԻՄ-երի պարտադիր
լիազորություններն ունեն գերակայություն կամավոր լիազորությունների
նկատմամբ: Պարտադիր լիազորությունների կատարումը առաջնահերթ է, իսկ
կամավոր լիազորությունների իրականացումը պայմանավորված է համայնքի
բյուջեի ֆինանսական հնարավորություններով և նպատակահարմարությամբ։
ՏԻՄ-երին պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունները ևս ենթակա են
անվերապահ կատարման, դրանք իրականացվում են ՀՀ օրենքներով սահմանված
կարգով, ՀՀ պետական բյուջեից այդ նպատակով կատարվող հատկացումների
հաշվին:
Համայնքի ղեկավարի պարտադիր լիազորությունների ցանկը ներառում է
գործառույթներ այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք են նախադպրոցական
կրթությունը, մշակույթը, քաղաքաշինությունը և կոմունալ տնտեսությունը,
շրջակա միջավայրի պահպանությունը և այլն: Նշված բնագավառներում
ծառայությունների տրամադրումը բավականին ծախսատար է: Արդյունքում
ներկայումս շատ համայնքներ այդ ոլորտներում ընդհանրապես չեն տրամադրում
ծառայություներ: Բոլոր պարտադիր լիազորությունների մասով ծախսեր չեն

կատարում առնվազն 775 համայնք, կամ համայնքների ընդհանուր թվի 84,7%-ը
(Մովսիսյան, 2011):
Համայնքների խոշորացման երկու սցենարներն էլ կնպաստեն համայնքի
պարտադիր լիազորությունների իրականացման գործընթացին, ավելի դյուրին
կդարձնեն պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների կատարման
նկատմամբ հսկողության գործընթացը, ինչպես նաև նոր ծառայությունների
առաջարկման, կամավոր ծառայությունների իրականացման համար նոր
հնարավորություններ կստեղծեն: Բարելավված ծառայությունների օրինակ կարող
են հանդիսանալ անասնաբույժի ծառայությունները, որոնք ծախսատար են և փոքր
համայնքների համար անհասանելի: Համայնքների խոշորացման երկու
սցենարների արդյունքում էլ կմատուցվեն քաղաքացիների կարիքներին ուղղված
ավելի բարձրորակ համայնքային ծառայություններ: Երկրորդ սցենարի դեպքում
ևս նոր ծառայությունների տրամադրման մեծ ներուժ կա, քանի որ խոշոր
համայնքները
վարչական
ունակությունների
զարգացման
ավելի
մեծ
հնարավորություն ունեն:
Բարելավված պայմաններ հողագործության համար
Համայնքային հողերի խոշորացումը և յուրաքանչյուր համայնքում
սեփականացված
հողակտորների
խոշորացումը
առավել
նպաստավոր
պայմաններ կստեղծի գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների համար: Խոշորացման
դրական հետևանքները հատկապես տեսանելի են համայնքների վարչական
սահմանի վրա գտնվող հողակտորների դիտարկման ժամանակ: Այս դեպքերում
խոշորացումը կստեղծի մասշտաբի էֆեկտ, ինչն իր հերթին կհանգեցնի
գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների մեծացմանը:
Բացասական ազդեցություններ
Քաղաքացու և պաշտոնյաների միջև «հեռավորության» մեծացում
Խոշոր համայնք նշանակում է նաև քաղաքացիների և համայնքային
պաշտոնյաների միջև ավելի մեծ հեռավորություն /թե՛ աշխարհագրական, թե՛
քաղաքական/: Մի քանի բնակավայրերի խոշորացումը մեկ համայնքում
թուլացնում է ՏԻՄ-երի կապը քաղաքացիների հետ, իսկ փոքր համայնքների
կարիքները կարող են անտեսվել: Ի հավելումն այս ամենի, թե՛ քաղաքացիները, և
թե՛ պաշտոնյաները ավելի մեծ տարածություն պիտի անցնեն ծառայություն
համար:
Ընդհանուր
առմամբ
քաղաքացիների
ստանալու/մատուցելու
մասնակցության
մակարդակը
կարող
է
նվազել,
իսկ
տեղական
ժողովրդավարական կառույցները կարող են վտանգվել: Երկրորդ սցենարի
դեպքում վերոնշյալ ռիսկերը կարող են ավելի մեծ լինել:
Աշխատատեղերի կորուստ
Առաջին սցենարի համաձայն աշխատատեղերը նվազում են 5400-ով,
արդյունքում հանրային դժգոհության մակարդակը մեծանում է: Բարեփոխման
արդյունքում աշխատանքը կորցրած մարդկանց սպառնում է ընդհանուր
եկամուտների նվազումը և կյանքի որակի իջեցման հնարավորությունը: Երկրորդ
սցենարի դեպքում 7900 աշխատատեղեր կփակվեն, ինչը կարող է հանդիսանալ

ավելի բարձր հանրային դժգոհության պատճառ և առաջացնել կյանքի որակի
նվազեցում:
Հանրային տրամադրություններ
Համայնքային խոշորացման հետ կապված ռիսկերից մեկը հանրային
դժգոհություններն են և խոշորացման քաղաքականության բացասական
ընկալումները հանրության կողմից: Պետք է հաշվի առնել նաև հանրային
թերահավատությունն ու համայնքային խոշորացման ընդդեմ արհեստական
խոչընդոտները: Քանի որ քաղաքացիների մասնակցությունը և հանրային
կարծիքը կարևոր դեր են խաղում տեղական ժողովրդավարության զարգացման
գործում, անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն ռիսկերը, որոնք կապված են
վարչատարածքային
կառավարման
համակարգի
փոփոխությունների
արդյունքում առաջացող քաղաքացիների դժգոհության հետ:
Ըստ 2011 թվականին «Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի» Հայաստանյան
գրասենյակի կատարած հանրային կարծիքն ուսումնասիրող հարցման
արդյունքների պատասխանողների 39.3% (1327)-ն ասել, որ բոլորովին համաձայն
չեն , իսկ 20.8% (703)-ը, որ համաձայն չեն համայնքային խոշորացման
քաղաքականությանը (N=3375): Հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ
ներկայումս խոշորացման նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը բացասական է:
Սա բացասական գործոն է երկու սցենարների համար էլ և, հատկապես,
արտահայտված է երկրորդ սցենարի դեպքում:
Տեղական ինքնություն
Հաշվի առնելով ՀՀ համայնքների առանձնահատկությունները և այն ուժեղ
կապվածությունը, որ բնակիչներն ունեն իրենց բնակավայրի, դրա անվանման,
տարածքի և այլնի հետ, հավանական է, որ երկու սցենարներն էլ կվտանգեն
տեղական ինքնության որոշ ասպեկտներ: Հարևան համայնքների ու այնտեղ
ապրող բնակիչների մասին ունեցած կարծրատիպերը կարող են մեծապես
խոչընդոտել խոշորացման գործընթացը:
Առաջին սցենարի դեպքում այս ռիսկերը բավականին ցածր են և դրանցից
հնարավոր է խուսափել խոշորացվող համայնքների նախնական մանրամասն
ուսումնասիրությունների միջոցով: Երկրորդ սցենարի դեպքում ռիսկերը
բավականին բարձր են և դրանցից խուսափելն էլ համարյա անհնարին է,
խոշորացված համայնքների մեծ թվի պատճառով:
Էթնիկ փոքրամասնություններ
Հայաստանում
էթնիկ
փոքրամասնությունները
գլխավորապես
կենտրոնացած են 5 մարզերում՝ Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Կոտայք և
Լոռի (Հավելված ՀՀ կառավարության 2012 թ.օգոստոսի 9-ի նիստի N 32
արձանագրային որոշման, 2012): Սակայն էթնիկ փոքրամասնություններով
բնակեցված գյուղերի աշխարհագրական դիրքի և բնակչության կազմի նախնական
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ միայն Արագածոտնի մարզում է
հնարավոր իրականացել փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքների
խոշորացում: Մյուս մարզերում, ելնելով այդ համայնքների աշխարհագրական

դիրքից, նման խոշորացում իրականացնելն անհնար է: Արագածոտնի մարզում 23
գլխավորապես եզդիներով բնակեցված գյուղերից, ըստ նախնական տվյալների
խոշորացման արդյունքում կարող են ձևավորվել ընդամենը 10 համայնքներ:
Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ նման խոշորացումները հնարավոր կլինեն
միայն այդ համայնքների միջև համապատասխան ենթակառուցվածքների
/ճանապարհներ/
առկայության
և
տվյալ
գյուղերի
մտածելակերպի,
համատեղելիության մանրամասն ուսումնասիրություններից հետո: Վերոնշյալ
պայմանների
բավարարման
դեպքում
Հայաստանի
էթնիկ
փոքրամասնություններով բնակեցված 38 համայնքների միավորման արդյունքում
կարող են ձևավորվել մոտ 25 համայնքներ: Հաշվի առնելով կառավարության՝
«Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման»
հայեցակարգում նշված համայնքների խոշորացման չափորոշիչները (ՀՀ
Կառավարություն, 2011, 25) էթնիկ փոքրամասնություններով բնակեցված
համայնքների դեպքում դրանց միավորումը գլխավորապես հայերով կամ այլ
էթնիկ
խմբերի
ներկայացուցիչներով
բնակեցված
համայնքների
հետ
նպատակահարմար չի համարվում:
Այսպիսով, խոշորացման առաջին սցենարն առավել բարենպաստ
պայմանների ապահովման հիմքեր է ստեղծում էթնիկ փոքրամասնություններով
բնակեցված համայնքների համար, մինչդեռ խոշորացման երկրորդ սցենարի
դեպքում անխուսափելի կդառնա էթնիկ փոքրամասնություններով բնակեցված
համայնքների միավորումը հայերով բնակեցված համայնքների հետ: Սա կարող է
բացասական ազդեցություն թողնել էթնիկ փոքրամասնությունների ընդհանուր
պաշտպանվածության ընկալումների վրա և բարձրացնել բարեփոխման
նկատմամբ հասարակական դժգոհության մակարդակը:
Լրացուցիչ դիտարկումներ
Սահմանամերձ համայնքներ
Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանագծից Հայաստանի
Հանրապետության տարածքի խորքը մինչև 5 կմ լայնությամբ ծավալվող տարածքը
կոչվում է սահմանային գոտի: Իսկ սահմանային գոտու մի մասը, որը հարում է
պետական սահմանին մինչև 1 կմ լայնությամբ, կոչվում է սահմանային շերտ (ՀՀ
օրենքը պետական սահմանի մասին, 2001):
Սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկերը հաստատելիս հիմք են ընդունվել
այնպիսի չափանիշներ, ինչպիսիք են Ադրբեջանի Հանրապետության հետ
պետական սահմանի սահմանային գոտում գտնվելը և Հայաստանի
Հանրապետության սահմանային շերտում գտնվելը: ՀՀ-ում գոյություն ունեն 185
սահմանային համայնքներ (ՀՀ Կառավարության օրենքը ՀՀ Սահմանամերձ
համայնքների ցանկը հաստատելու մասին, 1998):
Երկրի անվտանգությունը մեծապես կախված է սահմանամերձ վայրերի
պայմաններից: Հետևաբար, սրանց մանրամասն դիտարկումը կարևոր է
հանրապետության
համայնքների
խոշորացման
գործընթացում:
ՀՀ
Կառավարության
կողմից
մշակված
համայնքների
խոշորացման
և
միջհամայնքային միավորումների ստեղծման հայեցակարգը մատնանշում է
բարեփոխման իրականացման գործընթացում սահմանամերձ համայնքների

զարգացմանն
ու
ամրապնդմանն
ուղղված
գործողությունները
(ՀՀ
Կառավարություն, 2011): Տարածքային անհամաչափ զարգացումից խուսափելու
նպատակով,
նախատեսվում
է
հատուկ
ուշադրության
արժանացնել
սահմանամերձ համայնքները («ՀՀ Կառավարության ծրագիր», 2012): Եթե
սահմանամերձ համայնքները խոշորացվեն, ապա արդյունքները կարող են լինել
թե՛ դրական, թե՛ բացասական: Եթե «սահմանամերձ համայնք» կարգավիճակը
խոշորացված
համայնքներում
պահպանվի,
կամ
ենթարկվի
հետագա
բարեփոխումների, ապա դա կարող է բերել սահմանամերձ համայնքներում
կյանքի որակի բարձրացման: Մյուս կողմից, սահմանամերձ համայնքների
կարգավիճակի կարևորության նվազեցման պարագայում, սա կարող է այդ
համայնքներից դեպի համայնքային կենտրոններ բնակչության արտահոսքի
պատճառ դառնալ:
Ավելի մեծ/ունակ համայնքները հանգեցնում են ավելի բարձր համայնքային
ներգրավվածության
Համայնքային խոշորացումը դիտարկելիս շատ կարևոր է հաշվի առնել
«Մեծ հասարակություն» (“Big Society”) հասկացությունը: Այս գաղափարը
ձևակերպվել և առաջ է քաշվել Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ
Դ.Քեմերոնի և նրա տեղակալ Ն.Քլեգգի կողմից, ըստ որի համայնքների
բնակչությունը պետք է ավելի շատ իշխանություն ունենա որոշումների
պլանավորման գործընթացում և ներգրավված լինի հանրային ծառայությունների
տրամադրման կազմակերպման գործում (CNN, 2010):
«Մեծ հասարակություն» գաղափարը կարևոր դերակատարություն ունի
բրիտանական քաղաքականության մշակման գործում: Համայնքային ակտիվիզմ
հասկացության առաջ քաշման հիմնական պատճառներից մեկն այդ էր, որ ավելի
մեծ համայնքը քաղաքացիական ակտիվիզմի և կամավորական խմբերում
ներգրավվելու առավել նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում: Վերը նշվածի
պատկերավոր օրինակ է հանդիսանում Լոնդոնին պատկանող Քրոյդոն
գյուղաքաղաքի զարգացման ռազմավարությունը: Այդ փաստաթղթում նշվում է.
«Ավելի հզոր համայնք ստեղծելը նշանակում է իշխանության հետագա
փոխանցում
տեղաբնակներին
և
համայնքին,
մարդկանց
առավել
ինքնաբավություն և հնարավորություն ինքնուրույն որոշելու իրենց կենսական
հարցերը, ձևավորելու ու ստանալու սեփական և համայնքի համար ավելի լավ
արդյունքներ» (Croydon Strategic Partnership, 2011):
Քաղաքացիական հասարակությունը ժողովրդավարության զարգացման և
պատշաճ կառավարման հիմնաքարերից է: Այն կարևորագույն բաղադրիչ է, որն
ամրապնդում է ժողովրդավարության համար կարևոր նախապայման
հանդիսացող հանրային վստահությունը (Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1994;
Diamond, 1999; Skocpol, 1999; Putnam, 2000). Համայնքային խոշորացումը «Մեծ
Հասարակության» տեսանկյունից դիտարկելու դեպքում, այն կնպաստի
կամավորական խմբերի համար նոր հնարավորությունների ստեղծմանն ու
համայնքային որոշումներում բնակչության ներգրավվածությանը:
Ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարելավումը, համայնքների միջև
ավելի սերտ համագործակցությունը, ծառայությունների արդյունավետության

բարձրացումը, լրացուցիչ ծախսերից խուսափումը, և հատկապես, քաղաքացիների
մասնակցության համար առավել լավ պայմանների ստեղծումը հանդիսանում են
ավելի մեծ համայնքի գոյությունը հիմնավորող կարևորագույն, որոշիչ գործոններ:

Մաս IV: Սցենարների համեմատություն
Սցենար 1 ՀՀ համայնքների թիվը 914-ից նվազում է մինչև մոտ 300 համայնք: Փոքր
բյուջետային կարողություններ ունեցող համայնքները (խումբ 1 և խումբ 2, տես աղյուսակ
10-ը) խոշորացվում են: Խոշորանում են նաև 3-րդ խմբին պատկանող 180 համայնքները:
Արդյունքում 4-րդ խմբին պատկանող 50 նոր համայնքային խմբեր են ստեղծվում: Մյուս
խմբերը պահպանվում են:
Գալիք 10 տարիների ընթացքում, բարեփոխման արդյունքում ակնկալվող
ընդհանուր օգուտները գնահատվում են մոտ 50 մլրդ ՀՀ դրամ: Սրանից 39 մլրդ
դրամը իրական խնայողություններ են պահպանման և աշխատավարձերի
ծախսերի նվազեցման հաշվին, ևս 11 մլրդ դրամը կանխատեսվող
խնայողություններն են, որ ձևավորվել են շենքերի-շինությունների վերանորոգման
անհրաժեշտության նվազման արդյունքում: Բարեփոխման առաջին տարվա
ընթացքում ակնկալվող օգուտը կազմում է 5 մլրդ ՀՀ դրամ, որից՝ 4 մլրդ դրամ՝
իրական, 1 մլրդ դրամ՝ կանխատեսվող խնայողություն:

Ծախսեր
Ըստ այս սցենարի, բարեփոխման ընդհանուր մոտավոր արժեքը
գնահատվում է 38 մլրդ. ՀՀ դրամ (1 մլրդ դրամ՝ պետական բյուջեից, 17 մլրդ դրամ՝
տեղական բյուջեներից, և 20 մլրդ դրամ՝ պետական և տեղական բյուջեներից
միացյալ): Բարեփոխման առաջին տարվա ընթացքում կպահանջվի 12 մլրդ ՀՀ
դրամ, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ բարեփոխումը նախատեսվում է
իրականացնել 3 տարիների ընթացքում:

Ծախսերի և օգուտների հարաբերակցություն
Բարեփոխման 10 տարիների հեռանկարում օգուտները գերակշռում են
ծախսերին, գոյացնելով մոտ 12 մլրդ ՀՀ դրամ խնայողություն, այն դեպքում, եթե
այնպես
էլ
կանխատեսվող
հաշվի
են
առնվում
ինչպես
իրական,
խնայողությունները (800 մլն. դրամ` միայն իրական խնայողությունները հաշվի
առնելու դեպքում, ենթադրելով, որ 10 տարիների ընթացքում վերանորոգումներ
չեն կատարվելու): Սակայն, բարեփոխման իրականացման 3 տարիների
ընթացքում ծախսերը գերակշռում են օգուտները: Տեղական մակարդակում
առաջին տարվա համար իրական խնայողությունները (4 մլրդ դրամ) կազմում են
մոտ 80% այն գումարի, որը ՏԻՄ-երը կծախսեն բարեփոխման առաջին տարում (5
մլրդ դրամ): Այնուամենայնիվ կան ծախսեր, որոնք պատկանում են պետական
բյուջեին կամ խառը բնույթի են՝ պետական/տեղական բյուջեներից: Երկրորդից
հինգերորդ տարիների ընթացքում, տեղական մակարդակում օգուտները
գերակշռում են ծախսերը (16 և 12 մլրդ դրամ համապատասխանաբար),

այսպիսով, առաջացած դրական տարբերությունը հնարավոր է ուղղորդել
ընթացիկ բարեփոխման որոշ ծախսերի: Ստորև ներկայացված Աղյուսակ 8-ը ցույց
է տալիս ծախսերի և օգուտների դինամիկան 10 տարիների կտրվածքով: Ավելի
մանրամասն՝ տե՛ս Հավելված 1:
Աղյուսակ 8 Օգուտներ և ծախսեր ըստ Սցենար 1-ի

Օգուտներ (տեղական մակարդակ )
Ընդամենը
Ընդամենը՝ իրական
Ընդամենը՝ կանխատեսվող
Ծախսեր
Ընդամենը
Ընդամենը՝ պետական
Ընդամենը՝ տեղական
Ընդամենը՝ պետական/տեղական
Ծախսերի
և
օգուտների
հարաբերակցություն
Օգուտներ - Ծախսեր
Օգուտներ - Ծախսեր (ներառված են միայն
իրական խնայողություններ)

Տարի 1

Տարիներ 2-5

Ընդամենը՝
տարիներ 10

5,005,420,000
3,930,440,000
1,074,980,000

20,021,680,000
15,721,760,000
4,299,920,000

50,054,200,000
39,304,400,000
10,749,800,000

12,210,933,333
385,000,000
5,231,906,667
6,594,026,667

25,508,066,667
738,000,000
11,582,013,333
13,188,053,333

37,751,500,000
1,123,000,000
16,846,420,000
19,782,080,000

-7,205,513,333

-5,486,386,667

12,302,700,000

-8,280,493,333

-9,786,306,667

1,552,900,000

Սցենար 2 ՀՀ համայնքների թիվը 914-ից նվազում է մինչև մոտ 50 համայնք: Փոքր
բյուջետային կարողություններ ունեցող համայնքները (խումբ 1-ից խումբ 4)
խոշորացվում

են:

Խոշորացվում

են

նաև

5-րդ

խմբին

պատկանող

54

համայնքները: Մնացյալ՝ 5, 6 և 7-րդ խմբերին պատկանող համայնքները,
վերակազմավորվում են, ընդգրկելով լուծարված համայնքներ: 8-րդ խմբին
պատկանող համայնքները մնում են անփոփոխ:

Օգուտներ
Գալիք 10 տարիների ընթացքում բարեփոխման արդյունքում ակնկալվող
ընդհանուր օգուտները գնահատվում են մոտ 81 մլրդ ՀՀ դրամ: Սրանից՝ 68 մլրդ
դրամը իրական խնայողություններ են պահպանման և աշխատավարձերի
ծախսերի նվազեցման հաշվին, ևս 12 մլրդ դրամը կանխատեսվող
խնայողություններն
են,
որ
ձևավորվել
են
շենքերի
վերանորոգման
անհրաժեշտության նվազման արդյունքում: Բարեփոխման առաջին տարվա
ընթացքում ակնկալվող գումարը կազմում է 8 մլրդ ՀՀ դրամ, որից՝ 7 մլրդ դրամը՝
իրական, 1 մլրդ դրամը՝ կանխատեսվող խնայողություններ:

Ծախսեր
Ըստ երկրորդ սցենարի, բարեփոխման ընդհանուր արժեքը շուրջ 41 մլրդ ՀՀ
դրամ է (800 մլրդ դրամ՝ պետական բյուջեից, 13 մլրդ դրամ՝ տեղական բյուջեներից
և 27 մլրդ դրամ՝ պետական և տեղական բյուջեներից միացյալ): Բարեփոխման

առաջին տարվա ընթացքում կպահանջվի 13 մլրդ ՀՀ դրամ, ընդունելով, որ
բարեփոխումը նախատեսվում է իրականացնել 3 տարիների ընթացքում:

Ծախսերի և օգուտների հարաբերակցություն
Բարեփոխման 10 տարիների հեռանկարում օգուտները գերակշռում են
բարեփոխման ծախսերին, գոյացնելով մոտ 40 մլրդ ՀՀ դրամ խնայողություն, եթե
այնպես
էլ
կանխատեսվող
հաշվի
են
առնվում
ինչպես
իրական,
խնայողությունները (28,000,000,000 ՀՀ դրամ` միայն իրական խնայողությունները
հաշվի առնելու դեպքում, ենթադրելով, որ 10 տարիների ընթացքում
վերանորոգումներ չեն կատարվելու): Բարեփոխման առաջին տարվա ընթացքում
ծախսերը գերակշռում են օգուտներին ինչպես իրական, այնպես էլ կանխատեսվող
խնայողությունների
ոլորտներում:
Տեղական
մակարդակում
իրական
խնայողություններն առաջին տարվա համար (7,000,000,000 ՀՀ դրամ) բավարար են
տեղական ինքնակառավարման (4 մլրդ դրամ) և որոշ միացյալ ծախսեր հոգալու
համար, այնուամենայնիվ, պետական բյուջեին պատկանող ծախսերը (286,000,000
ՀՀ դրամ) և որոշ միացյալ ծախսեր ապահովման կարիք ունեն: Երկրորդից չորրորդ
տարիների ընթացքում բարեփոխումը շարունակում է ծախսեր պահանջել
(3,000,000
ՀՀ
դրամ),
եթե
ծախսերի/օգուտների
հարաբերակցությունը
հաշվարկելիս հաշվի ենք առնում միայն իրական խնայողությունները: Եթե հաշվի
առնենք ենթադրվող վերանորոգումների անհրաժեշտ չլինելու դեպքում
կանխատեսվող խնայողությունները, ըստ սույն սցենարի օգուտները նկատելի
կլինեն բարեփոխման առավել վաղ փուլերում: Ստորև ներկայացված Աղյուսակ 9ը ցույց է տալիս ծախսերի և օգուտների դինամիկան 10 տարիների կտրվածքով:
Ավելի մանրամասն՝ տե՛ս Հավելված 2:
Աղյուսակ 9 Օգուտներ և ծախսեր ըստ Սցենար 2-ի

Օգուտներ (տեղական մակարդակ )
Ընդամենը
Ընդամենը՝ իրական
Ընդամենը՝ կանխատեսվող
Ծախսեր
Ընդամենը
Ընդամենը՝ պետական
Ընդամենը՝ տեղական
Ընդամենը՝ պետական/տեղական
Ծախսերի
և
օգուտների
հարաբերակցություն
Օգուտներ - Ծախսեր
Օգուտներ - Ծախսեր (ներառված են միայն
իրական խնայողություններ)

Տարի 1

Տարիներ 2-5

Ընդամենը՝
տարիներ 10

8,053,460,000
6,835,980,000
1,217,480,000

32,213,840,000
27,343,920,000
4,869,920,000

80,534,600,000
68,359,800,000
12,174,800,000

13,071,930,000
286,666,667
3,794,880,000
8,990,383,333

27,647,060,000
521,333,333
9,144,960,000
17,980,766,667

40,718,990,000
808,000,000
12,939,840,000
26,971,150,000

-5,018,470,000

4,566,780,000

39,815,610,000

-6,235,950,000

-303,140,000

27,640,810,000

Հետազոտության
ընթացքում
դրամական
օգուտների/ծախսերի
հաշվարկումից բացի, հաշվի են առնվել նաև մի շարք որակական գործոններ:
Որոշ գործոններ հնարավոր է հաշվարկել ավելի շատ ժամանակի և ռեսուրսների

առկայության դեպքում, մինչդեռ որոշներն էլ, չնայած դրանց դիտարկման
կարևորությանը, դժվար է ներկայացնել դրամական համարժեքների տեսքով:

Աղյուսակ 10 Համայնքների խոշորացման վրա ազդող որակական գործոններ
Գործոն
Համառոտ նկարագիր
Դրական ազդեցություն
Թափուր աշխատատեղերի
Ավելի փոքր
զբաղեցման բարձր
համայնքային
հավանականություն,
աշխատակազմ
մրցակցությունը հանգեցնում
է ավելի բարձր որակի

Սցենար 1

Սցենար 2

Տեղական
ինքնակառավարմա
ն որակի
բարձրացում

Տեղական
ինքնակառավարմա
ն որակի առավել
բարձրացում

Ավելի որակյալ
համայնքային
աշխատակազմ

Խոշորացված համայնքները
սպասարկվում են
ընդլայնված աշխատակազմի
կողմից, որը ներառում է
տարբեր ոլորտների
փորձագետներ

Տեղական
ինքնակառավարմա
ն որակի
բարձրացում,
հնարավոր ծախսերի
կրճատում

Տեղական
ինքնակառավարմա
ն որակի
բարձրացում և
հնարավոր ծախսերի
կրճատում, եթե
առկա են բավարար
թվով մասնագետներ
խոշորացված
համայնքի
աշխատանքներն
ապահովելու համար

Կենտրոնացված
գնումների
համակարգը

Մեծամասշտաբ գնումների
դեպքում գոյանում են
խնայողություններ

Ծախսերի
խնայողություններ

Ծախսերի ավելի մեծ
խնայողություններ

Ավելի
շատ/բարձրակարգ
ծառայությունների
մատուցում

Ավելի լավ կառավարվող և
ավելի մեծ հարկային բազա
ունեցող համայնքը
նախկինից ավելի շատ
ծառայություններ
տրամադրելու
հնարավորություն ունի

Տեղական
ինքնակառավարմա
ն որակի և
քաղաքացիների
կյանքի որակի
բարելավում

Տեղական
ինքնակառավարմա
ն որակի և
քաղաքացիների
կյանքի որակի
բարելավում, նոր
ծառայությունների
տրամադրման
հնարավորություն

Ավելի արդյունավետ
գյուղատնտեսության
հնարավորություն

Ավելի արդյունավետ
գյուղատնտեսության
հնարավորություն

Համայնքային հողերի
խոշորացումը և
յուրաքանչյուր համայնքում
Բարելավված
մասնավոր սեփականություն
գյուղատնտեսությու հանդիսացող հողերի
ն
քանակի մեծացումը
կբարելավի հողագործների
համագործակցության
հնարավորությունները
Բացասական ազդեցություն
Խոշորացված համայնքները
ենթադրում են
քաղաքացիների և
Քաղաքացու և
պաշտոնյաների միջև
պաշտոնյայի միջև
«տարածության» (թե՛
«տարածության»
աշխարհագրական, թե՛
ավելացում
քաղաքական) մեծացում:
ՏԻՄ-երի կապը
քաղաքացիների հետ

Ցածր ռիսկեր,
հնարավոր է
լուծումներ մշակել

Բարձր ռիսկեր,
ավելի դժվար է
լուծումներ մշակել

թուլանում է, փոքր և
հեռավոր գյուղերի
կարիքները կարող են
անտեսվել, թե՛
քաղաքացիները, թե՛
պաշտոնյաները
ծառայություններ
ստանալիս/տրամադրելիս
հնարավոր է ավելի երկար
ճամփորդելու կարիք
ունենան

Աշխատատեղերի
կորուստ

Հասարակական
ընկալումներ

Տեղական
ինքնություն

Էթնիկ
փոքրամասնություն
ներ

Համայնքների խոշորացման
արդյունքում զբաղվածների
թիվը կնվազի

Բարեփոխման նկատմամբ
բացասական վերաբերմունք
Տեղական ինքնության
հնարավոր
վտանգվածության
ընկալումներ, հարևանների
մասին գոյություն ունեցող
կարծրատիպերը կարող են
խոչընդոտել խոշորացման
գործընթացին
Էթնիկ
փոքրամասնությունների
մոտ
ապահովության զգացման
նվազում (նախկինում նրանք
մեծամասնություն էին,
մինչդեռ խոշորացման
արդյունքում կարող են
փոքրամասնություն դառնալ
նոր ձևավորված
համայնքում)

Մոտ 5400
աշխատատեղի
կորուստ,
բացասական
հասարակական
տրամադրություն,
եկամուտի և կյանքի
որակի հնարավոր
նվազում նրանց
համար, ովքեր
բարեփոխման
արդյունքում կորցրել
են աշխատանքը

Մոտ 7900
աշխատատեղի
կորուստ,
բացասական
հասարակական
տրամադրություն,
եկամուտի և կյանքի
որակի հնարավոր
նվազում նրանց
համար, ովքեր
բարեփոխման
արդյունքում կորցրել
են աշխատանքը

Բարձր ռիսկեր

Շատ բարձր ռիսկեր

Ցածր ռիսկեր,
հնարավոր է
լուծումներ մշակել

Շատ բարձր ռիսկեր,
գրեթե հնարավոր չէ
լուծումներ մշակել

Ցածր ռիսկեր,
հնարավոր է
լուծումներ մշակել

Շատ բարձր ռիսկեր,
գրեթե հնարավոր չէ
լուծումներ մշակել

Ընդհանրացնելով երկու սցենարների արդյունքում ակնկալվող դրական և
բացասական հետևանքները, կարելի է եզրակացնել, որ Սցենար 1-ը թվով ավելի
քիչ դրական ազդեցություն է ունենում, միաժամանակ պակաս ռիսկային է:
Սցենար 2-ը տարբեր ոլորտներում համայնքի գործունեության վրա դրական
ազդեցություն ունենալու ավելի շատ հնարավորություն ունի (ծախսերի

խնայողությունների
և
մասշտաբի
էֆեկտ
ստեղծելու
հետևանքով),
այնուամենայնիվ, այս նույն սցենարի դեպքում, հասարակական դիմադրության
հավանականությունը մեծանում է՝ ստեղծելով այնպիսի խնդիրներ, որոնց շատ
ավելի դժվար կլինի լուծումներ գտնել:
Համայնքների խոշորացման ուղղակի և անուղղակի ծախսերի և օգուտների
ընդհանուր գնահատում
Համադրելով

օգուտների/ծախսերի

հաշվարկները

վերոնշյալ

որակական

գործոնների վերլուծության հետ, կարելի եզրակացնել, որ Սցենար 1-ում զուտ
օգուտներն ավելի ցածր են, սակայն այն նաև պակաս ռիսկային է և կբախվի ավելի
քիչ հասարակական դիմադրության: Սցենար 2-ում զուտ օգուտները էականորեն
ավելի բարձր են, բայց այդ սցենարը նաև ավելի շատ հակասություններ է
առաջացնում և կարող է բացասաբար ազդել ժողովրդավարության և որոշ խմբերի՝
ինչպիսիք են էթնիկ փոքրամասնությունները, ներկայացվածության վրա:

Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ համայնքների խոշորացումը
տնտեսական արդյունավետության տեսանկյունից նպաստավոր է: Երկրորդ
սցենարի համեմատությամբ (որի համաձայն համայնքների թիվը նվազում է մինչև
50) առաջին սցենարը (ըստ որի համայնքների թիվը նվազում է մինչև 300)
գնահատվում է որպես ավելի քիչ ռիսկային, սակայն այն միաժամանակ ավելի քիչ
օգուտներ է բերում:
Այնուամենայնիվ,
համայնքների
խոշորացումը
պլանավորելիս,
կպահանջվի սցենարների հետագա առավել մանրամասն ուսումնասիրություն,
որը կներառի համայնքների ներկա վիճակի, հողօգտագործման ներկա
սխեմաների, ենթակառուցվածքների զարգացման մակարդակի և այլնի
ուսումնասիրություններ: Ընդհանուր առմամբ, կարիք կլինի դասակարգել
համայնքային
հիմնախնդիրները
խոշոր
խմբերի
և
որոշել
դրանց
գերակայությունները:
Համայնքային կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված ցանկացած ջանք, այդ
թվում
և
համայնքների
խոշորացման
առաջարկվող
այլընտրանքային
սցենարներից յուրաքանչյուրը, պետք է համակցվի գյուղատնտեսության
գարգացման, աշխատատեղերի և համապատասխան ենթակառուցվածքների
ստեղծման, բնակարանային ապահովվածության և բնական պաշարների
պահպանության
ուղղությամբ
իրականացվող
միջոցառումների
հետ:
Առաջարկվող բարեփոխումների ընթացքում պետք է կանխատեսել խոշորացման
հետ կապված բարդությունները: Համալիր մոտեցման բացակայության դեպքում
համայնքների խոշորացումը ՀՀ-ում կարող է ունենալ մի շարք բացասական և
նույնիսկ վնասակար հետևանքներ, այդ թվում տեղական ժողովրդավարության և
մասնակցային գործընթացների հետընթաց, բնակչության տեղաշարժ դեպի
կենտրոնական բնակավայրեր կամ մայրաքաղաք, ինչպես նաև խորացող
հանրային
հիասթափություն
և
թերահավատություն
իրականացվող

բարեփոխումների նկատմամբ: Համալիր մոտեցումը նշանակում է նաև, որ
առանձին համայնքների խոշորացման ընթացքում հաշվի կառնվեն այնպիսի
հարցեր, ինչպիսիք են ա/ծառայությունների տեսակներ, որ խոշորացված
համայնքները պետք է մատուցեն, բ/խոշորացված համայնքներում գանձվող
գույքային
հարկերի
դրույքաչափերը,
գ/ՏԻՄ-երի
կառուցվածքային
փոփոխությունների կանոնակարգումը օրենքներով, դ/ՏԻՄ-երի կուտակած
պարտքերի, գույքային իրավունքների ու պարտավորությունների փոխանցումը և
այլն:
Համայնքային խոշորացման երկու սցենարների ուսումնասիրությունը նաև
ցույց տվեց, որ լավագույն արդյունքի հասնելու համար, նախընտրելի կլիներ
հիմնվել խոշորացման մի շարք չափանիշների վրա և ի լրումն աշխարհագրական
դիրքի, համայնքների բնակչության թվաքանակի, էթնիկ կազմի ու տեղական
առանձնահատկությունների, հաշվի առնել նաև համայնքների բյուջետային
կարողություններ:
Ուսումնասիրության
հիման
վրա
ձևավորվել
են
հետևյալ
առաջարկությունները՝
 Քանի որ խոշորացմանը զուգահեռ համայնքային ծառայողների
հաստիքների թիվը նվազում է, հաստիքների կրճատումը կարող է
օգտագործվել մարդկային ռեսուրսների ընդհանուր որակի բարելավման
նպատակով: Հետևաբար, առաջարկվում է որպեսզի համայնքները ընտրեն
լավագույն և որակյալ կադրերին: Նոր ձևավորված ՏԻՄ-երի և
աշխատակազմը պետք է ընտրվի, համալրվի և վերապատրաստվի
մրցակցային և արդար գործընթացների միջոցով:
 Համայնքների խոշորացման ընթացքում բազմաթիվ հաստատություններ
(գյուղապետարան, մշակույթի տուն, մանկապարտեզ և այլն) այլևս չեն
գործի: Առաջարկվում է մշակել գործողությունների պլան այս
գույքի/շինությունների հետագա օգտագործման վերաբերյալ: Դրանք կարող
են վաճառվել, տրվել վարձակալության կամ օգտագործվել այլ
նպատակներով: Դրանք կարող են նաև օգտագործվել համայնքի կարիքները
հոգալու՝ օրինակ կարիքավորներին բնակելի տարածք տրամադրելու
նպատակով: Որոշ շինություններ՝ դրանց տարիքի ու ծայրահեղ քայքայված
վիճակի պատճառով անհրաժեշտ կլինի քանդել, ինչը լրացուցիչ ծախսեր
կպահանջի:
 Հատուկ ուշադրության կարիք կունենան միավորվող համայնքների միջև
ճանապարհների նորոգումն ու պահպանումը: Խոշորացված համայնքների
հաջող գործունեությունը էականորեն կապված է հեշտ և մատչելի
երթևեկության հնարավորության հետ: Կարևոր է հաշվի առնել հանրային
տրանսպորտի համակարգերի արդիականացման ու զարգացման հարցերը:
 Խոշորացված համայնքների կապի համակարգերը (ֆիքսված և բջջային
հեռախոսակապ և ինտերնետ) պետք է առկա լինեն և գործեն բոլոր
բնակավայրերում:
 Համայնքների խոշորացման քաղաքականության մշակման ընթացքում
անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրության դարձնել սահմանամերձ գյուղերին:
Դրանց հանրային նշանակության կառույցներն ու ծառայությունները,







ինչպես օրինակ մանկապարտեզներ, դպրոցներ, մշակույթի տներ և այլն
պետք է պահպանվեն և հնարավորության դեպքում արդիականացվեն:
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ենթակառուցվածքների
բարելավմանը (ճանապարհներ, ջրամատակարարման և ջրահեռացման
համակարգեր, էլեկտրաէներգիայի, կապի միջոցներ): Անհրաժեշտ է
դիտարկել նաև սահմանամերձ գյուղերի՝ համայնքային կենտրոն դարձնելու
հնարավորությունը:
Առավել խոշոր համայնքներ ձևավորվելու դեպքում պետք է քննարկել
ավագանու կազմում միավորվող համայնքներին որոշակի քվոտաներ
տրամադրելու հնարավորությունը՝ երաշխավորելու տարատեսակ շահերի
ներկայացվածությունը, ինչպես նաև մարդկանց փոքր խմբերում կամ
գյուղակներում խոշորացված համայնքի մեծամասնության կողմից
անտեսված լինելու մտավախությունները փարատելու նպատակով:
Առաջարկվում է իրականացնել լայնամասշտաբ հանրային իրազեկում և
ներգրավել հասարակական կազմակերպությունները օրենսդրության
մշակման գործընթացում: Այս միջոցառումները կօգնեն կանխել
հանրության կողմից հնարավոր բացասական ընկալումները և խուսափել
բարեփոխման շուրջ ծավալվող հնարավոր քաղաքական շահարկումներից:
Կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում բնակչության հետ հանդիպումների,
բաց քննարկումների, համայնքային ժողովների կազմակերպումն այն
համայնքներում, որոնք նախատեսվում է խոշորացնել: Կարևոր է այն
հանդիպումների ընթացքում շեշտել փոփոխությունների արդյունքում
ակնկալվող դրական հետևանքները, ինչպիսիք են մարդկային ռեսուրսների,
ենթակառուցվածքների և ծառայությունների համախմբումը, որոնք էլ իրենց
հերթին դրական ազդեցություն կունենան ծառայությունների մատուցման
արդյունավետության, համայնքների ֆինանսական կարողությունների
մեծացման վրա, հանգեցնելով ՏԻՄ-երի իրավասությունների ու
լիազորությունների ընդլայնմանը: Կարևոր է նաև մատնանշել, որ
բարեփոխման հետ կապված ծախսերը նախատեսվում է կատարել 3-4
տարիների ընթացքում, մինչդեռ օգուտները շոշափելի կլինեն շատ ավելի
երկար ժամանակահատվածում:
Խոշորացման իրականացումը մեծապես կախված է ազգային և տեղական
մակարդակներում բարեփոխումները առաջնորդելու կարողություններից:
Իրականացման մեջ ներգրավվածները պետք է քաջ գիտակցեն
մարտահրավերները, ինչպես նաև ակտիվ և բաց կերպով համագործակցեն
շահեկան լուծումներ գտնելու նպատակով: Համայնքային խոշորացման
քաղաքականությունն
իրականացնողների
առաջնորդության
է
զարգացնել
համապատասխան
կարողությունները
կարելի
դասընթացների և տեղեկատվություն տրամադրելու միջոցով:
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Հավելված 1
ՀՀ համայնքների խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ուղղակի և անուղղակի
ծախսերի և օգուտների մոտարկված հաշվարկ ըստ Սցենար 1-ի
Տե՛ս կից ներկայացված Excel ֆայլերը:

Հավելված 1.1. ՀՀ համայնքների խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ուղղակի և անուղղակի ծախսերի մոտարկված հաշվարկ ըստ Սցենար 1-ի
Համայնքների ներկայիս թիվը

914

Խոշորացման արդյունքում համայնքների ակնկալվող թիվ
Խոշորացված համայնքների թիվ
Բարեփոխման տևողություն (տարիներ)

300
614
3

Խոշորացման ուղղակի ծախսեր
Միավորներ
General Government
Գյուղական համայնքների խոշորացումը նոր
քաղաքականության և իրականացման ռազմավարության
կարիք կունենա:
Նախքան իրականացումը, խոշորացման յուրաքանչյուր
առանձին դեպքի ուսումնասիրում:
Խոշորացման պիլոտային դեպքի գնահատում (ինչպես
առաջարկվում է կառավարության հայեցակարգում)

Միավորների
քանակ

Միավորի արժեք

6,000,000

6,000,000

Ծախսեր 2-5րդ
տտ.

Ընդամենը ծախսեր
(10 տարի)

0

Բյուջետային
աղբյուր

6,000,000 պետական

2,000,000

200,000,000

1

10,000,000

10,000,000

21,800,000

7,266,667

14,533,333

21,800,000 պետական/տեղական

20,000

4,093,333

8,186,667

12,280,000 պետական/տեղական

200,000,000

66,666,667

133,333,333

200,000,000 պետական

614

Խոշորացվող համայնքներում հանրաքվեների անցկացում

400,000,000
0

600,000,000 պետական
10,000,000 պետական

Համայնքների լուծարման հետ կապված ծախսեր

614

10,000

2,046,667

4,093,333

6,140,000 տեղական

Նոր ՏԻՄ ընտրությունների կազմակերպում և անցկացում
Խոշորացված համայնքներից սարքավորումների և
արխիվների տեղափոխում
Խոշորացված համայնքներում ավելի մեծ վարչական
անձնակազմի պահանջ
Փորձագետ
Վարորդ

614

500,000

102,333,333

204,666,667

307,000,000 պետական

614

20,000

4,093,333

8,186,667

12,280,000 տեղական

50
50
50

720,000
840,000

36,000,000
42,000,000

144,000,000
168,000,000

360,000,000 տեղական
420,000,000 տեղական

Համայնքների վարչական անձնակազմի
վերապատրաստում տեղական կառավարման տարբեր
ոլորտներում

Ծախսի
տեսակ

300

Ինֆորմացիոն արշավներ

Համայնքային հանդիպումներ

Ծախս 1-ին
տարի

1,600

Նշումներ

Ենթադրենք ձևավորվում է 5 մասնագետներից բաղկացած
աշխատանքային խումբ , ովքեր կաշխատեն 60 օր, օրը 20.000 ՀՀ դրամ
միջին աշխատավարձով:
Նման հետազոտության ընդհանուր արժեքի մոտավոր հաշվարկում:
Ընդհանուր մոտարկված արժեք
20,000,000 ֆլայերներ + 600,000 հեռուստատեսային հաղորդումներ,
1,200,000 հոդվածներ թերթերում
Ենթադրվում է, որ մեկ մասնագետ կգնա մասնակցելու համայնքային
հանդիպումներին, դա կներառի օրապահիկ և ճանապարհածախս,
միջինում՝ 20.000 դրամ: Ենթադրենք բարեփոխումն իրականացվելու է
երեք տարում, ծախսերը հավասարաչափ բաշխվել են ըստ երեք
տարիների:
Ընդհանուր գումարը մոտարկվել է 2005-ի հանրաքվեի ծախսերին
գումարելով գնաճը և բաժանելով 2-ի, բացառելով Երևանը և այն
համայնքները որոնք չեն խոշորացվելու: Ենթադրվել է, որ
բարեփոխումը տեղի է ունենալու երեք տարիների ընթացքում, 1-ին
տարին հավասար է ընդհանուր ծախսերի 1/3ին:
Համայնքների լուծարման ընդհանուր գումարը կազմում է 10.000 դրամ:
Ենթադրվում, էր բարեփոխումը տեղի է ունենալու 3 տարվա
ընթացքում, 1-ին տարին հավասար է ընդհանուր ծախսերի 1/3ին:
Մեկ համայնքում ընտրությունների հետ կապված ծախսերը մոտարկվել
են հիմք ընդունելով 1999-ի ընտրություններին հատկացված գումարը,
գումարած գնաճ, բաժանած 900-ի: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը
տեղի է ունենալու 3 տարիների ընթացքում, 1-ին տարին հավասար է
ընդհանուր ծախսերի 1/3ին:
Հաշվարկվել է գազի, վարորդի և երկու բանվորների աշխատավարձերի
համար անհրաժեշտ գումարի հիման վրա:
50 նոր 4-րդ խմբին պատկանող համայնքների ստեղծում:

30,000

16,000,000

32,000,000

48,000,000 պետական/տեղական

20,000,000

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000 տեղական

Խոշորացված համայնքների վարչական շենքերի
վերանորոգում, արդիականացում:

300

Տեղական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր խոշորացված
համայնքում

614

900,000

552,600,000

2,210,400,000

2,763,000,000 տեղական

100

20,000,000

666,666,667

1,333,333,333

2,000,000,000 տեղական

10,000,000

333,333,333

666,666,667

1,000,000,000 տեղական

200 նոր 4-րդ խմբին պատկանող համայնքների ստեղծում,
յուրաքանչյուր համայնքում 8 հոգու վերապատրաստման կարիք, մեկ
հոգու վերապատրաստման արժեքը հաշվարկվել է 30,000. Ենթադրվում
է վերապատրաստումը տեղի կունենա 3 տարվա կտրվածքով:
Ենթադրվում է յուրաքանչյուր նոր համայնքի շենք արդիականացման
կարիք ունի, թե վերանորոգման, թե սարքավորումների և թե
հաղորդակցման միջոցների տեսանկյունից և այլն:
Տեղական ներկայացուցիչները համայնքներում կաշխատեն հինգ
տարով (ինչպես առաջարկվում է կառավարության հայեցակարգում)
Որպես հաշվարկման հիմք ընդունվել են նվազագույն
աշխատավարձերը:

Ծառայությունների բարելավման արժեք
Մանկապարտեզների վերանորոգում /կապիտալ/
մանկապարտեզների վերանորոգում /կոսմետիկ/

100

Ենթադրվում է 100 փոքր մանկապարտեզներ կապիտալ
վերանորոգման կարիք կունենան:
Ենթադրվում է 100 միջին չափի մանկապարտեզներ կոսմետիկ
վերանորոգման կարիք ունեն:

Մշակույթի տների վերանորոգում /կապիտալ/

100

30,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000 տեղական

Մշակույթի տների վերանորոգում /կոսմետիկ/

200

10,000,000

666,666,667

1,333,333,333

2,000,000,000 տեղական

9000

800,000

2,400,000,000

4,800,000,000

7,200,000,000 պետական/տեղական

5

2,500,000,000

4,166,666,667
12,282,433,333
385,000,000
5,303,406,667
6,594,026,667

8,333,333,333
25,794,066,667
738,000,000
11,868,013,333
13,188,053,333

Ճանապարհների նորոգում
Աղբանոցների ստեղծում/նորոգում ըստ միջազգային
ստանդարտների
Ընդամենը
Ընդամենը՝ պետական ծախսեր
Ընդամենը՝ տեղական ծախսեր
Ընդամենը՝ պետական/ընդամենը՝ տեղական

12,500,000,000
38,466,500,000
1,123,000,000
17,561,420,000
19,782,080,000

Բարեփոխումը ենթադրվում է իրականացնել երեք տարիների ընթացքում: Ծախսերից շատերը հավասարաչափ բաշխվել են երեք տարիների վրա:
Ծախսերի և օգուտների հարաբերություն
Ծախսերի և օգուտների հարաբերություն /ներառված են միայն իրական խնայողությունները:

7,277,013,333
8,351,993,333

5,772,386,667
10,072,306,667

-11,587,700,000
-837,900,000

պետական/տեղական
պետական
տեղական
պետական/տեղական

Ենթադրվում է 100 մշակույթի տներ վերանորոգման կարիք ունեն:
Ծախսերը հավասարաչափ բաշխվել են ըստ երեք տարիների:
Ենթադրվում է 200 մշակույթի տներ կոսմետիկ վերանորոգման կարիք
ունեն: Ծախսերը հավասարաչափ բաշխվել են ըստ երեք տարիների:
Ենթադրվում է միջինը 30 կմ տարածք պետք է վերանորոգվի 300 փոքր
համայնքներում. Ծախսերը հավասարաչափ բաշխվել են ըստ երեք
տարիների:
Ենթադրվում է ընդամենը 5 միջազգային չափանիշներին
համապատասխան աղբանոցներ կբացվեն: Ծախսը հավասարաչափ
բաշխվել է ըստ երեք տարիների:

Հավելված 1.2. ՀՀ համայնքների խոշորացման արդյունքում ակնկալվող օգուտների մոտարկված հաշվարկ ըստ Սցենար 1-ի
Համայնքների ներկայիս թիվը
Խոշորացման արդյունքում համայնքների ակնկալվող թիվ
Խոշորացված համայնքների թիվ

914
300
614

Խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ծախսային
խնայողություններ
Միավորների
քանակ

Միավորներ
Կառավարում
Համայնքային պատկանելության վարչական շենքերի
պահպանության հետ կապված ծախսերի նվազում
Վարչական շենքերի կապիտալ նորոգման ծախսերի նվազում
Վարչական շենքերի կոսմետիկ նորոգումների հետ կապված
ծախսերի նվազում

Միավորի
արժեք

Ծախս 1-ին տարի

Ծախսեր 2-5րդ տտ.

Ընդամենը ծախսեր (10 տարի)

Բյուջետային
աղբյուր

Ծախսի տեսակ

իրական
իրական
իրական
իրական
իրական
իրական

Գոյություն ունեցող բոլոր համայնքներն այլևս վարչական շենքերի կարիք չեն ունենա: դրանց պահպանման ծախսերը նվազեցվել են
2/3-ի հարաբերությամբ
Ենթադրենք մոտ 100 փոքր համայնքային պատկանելության շենքեր վերանորոգման կարիք ունեն: Դրանց փակման արդյունքում
նման անհրաժեշտություն այլևս չկա:
Ենթադրենք 200 համայնքային պատկանելության շուրջ 200 փոքր վարչական շինություններ վերանորոգման կարիք ունեն: Assume
about 200 small community buildings would need renovation. Closing down => no need for renovation
Ենթադրվում է առաջին և երկրորդ խմբերին պատկանող բոլոր, ինչպես նաև երրորդ խմբին պատկանող որոշ համայնքներ
լուծարվում են:
Խումբ առաջինում համայնքի ղեկավարի աշխատավարձը ամսեկան 100.000 դրամ է: Ենթադրվում է որ բոլոր խոշորացվող
համայնքները փոքր են:
Խումբ առաջինին պատկանող աշխատակազմի քարտուղարի ներկա ամսեկան աշխատավարձը 70.000 ՀՀ դրամ է: Ենթադրվում է որ
խոշորացվող բոլոր համայնքներն էլ փոքր են:
Խումբ առաջինին պատկանող հաշվապահի ամսեկան աշխատավարձը 60.000 ՀՀ դրամ է: Ենթադրվում է որ բոլոր խոշորացված
համայնքներն էլ փոքր են:
Խումբ 1ին պատկանող կես դրույքով աշխատող հավաքարարի աշխատավարձը 20.000 դրամ է: Ենթադրվում է, որ բոլոր
խոշորացված համայնքներն էլ փոքր են:
Խումբ մեկում կրթության, մշակույթի և սոցիալական հարցերով մասնագետի ամսեկան աշխատավարձը 50.000 ՀՀ դրամ է:
Ենթադրվում է, որ բոլոր խոշորացված համայնքներն էլ փոքր են:
Երկրորդ խմբին պատկանող համայնքներում գոյություն ունի այս հաստիքը: Ենթադրվում է 220 նման համայնքների լուծարումը:
Երրորդ խմբին պատկանող համայնքներում գոյություն ունի այս հաստիքը: Ենթադրվում է 180 նման համայնքների լուծարումը:
Երրորդ խմբին պատկանող համայնքներում գոյություն ունի այս հաստիքը: Ենթադրվում է 180 նման համայնքների լուծարումը:
Երրորդ խմբին պատկանող համայնքներում գոյություն ունի այս հաստիքը: Ենթադրվում է 180 նման համայնքների լուծարումը:
Երրորդ խմբին պատկանող համայնքներում գոյություն ունի այս հաստիքը: Ենթադրվում է 180 նման համայնքների լուծարումը:

իրական
կանխատեսվող
կանխատեսվող

Երրորդ խմբին պատկանող համայնքներում գոյություն ունի այս հաստիքը (յուրաքանչյուր համայնքում՝ 2): Ենթադրվում է 180 նման
համայնքների լուծարումը.
Քանի որ համայնքները խոշորացվում են այլևս նրանց համար առանձին վեբ կայք ստեղծելու կարիք չկա:
50,000 տարեկան դոմեյնի և 500,000 վեբ կայքի պահպանման համար

614

100,000

61,400,000

245,600,000

614,000,000 տեղական

100

20,000,000

200,000,000

800,000,000

2,000,000,000.00 տեղական

կանխատեսվող

200

5,000,000

100,000,000

400,000,000

1,000,000,000.00 տեղական

կանխատեսվող

իրական

Վարչական անձնակազմի նվազում
Համայնքի ղեկավար

614

1,200,000

736,800,000

2,947,200,000

7,368,000,000 տեղական

իրական

Աշխատակազմի քարտուղար

614

840,000

515,760,000

2,063,040,000

5,157,600,000 տեղական

իրական

Ֆինանսիստ հաշվապահ

614

720,000

442,080,000

1,768,320,000

4,420,800,000 տեղական

իրական

Հավաքարար

614

150,000

92,100,000

368,400,000

921,000,000 տեղական

իրական

Կրթության, մշակույթի և սոցիալական ոլորտի մասնագետ
Առաջատար մասնագետ
Համայնքի ղեկավարի տեղակալ
Առաջատար մասնագետ
Առաջին կարգի մասնագետ
Համակարգչային օպերատոր

614
220
180
180
180
180

600,000
720,000
1,320,000
960,000
840,000
720,000

368,400,000
158,400,000
237,600,000
172,800,000
151,200,000
129,600,000

1,473,600,000
633,600,000
950,400,000
691,200,000
604,800,000
518,400,000

3,684,000,000
1,584,000,000
2,376,000,000
1,728,000,000
1,512,000,000
1,296,000,000

Պահակ

360
614
614

216,000,000
12,280,000
337,700,000

864,000,000
49,120,000
1,350,800,000

2,160,000,000 տեղական
122,800,000 տեղական
3,377,000,000 տեղական

Ավելի պակաս թվով վեբ կայքերի ստեղծում
Ավելի պակաս թվով վեբ կայքերի պահպանում
Կրթություն
Ավելի պակաս թվով մանկապարտեզների պահպանում
Կապիտալ վերանորոգումների նվազում

600,000
200000
550000

տեղական
տեղական
տեղական
տեղական
տեղական
տեղական

100

150,000

15,000,000

60,000,000

150,000,000 տեղական

50

20,000,000

100,000,000

400,000,000

1,000,000,000 տեղական

Նշումներ

իրական
կանխատեսվող

Ենթադրվում է 100 մանկապարտեզներ կփակվեն:
Ենթադրվում է 50 մանկապարտեզ վերանորոգման կարիք ունի: Դրանց փակման արդյունքում նման անհրաժեշտություն այլևս չի
լինի:
Ենթադրվում է 50 մանկապարտեզ վերանորոգման կարիք ունի: Դրանց փակման արդյունքում նման անհրաժեշտություն այլևս չի
լինի:
Ենթադրվում է, որ փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրում կան այս հաստիքները: Աշխատավարձերը հաշվարկվել են
հիմք ընդունելով միջին աշխատավարձերի չափերը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրում կա այս հաստիքը: Հաշվարկման հիմք է ընդունվել նվազագույն
աշխատավարձերը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրն ունի այս հաստիքը: Հաշվարկման հիմք է ընդունվել հաշվապահի
ստանդարտ աշխատավարձը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրն ունի այս հաստիքը: Հաշվարկման հիմք է ընդունվել պահակի
ստանդարտ աշխատավարձը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրում կա այս հաստիքը: Հաշվարկման հիմք է ընդունվել նվազագույն
աշխատավարձը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրը ունի առնվազն մեկ կես դրույքով աշխատող հավաքարար:

50

5,000,000

25,000,000

100,000,000

250,000,000 տեղական

Կրճատված անձնակազմ մանկապարտեզի տնօրեն

100

900,000

90,000,000

360,000,000

900,000,000 տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ. Հաշվապահ կես դրույք

100

360,000

36,000,000

144,000,000

360,000,000 տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ՝ խոհարար

100

450,000

45,000,000

180,000,000

450,000,000 տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ պահակ

100

600,000

60,000,000

240,000,000

600,000,000 տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ դաստիարակ
Կրճատված անձնակազմ հավաքարար

100
100

450,000
225,000

45,000,000
22,500,000

180,000,000
90,000,000

450,000,000 տեղական
225,000,000 տեղական

իրական
իրական

Մշակույթ սպորտ և հանգիստ
Ավելի պակաս թվով մշակույթի տների գործարկում և
պահպանում

300

150,000

45,000,000

180,000,000

450,000,000 տեղական

իրական

Կապիտալ վերանորոգումների նվազում

100

20,000,000

200,000,000

800,000,000

2,000,000,000 տեղական

Կոսմետիկ վերանորոգումների նվազում

200

5,000,000

100,000,000

400,000,000

1,000,000,000 տեղական

Գրադարանավարական անձնակազմի նվազում

500

450,000

225,000,000

900,000,000

2,250,000,000 տեղական

իրական

ՀՀ-ում գոյություն ունեն շուրջ 600 մշակույթի տներ, որոնցից միայն 100ն են գործող: ենթադրենք 300 մշակույթի տուն կփակվի:
Ենթադրվում է շուրջ 100 մշակույթի տներ վերանորոգման կարիք ունեն: Դրանց փակման արդյունքում նման անհրաժեշտության
կարիք այլևս չի լինի:
Ենթադրվում է շուրջ 200 մշակույթի տներ վերանորոգման կարիք ունեն: Փակման արդյունքում նման անհրաժեշտություն այլևս չի
լինի:
500 գրադարանավարները որ տարեկան ստանում են 450.000 կազատվեն աշխատանքից: Հաշվարկման հիմք է ընդունվել նվազագույն
աշխատավարձը:

64,800,000
5,005,420,000
3,930,440,000
1,074,980,000

259,200,000
20,021,680,000
15,721,760,000
4,299,920,000

648,000,000 տեղական
50,054,200,000
39,304,400,000
10,749,800,000

իրական

ՀՀ-ում /չհաշված Երևանը/գործում են 318 աղբանոցներ: Ենթադրենք աղբանոցների ակնկալվող թիվը հավասար է խոշորացման
արդյունքում ակնկալվող համայնքների թվին, արդյունքում կարող ենք հաշվարկել լուծարվող աղբանոցների թիվը:

Կոսմետիկ վերանորոգումների նվազում

Աղբահանություն և աղբահեռացում
Մեկ կամ մի քանի խոշորացված համայնքների սպասարկող
կենտրոնական աղբանոց պահպանման ծախսեր
Ընդամենը
Ընդամենը իրական
Ընդամենը սպասվող
Կանխատեսվող ծախսերը հաշվարկվել են 10 տարվա
կտրվածքով

18

3,600,000

կանխատեսվող

կանխատեսվող
կանխատեսվող

իրական
կանխատեսվող

Հավելված 1.3. Սցենար 1-ի հաշվարկներում օգտագործված ստանդարտ գործակիցներ
Աշխատավարձեր
Տարեկան
Ամսեկան
Նվազագույն աշխատավարձ և սոցիալական փոխանցումներ
450,000
37,500
Միջին աշխատավարձ և սոցիալական փոխանցումներ
900,000
75,000
Շենքեր, շինություններ
Կապիտալ
Կոսմետիկ
Պահպանում
վերանորոգում վերանորոգում (էլեկտրականություն,
ջեռուցում, ջուր)
Փոքր (1-3 սենյակ)
Միջին (5-10 սենյակ)
Մեծ (20 սենյակ)

20,000,000
30,000,000
60,000,000

Տրանսպորտ
Ճանապարհների նորոգում ըստ կմ-երի
Մեկ մինի ավտոբուսի արժեք
Մեկ ավտոբուսի արժեք

800,000
4,000,000
8,000,000

5,000,000
10,000,000
20,000,000

150,000
300,000
500,000

Հավելված 2
ՀՀ համայնքների խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ուղղակի և անուղղակի
ծախսերի և օգուտների մոտարկված հաշվարկ ըստ Սցենար 2-ի
Տե՛ս կից ներկայացված Excel ֆայլերը:

Հավելված 2.1. ՀՀ համայնքների խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ուղղակի և անուղղակի ծախսերի մոտարկված հաշվարկ ըստ Սցենար 2-ի
Համայնքների ներկայիս թիվը
Խոշորացման արդյունքում համայնքների ակնկալվող թիվ
Խոշորացված համայնքների թիվ
Բարեփոխման տևողություն (տարիներ)

914
50
864
3

Խոշորացման ուղղակի ծախսեր
Միավորներ
General Government
Գյուղական համայնքների խոշորացումը նոր
քաղաքականության և իրականացման ռազմավարության
կարիք կունենա:
Նախքան իրականացումը, խոշորացման յուրաքանչյուր
առանձին դեպքի ուսումնասիրում:
Խոշորացման պիլոտային դեպքի գնահատում (ինչպես
առաջարկվում է կառավարության հայեցակարգում)
Ինֆորմացիոն արշավներ
Համայնքային հանդիպումներ
Խոշորացվող համայնքներում հանրաքվեների անցկացում
Համայնքների լուծարման հետ կապված ծախսեր
Նոր ՏԻՄ ընտրությունների կազմակերպում և անցկացում
Խոշորացված համայնքներից սարքավորումների և
արխիվների տեղափոխում
Համայնքների վարչական անձնակազմի
վերապատրաստում տեղական կառավարման տարբեր
ոլորտներում
Խոշորացված համայնքների վարչական շենքերի
վերանորոգում, արդիականացում:
Տեղական ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր խոշորացված
համայնքում
Ծառայությունների բարելավման արժեք
Մանկապարտեզների վերանորոգում /կապիտալ/
մանկապարտեզների վերանորոգում /կոսմետիկ/
Մշակույթի տների վերանորոգում /կապիտալ/
Մշակույթի տների վերանորոգում /կոսմետիկ/
Ճանապարհների նորոգում
Աղբավայրերի ստեղծում/արդիականացում ըստ
միջազգային ստանդարտների
Ընդամենը
Ընդամենը՝ պետական ծախսեր
Ընդամենը՝ տեղական ծախսեր
Ընդամենը՝ պետական/ընդամենը՝ տեղական

Միավորների
քանակ

Միավորի արժեք

6,000,000

Ծախս 1ին տարի

Ծախսեր 2-5րդ տտ.

6,000,000

50

3,000,000

50,000,000

1
864

20,000,000
21,800,000
20,000

20,000,000
7,266,667
5,760,000

864

200,000,000
10,000

0
100,000,000
0
14,533,333
11,520,000

Ընդամենը ծախսեր (10
տարի)

Բյուջետային
աղբյուր

Ծախսի
տեսակ

6,000,000 Պետական
150,000,000 Պետական
20,000,000 Պետական
21,800,000 Պետական/տեղական
17,280,000 Պետական/տեղական

66,666,667
2,880,000

133,333,333
5,760,000

200,000,000 Պետական
8,640,000 Տեղական

864

500,000

144,000,000

288,000,000

432,000,000 Պետական

864

50,000

14,400,000

28,800,000

43,200,000 Տեղական

30,000

10,690,000

21,380,000

32,070,000 Պետական/տեղական

20,000,000

333,333,333

666,666,667

1,000,000,000 Տեղական
3,888,000,000 Տեղական

1,069
50
864

900,000

777,600,000

3,110,400,000

100
100
100
200
18000

20,000,000
10,000,000
30,000,000
10,000,000
800,000

666,666,667
333,333,333
1,000,000,000
666,666,667
4,800,000,000

1,333,333,333
666,666,667
2,000,000,000
1,333,333,333
9,600,000,000

2,000,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
14,400,000,000

Տեղական
Տեղական
Տեղական
Տեղական
Պետական/տեղական

5

2,500,000,000

4,166,666,667
13,071,930,000
286,666,667
3,794,880,000
8,990,383,333

8,333,333,333
27,647,060,000
521,333,333
9,144,960,000
17,980,766,667

12,500,000,000
40,718,990,000
808,000,000
12,939,840,000
26,971,150,000

Պետական/տեղական

Բարեփոխումը ենթադրվում է իրականացնել երեք տարիների ընթացքում: Ծախսերից շատերը հավասարաչափ բաշխվել են երեք տարիների վրա:
Ծախսերի և եկամուտների հարաբերություն
Ծախսերի և եկամուտների հարաբերություն /ներառված են միայն իրական խնայողությունները:

5,018,470,000
6,235,950,000

-4,566,780,000
303,140,000

-39,815,610,000
-27,640,810,000

Պետական
Տեղական
Պետական/տեղական

Նշումներ

Ենթադրենք ձևավորվում է 5 մասնագետներից բաղկացած աշխատանքային խումբ , ովքեր կաշխատեն 60 օր, օրը 20.000 ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձով:
Նման հետազոտության ընդհանուր արժեքի մոտավոր հաշվարկում:
Ընդհանուր մոտարկված արժեք
20,000,000 ֆլայերներ + 600,000 հեռուստատեսային հաղորդումներ, 1,200,000 հոդվածներ թերթերում
Ենթադրվում է, որ մեկ մասնագետ կգնա մասնակցելու համայնքային հանդիպումներին, դա կներառի օրապահիկ և ճանապարհածախս, միջինում՝ 20.000
Ընդհանուր գումարը մոտարկվել է 2005-ի հանրաքվեի ծախսերին գումարելով գնաճը և բաժանելով 2-ի, բացառելով Երևանը և այն համայնքները որոնք չեն
խոշորացվելու: Ենթադրվել է, որ բարեփոխումը տեղի է ունենալու երեք տարիների ընթացքում, 1-ին տարին հավասար է ընդհանուր ծախսերի 1/3ին:
Համայնքների լուծարման ընդհանուր գումարը կազմում է 10.000 դրամ: Ենթադրվում, էր բարեփոխումը տեղի է ունենալու 3 տարվա ընթացքում, 1-ին տարին
Մեկ համայնքում ընտրությունների հետ կապված ծախսերը մոտարկվել են հիմք ընդունելով 1999-ի ընտրություններին հատկացված գումարը, գումարած
գնաճ, բաժանած 900-ի: Ենթադրվում է, որ բարեփոխումը տեղի է ունենալու 3 տարիների ընթացքում, 1-ին տարին հավասար է ընդհանուր ծախսերի 1/3ին:
Հաշվարկվել է գազի, վարորդի և երկու բանվորների աշխատավարձերի համար անհրաժեշտ գումարի հիման վրա:
Բոլոր համայնքների անձնակազմերը (բացառությամբ խումբ 8 և 9) մասնագիտական վերապատրաստման կարիք կունենան: Խումբ 5-ր նոր ձևավորված 8
համայնքներ, յուրաքանչյուր համայնքին անձնակազմ՝ 12, խումբ 6 (18 համայնքներ, անձնակազմ՝ 21) , խումբ 7 (17 համայնքներ, անձնակազմ՝ 35)
Ենթադրենք յուրաքանչյուր նոր համայնքային շենք կարիք կունենա որոշակի բարեկարգման վերանորոգման, սարքավորումների, կապի միջոցների և այլ
առումներով:
Տեղական ներկայացուցիչները համայնքներում կաշխատեն հինգ տարով (ինչպես առաջարկվում է կառավարության հայեցակարգում) Որպես հաշվարկման
հիմք ընդունվել են նվազագույն աշխատավարձերը:
Ենթադրվում է 100 փոքր մանկապարտեզներ կապիտալ վերանորոգման կարիք կունենան:
Ենթադրվում է 100 միջին չափի մանկապարտեզներ կոսմետիկ վերանորոգման կարիք ունեն:
Ենթադրվում է 100 մշակույթի տներ վերանորոգման կարիք ունեն: Ծախսերը հավասարաչափ բաշխվել են ըստ երեք տարիների:
Ենթադրվում է 200 մշակույթի տներ կոսմետիկ վերանորոգման կարիք ունեն: Ծախսերը հավասարաչափ բաշխվել են ըստ երեք տարիների:
50 նոր ձևավորված համայնքներից յուրաքանչյուրը բաղկացած կլինի 18 նախկին համայնքներից: Ենթադրենք դրանցից յուրաքանչյուրը 18*50
Ենթադրվում է, որ ընդամենը 5 միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբավայրեր կբացվեն: Ծախսը հավասարաչափ բաշխվել է ըստ երեք
տարիների:

Հավելված 2.2. ՀՀ համայնքների խոշորացման արդյունքում ակնկալվող օգուտների մոտարկված հաշվարկ ըստ Սցենար 2-ի
Համայնքների ներկայիս թիվը
Խոշորացման արդյունքում համայնքների ակնկալվող թիվ
Խոշորացվող համայնքների թիվ

914
50
864

Խոշորացման արդյունքում ակնկալվող ծախսային
խնայողություններ
Միավոր
ների
քանակ

Միավոր
Կառավարում
Համայնքային պատկանելության վարչական շենքերի
պահպանության հետ կապված ծախսերի նվազում
Վարչական շենքերի կապիտալ նորոգման ծախսերի
նվազում
Վարչական շենքերի կոսմետիկ նորոգումների հետ կապված
ծախսերի նվազում

Միավորի
արժեքը

Խնայողության
տարի 1

Խնայողության
տարի 2-5

Ընդամենը
խնայողություն 10
տարում

Բյուջետային
աղբյուր

864

100,000

86,400,000

345,600,000

864,000,000 Տեղական

Ծախսի տեսակ

իրական

100

20,000,000

200,000,000

800,000,000

2,000,000,000.00 Տեղական

կանխատեսվող

200

5,000,000

100,000,000

400,000,000

1,000,000,000.00 Տեղական

կանխատեսվող

Համայնքի ղեկավար

864

1,200,000

1,036,800,000

4,147,200,000

10,368,000,000 Տեղական

իրական

Աշխատակազմի քարտուղար

864

840,000

725,760,000

2,903,040,000

7,257,600,000 Տեղական

իրական

Ֆինանսիստ հաշվապահ

864

720,000

622,080,000

2,488,320,000

6,220,800,000 Տեղական

իրական

Հավաքարար

864

150,000

129,600,000

518,400,000

1,296,000,000 Տեղական

իրական

Կրթության, մշակույթի և սոցիալական ոլորտի մասնագետ

864

600,000

518,400,000

2,073,600,000

5,184,000,000 Տեղական

իրական

Առաջատար մասնագետ

227

720,000

163,440,000

653,760,000

1,634,400,000 Տեղական

իրական

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ
Համակարգչային օպերատոր
Առաջատար մասնագետ
Պահակ

215
215
215
430

1,320,000
720,000
960,000
600,000

283,800,000
154,800,000
206,400,000
258,000,000

1,135,200,000
619,200,000
825,600,000
1,032,000,000

2,838,000,000
1,548,000,000
2,064,000,000
2,580,000,000

Տեղական
Տեղական
Տեղական
Տեղական

իրական
իրական
իրական
իրական

Առաջատար մասնագետ
Առաջին կարգի մասնագետ
Երկրորդ կարգի մասնագետ
Համակարգչային օպերատոր
Վարորդ

302
151
151
151
151

1,200,000
960,000
720,000
840,000
840,000

362,400,000
144,960,000
108,720,000
126,840,000
126,840,000

1,449,600,000
579,840,000
434,880,000
507,360,000
507,360,000

3,624,000,000
1,449,600,000
1,087,200,000
1,268,400,000
1,268,400,000

Տեղական
Տեղական
Տեղական
Տեղական
Տեղական

իրական
իրական
իրական
իրական
իրական

Պահակ
Ավելի պակաս թվով վեբ կայքերի ստեղծում
Ավելի պակաս թվով վեբ կայքերի պահպանում
Կրթություն
Ավելի պակաս թվով մանկապարտեզների պահպանում

302
864
864

217,440,000
17,280,000
475,200,000

869,760,000
69,120,000
1,900,800,000

իրական
կանխատեսվող
կանխատեսվող

կանխատեսվող

Վարչական անձնակազմի նվազում

Տեղական

Կապիտալ վերանորոգումների նվազում

720,000
200000
550000

100

150,000

15,000,000

60,000,000

2,174,400,000 Տեղական
172,800,000 Տեղական
4,752,000,000 Տեղական
Տեղական
150,000,000 Տեղական

50

20,000,000

100,000,000

400,000,000

1,000,000,000 Տեղական

իրական

Նշումներ

Գոյություն ունեցող բոլոր համայնքներն այլևս վարչական շենքերի կարիք չեն ունենա: Դրանց
պահպանման ծախսերը նվազեցվել են 2/3-ի հարաբերությամբ
Ենթադրենք մոտ 100 փոքր համայնքային պատկանելության շենքեր վերանորոգման կարիք ունեն:
Դրանց փակման արդյունքում նման անհրաժեշտություն այլևս չկա:
Ենթադրենք 200 համայնքային պատկանելության շուրջ 200 փոքր վարչական շինություններ
վերանորոգման կարիք ունեն:
1-4 խմբերի դասվող բոլոր համայնքները խոշորացվում են: Խումբ 5-ին պատկանող 54 համայնքներ ևս
ենթակա են խոշորացման: Համայնքների խմբերը դասակարգվել են ըստ բնակչության թվի ավելի
մանրամասն տես՝ (Տեղական ինքնակառավարման նախարարություն, 2013, 9-10)
Խումբ առաջինում համայնքի ղեկավարի աշխատավարձը ամսեկան 100.000 դրամ է: Ենթադրվում է,
որ բոլոր խոշորացվող համայնքները փոքր են:
Խումբ առաջինին պատկանող աշխատակազմի քարտուղարի ներկա ամսեկան աշխատավարձը
70.000 ՀՀ դրամ է: Ենթադրվում է որ խոշորացվող բոլոր համայնքներն էլ փոքր են:
Խումբ առաջինին պատկանող հաշվապահի ամսեկան աշխատավարձը 60.000 ՀՀ դրամ է:
Ենթադրվում է, որ բոլոր խոշորացված համայնքներն էլ փոքր են:
Խումբ 1ին պատկանող կես դրույքով աշխատող հավաքարարի աշխատավարձը 20.000 դրամ է:
Ենթադրվում է, որ բոլոր խոշորացված համայնքներն էլ փոքր են:
Խումբ մեկում կրթության, մշակույթի և սոցիալական հարցերով մասնագետի ամսեկան
աշխատավարձը 50.000 ՀՀ դրամ է: Ենթադրվում է, որ բոլոր խոշորացված համայնքներն էլ փոքր են:
Երկրորդ խմբին պատկանող համայնքներում գոյություն ունի այս հաստիքը: Ներկայումս գոյություն
ունեն 227 նման համայնքներ:
Երրորդ խմբին պատկանող համայնքներում գոյություն ունի այս հաստիքը: Ներկայումս գոյություն
ունեն 215
նմանպատկանող
համայնքներ:
Երրորդ
խմբին
համայնքներն ունեն այս հաստիքը: Ներկայումս գոյություն ունեն 215
նման համայնքներ:
Երրորդ խմբին պատկանող համայնքներն ունեն այս հաստիքը: Ներկայումս գոյություն ունեն 215
Երրորդ խմբին պատկանող համայնքներն ունեն այս հաստիքը: Ներկայումս գոյություն ունեն 215
Չորրորդ խմբին պատկանող համայնքներն ունեն այս հաստիքը /Յուրաքանչյուր համայնքում
երկուսը: Ներկայումս կան 151 նման համայնքներ:
Չորրորդ խմբին պատկանող համայնքներն ունեն այս հաստիքը: Ներկայումս կան 151 նման
Չորրորդ խմբին պատկանող համայնքներն ունեն այս հաստիքը: Ներկայումս կան 151 նման
համայնքներ:
Չորրորդ խմբին պատկանող համայնքներն ունեն այս հաստիքը: Ներկայումս կան 151 նման
Չորրորդ խմբին պատկանող համայնքներն ունեն այս հաստիքը /Յուրաքանչյուր համայնքում
երկուսը/: Ներկայումս կան 151 նման համայնքներ:
խոշորացվում են այլևս նրանց համար առանձին վեբ կայք ստեղծելու կարիք չկա:
50,000 տարեկան դոմեյնի և 500,000 վեբ կայքի պահպանման համար
Ենթադրվում է 100 մանկապարտեզներ կփակվեն:
Ենթադրվում է 50 մանկապարտեզ վերանորոգման կարիք ունի: Դրանց փակման արդյունքում նման
անհրաժեշտություն այլևս չի լինի:
Ենթադրվում է 50 մանկապարտեզ վերանորոգման կարիք ունի: Դրանց փակման արդյունքում նման
անհրաժեշտություն այլևս չի լինի:
Ենթադրվում է, որ փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրում կան այս հաստիքները:
Աշխատավարձերը հաշվարկվել են հիմք ընդունելով միջին աշխատավարձերի չափերը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրում կա այս հաստիքը: Հաշվարկման
հիմք է ընդունվել նվազագույն աշխատավարձերը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրն ունի այս հաստիքը: Հաշվարկման
հիմք է ընդունվել հաշվապահի ստանդարտ աշխատավարձը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրն ունի այս հաստիքը: Հաշվարկման
հիմք է ընդունվել պահակի ստանդարտ աշխատավարձը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրում կա այս հաստիքը: Հաշվարկման
հիմք է ընդունվել նվազագույն աշխատավարձը:
Ենթադրվում է փակվող մանկապարտեզներից յուրաքանչյուրը ունի առնվազն մեկ կես դրույքով
աշխատող հավաքարար:

50

5,000,000

25,000,000

100,000,000

250,000,000 Տեղական

Կրճատված անձնակազմ մանկապարտեզի տնօրեն

100

900,000

90,000,000

360,000,000

900,000,000 Տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ. Հաշվապահ կես դրույք

100

360,000

36,000,000

144,000,000

360,000,000 Տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ՝ խոհարար

100

450,000

45,000,000

180,000,000

450,000,000 Տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ պահակ

100

600,000

60,000,000

240,000,000

600,000,000 Տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ դաստիարակ

100

450,000

45,000,000

180,000,000

450,000,000 Տեղական

իրական

Կրճատված անձնակազմ հավաքարար
Մշակույթ սպորտ և հանգիստ
Ավելի պակաս թվով մշակույթի տների գործարկում և
պահպանում

100

225,000

22,500,000

90,000,000

225,000,000 Տեղական
Տեղական

իրական

400

150,000

60,000,000

240,000,000

600,000,000 Տեղական

իրական

Կապիտալ վերանորոգումների նվազում

100

20,000,000

200,000,000

800,000,000

2,000,000,000 Տեղական

Կոսմետիկ վերանորոգումների նվազում

200

5,000,000

100,000,000

400,000,000

1,000,000,000 Տեղական

Գրադարանի անձնակազմի նվազում
Աղբահանություն և աղբահեռացում

500

450,000

225,000,000

900,000,000

2,250,000,000 Տեղական
Տեղական

իրական

ՀՀ-ում գոյություն ունեն շուրջ 600 մշակույթի տներ, որոնցից միայն 100ն են գործող: 400 մշակույթի
տուն կփակվի:
Ենթադրվում է շուրջ 100 մշակույթի տներ վերանորոգման կարիք ունեն: Դրանց փակման
արդյունքում նման անհրաժեշտության կարիք այլևս չի լինի:
Ենթադրվում է շուրջ 200 մշակույթի տներ վերանորոգման կարիք ունեն: Փակման արդյունքում նման
անհրաժեշտություն այլևս չի լինի:
500 գրադարանավարները, որ տարեկան ստանում են 450.000 կազատվեն աշխատանքից:
Հաշվարկման հիմք է ընդունվել նվազագույն աշխատավարձը:

964,800,000
8,053,460,000
6,835,980,000
1,217,480,000

3,859,200,000
32,213,840,000
27,343,920,000
4,869,920,000

9,648,000,000 Տեղական
80,534,600,000
68,359,800,000
12,174,800,000

իրական

ՀՀ-ում /չհաշված Երևանը/գործում են 318 աղբանոցներ: Ենթադրենք աղբանոցների ակնկալվող թիվը
հավասար է խոշորացման արդյունքում ակնկալվող համայնքների թվին, արդյունքում կարող ենք
հաշվարկել լուծարվող աղբանոցների թիվը:

Կոսմետիկ վերանորոգումների նվազում

Մեկ կամ մի քանի խոշորացված համայնքների սպասարկող
կենտրոնական աղբանոց պահպանման ծախսեր
Ընդամենը
Ընդամենը իրական
Ընդամենը սպասվող

268

3,600,000

Կանխատեսվող ծախսերը հաշվարկվել են 10 տարվա
կտրվածքով
Եկամուտների և ծախսերի հարաբերություն
-5,018,470,000
Եկամուտների և ծախսերի հարաբերություն /ներառված են միայն ռեալ խնայողությունները: -6,235,950,000

4,566,780,000
-303,140,000

39,815,610,000
27,640,810,000

կանխատեսվող

կանխատեսվող
կանխատեսվող

իրական
կանխատեսվող

Հավելված 2.3. Սցենար 2-ի հաշվարկներում օգտագործված ստանդարտ գործակիցներ
Աշխատավարձեր
Նվազագույն աշխատավարձ և սոցիալական փոխանցումներ
Միջին աշխատավարձ և սոցիալական փոխանցումներ

Տարեկան
Ամսեկան
450,000
37,500
900,000
75,000

Շենքեր, շինություններ

Փոքր (1-3 սենյակ)
Միջին (5-10 սենյակ)
Մեծ (20 սենյակ)
Տրանսպորտ
Ճանապարհների նորոգում ըստ կմ-երի
Մեկ մինի ավտոբուսի արժեք
Մեկ ավտոբուսի արժեք

Կապիտալ
Կոսմետիկ
Պահպանում
վերանորոգում վերանորոգում (էլեկտրականություն,
ջեռուցում, ջուր)
20,000,000
5,000,000
150,000
30,000,000
10,000,000
300,000
60,000,000
20,000,000
500,000

800,000
4,000,000
8,000,000

Հավելված 3
ՀՀ համայնքների դասակարգումն ըստ բյուջետային կարողությունների և
Համայնքային անձնակազմի կառուցվածքը ըստ բյուջետային կարողությունների
դասակարգման
Աղյուսակ 11 ՀՀ համայնքների դասակարգումն ըստ բյուջետային կարողությունների

Խումբ 1
Խումբ 2
Խումբ 3

ՀՀ համայնքների դասակարգումն
ըստ բյուջետային ընդհանուր
ծախսերի /մլն. դրամ/
<7
7 – 15
15 – 30

Խումբ 4
Խումբ 5
Խումբ 6
Խումբ 7
Խումբ 8
Խումբ 9

30 – 60
60 – 120
120 – 250
250 – 500
500 – 5000
> 5000

Խմբեր

Ընդամենը

15

Աղյուսակում ներառված չէ Արծվաշեն համայնքը:

Խմբի համայնքների թիվ
216
227
215
151
62
18
17
7
1
91515

Աղյուսակ 12 Համայնքային անձնակազմի կառուցվածքը ըստ բյուջետային կարողությունների
դասակարգման (տե՛ս Աղյուսակ 11) (Համայնքի ծախսային քաղաքականության
մեթոդաբանություն, 2013)

Հաստիքի անվանումը

Հաստիքային
միավորը

Դրույքաչափը
(դրամ)

Տարեկան
գումարը
(դրամ)

1-ին խումբ
Համայնքի ղեկավար

Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ
1
100,000
Համայնքային ծառայության պաշտոններ

Աշխատակազմի
1
70,000
քարտուղար
1
60,000
Ֆինանսիստ-հաշվապահ
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
1
25,000
Հավաքարար
Ծառայություններ մատուցող անձնակազմ
Կրթության, մշակույթի և
1
50,000
սոցիալական ոլորտների
մասնագետ
4.5
305,000
Ընդամենը
2-րդ խումբ
Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ
1
120,000
Համայնքի ղեկավար
Համայնքային ծառայության պաշտոններ
Աշխատակազմի
1
80,000
քարտուղար
1
70,000
Ֆինանսիստ-հաշվապահ
1
60,000
Մասնագետ
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
0.5
30,000
Հավաքարար
Ծառայություններ մատուցող անձնակազմ
Կրթության, մշակույթի և
1
60,000
սոցիալական ոլորտների
մասնագետ
5.5
420,000
Ընդամենը
3-րդ խումբ
Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ
1
140,000
Համայնքի ղեկավար
Համայնքի ղեկավարի
1
110,000
տեղակալ
Համայնքային ծառայության պաշտոններ
Աշխատակազմի
1
100,000
քարտուղար
1
90,000
Ֆինանսիստ-հաշվապահ
1
80,000
Առաջատար մասնագետ
1
70,000
1-ին կարգի մասնագետ
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
Համակարգչային
1
60,000
օպերատոր
1
50,000
Հավաքարար

3,660,000

5,040,000

Պահակ
Ընդամենը
4-րդ խումբ
Համայնքի ղեկավար
Համայնքի ղեկավարի
տեղակալ

2
10

50,000
740,000

8,880,000

Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ
1
160,000
1

125,000

Համայնքային ծառայության պաշտոններ
Աշխատակազմի
1
120,000
քարտուղար
1
110,000
Ֆինանսիստ-հաշվապահ
2
100,000
Առաջատար մասնագետ
1
80,000
1-ին կարգի մասնագետ
1
60,000
2-րդ կարգի մասնագետ
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
Համակարգչային
1
70,000
օպերատոր
1
70,000
Վարորդ
1
60,000
Հավաքարար
2
60,000
Պահակ
13
1,175,000
Ընդամենը
4-րդ խումբ
Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ
1
160,000
Համայնքի ղեկավար
Համայնքի ղեկավարի
1
125,000
տեղակալ
Համայնքային ծառայության պաշտոններ
Աշխատակազմի
1
120,000
քարտուղար
1
110,000
Ֆինանսիստ-հաշվապահ
2
100,000
Առաջատար մասնագետ
1
80,000
1-ին կարգի մասնագետ
1
60,000
2-րդ կարգի մասնագետ
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
Համակարգչային
1
70,000
օպերատոր
1
70,000
Վարորդ
1
60,000
Հավաքարար
2
60,000
Պահակ
13
1,175,000
Ընդամենը
5-րդ խումբ
Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ
1
190,000
Համայնքի ղեկավար
Համայնքի ղեկավարի
1
150,000
տեղակալ
Համայնքային ծառայության պաշտոններ
Աշխատակազմի
1
140,000
քարտուղար
1
130,000
Ֆինանսիստ-հաշվապահ
3
120,000
Առաջատար մասնագետ
2
100,000
1-ին կարգի մասնագետ

14,100,000

14,100,000

2
80,000
2-րդ կարգի մասնագետ
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
Համակարգչային
1
80,000
օպերատոր
1
80,000
Վարորդ
1
80,000
Տնտեսվար
1
70,000
Հավաքարար
2
70,000
Պահակ
17
1,780,000
Ընդամենը
6-րդ խումբ
Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ
1
210,000
Համայնքի ղեկավար
Համայնքի ղեկավարի
1
170,000
տեղակալ
Համայնքի ղեկավարի
1
90,000
օգնական
Համայնքային ծառայության պաշտոններ
Աշխատակազմի
1
160,000
քարտուղար
3
150,000
Բաժնի պետ
3
130,000
Գլխավոր մասնագետ
4
120,000
Առաջատար մասնագետ
3
100,000
1-ին կարգի մասնագետ
3
80,000
2-րդ կարգի մասնագետ
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
Համակարգչային
1
80,000
օպերատոր
1
80,000
Վարորդ
1
80,000
Տնտեսվար
1
70,000
Հավաքարար
2
70,000
Պահակ
26
2,940,000
Ընդամենը
7-րդ խումբ
Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ
1
230,000
Համայնքի ղեկավար
Համայնքի ղեկավարի
1
180,000
տեղակալ
Համայնքի ղեկավարի
1
160,000
խորհրդական
Համայնքի ղեկավարի
1
110,000
օգնական
Համայնքային ծառայության պաշտոններ
Աշխատակազմի
1
170,000
քարտուղար
5
160,000
Բաժնի պետ
5
140,000
Գլխավոր մասնագետ
6
130,000
Առաջատար մասնագետ
6
120,000
1-ին կարգի մասնագետ
6
100,000
2-րդ կարգի մասնագետ
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
2
100,000
Համակարգչային

21,360,000

35,280,000

օպերատոր
Վարորդ
Տնտեսվար
Հավաքարար
Պահակ
Ընդամենը

1
1
2
3
42

100,000
80,000
70,000
70,000
5,180,000

35,280,000

Հավելված 4
Համայնքների գործունեության արդյունավետության գնահատում
Համայնքների խոշորացման հնարավոր տնտեսական հետևանքները
գնահատելու համար որպես առաջնային քայլ անհրաժեշտ է բացահայտել դրանց
գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող գործոնները: Որպես
արդյունավետության չափորոշիչ այստեղ առաջարկում ենք վերցնել համայնքների
բյուջեների՝ սեփական աղբյուրներից եկամուտների հաշվարկային և փաստացի
արժեքների միջև տոկոսային շեղումը: Շեղման ավելի բարձր (դրական)
արժեքները արտացոլում են համայնքի՝ ի դեմս համայնքապետարանի, առավել
արդյունավետ աշխատանքը: Այս ցուցանիշի պոտենցիալ թերությունը կայանում է
նրանում, որ այն համայնքները, որոնց ծրագրային թիրախները իրատեսականից
կանոնավոր կերպով ցածր են, արդյունքում կարող են արձանագրել
արդյունավետության բարձր ցուցանիշ: Նշված գործոնի հնարավոր ազդեցության
վերաբերյալ կարելի է պատկերացում կազմել` դիտարկելով սեփական

եկամուտների ընթացիկ ծրագրային արժեքի շեղումը նախորդ տարվա
համապատասխան արժեքից: Եթե վերցնենք այն համայնքները, որոնց համար այդ
տոկոսային շեղումը չի անցնում 100%-ը (865 համայնք), դրանց համար միջին
տոկոսային շեղումը կազմում է 3%, որը նշանակում է, որ համայնքները միջինում
փորձել են ծրագրավորել առավել շատ եկամուտ հաջորդ տարվա համար, քան
փաստացի հավաքագրել են ընթացիկ տարում: Եթե ընտրանքը ընդգրկում է մինչև
3000 բնակչություն ունեցող համայնքները, ապա շեղումը կազմում է 8.115%, որն
արտացոլում է այն փաստը, որ փոքր համայնքները իրենց առջև դնում են առավել
բարձր ուղենիշեր: Մինչև 2000 և 1000 բնակչության համար նշված արժեքներն են
համապատասխանաբար
8.74%
և
9.27%:
Վերոնշյալ
վերլուծությունն
իրականացնելով յուրաքանչյուր մարզի, ինչպես նաև սահմանամերձ մարզերի
բնակավայրերի համար՝ չենք փաստում որևէ կանոնավոր շեղում հիմնական
միտումից, այն է՝ համայնքները իրենց առջև դնում են խնդիր ապահովել առավել
շատ բյուջետային եկամուտներ սեփական աղբյուրներից, քան արձանագրվել են
նախորդ տարում: Այս փաստարկումը թույլ է տալիս վերցնել համայնքների
բյուջեների՝ սեփական աղբյուրներից եկամուտների ընթացիկ տարվա փաստացի
և ծրագրային արժեքների միջև տոկոսային շեղումը (կարճ՝ տոկոսային շեղում)
որպես
համայնքապետարանի
գործունեության
արդյունավետությունն
արտացոլող ընդհանրացված ցուցանիշ:

Աղյուսակ 13 Գծային ռեգրեսիոն մոդելի արդյունքներ
Մոդել 1.
Մոդել 2.
Անկախ փոփոխականներ
հիմնական մինչև 3000
բնակչություն
0.093***
0.118***
տոկոսային շեղում, 2011թ. (%)
(.014)
(.0178)
0.067**
0.816***
բնակչություն (100 մարդ)
(0.029)
(0.2777082)

Մոդել 3.
մինչև 2000
բնակչություն
0.126***
(0.022)
0.801*
(0.473)

-0.000064**
(0.0000261)

-.0186**
(0.009)

-0.014
(.0246)

մարզկենտրոնից
հեռավորություն, կմ

-.0003
(0.00022)
-0.094**
(0.047)

-.0947302***
(.0344928)

-0.101***
(.0366)

Վրաստանին սահմանամերձ
մարզ (=1)

-3.055**
(1.327)

-2.78087**
(1.297508)

-2.719*
(1.393 )

բնակչության քառակուսի
վարչական տարածք, կմ2

Ադրբեջանին սահմանամերձ
մարզ (=1)
Քաղաք=1, գյուղ=0

4.182*
(2.445204)

Մոդել 4.
մինչև 1000
բնակչություն
0.129***
(0.029)
0.601*
(0.317)

-0.136***
(0.044)

7.053863**
(3.023981)

-7.408**
(3.448)

2011թ. սեփական եկամուտների
-15.669***
-10.87127***
-9.465**
-7.357
և ընդհանուր եկամուտների
(4.215)
(3.975623)
(4.341)
(4.938)
հարաբերություն, %
Ավագանու դերն ու
7.690***
4.764152***
4.823***
4.867***
պատասխնատվության ինդեքս
(1.530)
(1.395356)
(1.404)
(1.617)
(բարձր=1, ցածր=0)
Համայնքապետարանի
գործունեության
0.217**
0.2558132**
0.188**
0.322***
(0.109)
(0.1016249)
(0.095)
(0.113)
թափանցիկության ինդեքս
(բարձր=1, ցածր=0)
0.1619
14.878
0.1627
0.1381
Ճշգրտված R2
Նշում. մոդելը գնահատված է փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով: Աստղանիշներն
արտացոլում են համապատասխան նշանակալիության աստիճաները՝ *** - 1%, ** - 5% և ** - 10% :

Վերլուծությունը հիմնվում է էկոնոմետրիկ մոդելի վրա, որտեղ ձախ մասում
առկա են տոկոսային շեղումը բացատրող այն փոփոխականները, որոնք առկա են
մեր տվյալների բազայում: Աղյուսակ 1-ում տրված են գծային ռեգրեսիոն մոդելի
հիմնական սպեցիֆիկացիաները:
Նախորդ տարվա որոշումները սովորաբար արտացոլվում են ընթացիկ
տարվա որոշումներում և այդ միտումը հաշվի առնելու համար մոդելի բոլոր
տարբերակներում ներգրավվում ենք տոկոսային շեղման (բացատրվող
փոփոխականի) 2011թ.-ի արժեքը: Պարզվում է, որ համայնքների ծրագրվող և
փաստացի գործունեության շեղումների ընդամենը 10%-ն է, որ բացատրվում է
նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշով:
Համայնքների չափերի նվազմանը զուգահեռ կախվածությունը աճում է,
բայց ցածր տեմպերով: Սա կարող է բացատրվել այն հանգամանքով, որ փոքր
համայնքները օգտագործում են ավելի քիչ տեղեկատվություն իրենց ծրագրային
ցուցանիշների հիմքում, որն արտացոլվում է ռեգրեսիոն մոդելի սխալների առավել
մեծ ստանդարտ շեղումներով: Նաև, ի տարբերություն փոքրերի, մեծ համայնքներն

առավել հակված են կրելու արտաքին գործոնների ազդեցությունը և արդյունքում,
նախորդ տարվա արժեքից կախվածությունը նվազում է: Այս գործակիցները
բավականին կայուն են և գործոնների քանակով պայմանավորված, մեծ
տատանումների չեն ենթարկվում:
Գծապատկեր 1 Տոկոսային շեղում

Հաջորդ գործոնը բնակչությունն է, որի ազդեցությունը դրական է մինչև
որոշակի արժեք, ապա՝ բացասական դրանից ավելի բարձր արժեքների դեպքում:
Եթե համայնքի բնակչության վերին սահման չի դրվում (մոդել 1), ապա տոկոսային
շեղման օպտիմալ մակարդակը 16-17% է, որը համապատասխանում է 55.000
բնակչություն ունեցող համայնքին (տե՛ս Գծապատկեր 1):
Գծապատկեր 2 Տոկոսային շեղում (2)

Գծապատկեր 2-ից պարզ է դառնում, որ մինչև 3000 բնակչություն ունեցող
համայնքների համար շեղման առավելագույն արժեքը շուրջ -2.3 է, համայնքի

24000 բնակչության պայմաններում (մոդել 2), որը դուրս է քննարկվող
սահմանագծից: Այլ հավասար պայմաններում, համայնքների՝ մինչև 3000 բնակիչ
խոշորացման պայմաններում դրանց բյուջետային հոսքերի օպտիմալացումը
կդառնա արդյունավետ: Համայնքների կտրուկ խոշորացումը, այնուամենայնիվ,
կարող է հանգեցնել բյուջեի՝ սեփական եկամուտների ծրագրման անարդյունավետ
սխեմաների, որի պատճառները պետք է փնտրել առավել մեծ տեղեկատվական
հոսքերի և մարդկային գործոնի բացասական դերակատարության մեջ: Վերոնշյալ
քննարկումից հետևում է, որ մինչև 2000 և, հատկապես, մինչև 1000 բնակիչ ունեցող
համայնքներում բնակչության կտրուկ աճը չի հանգեցում տոկոսային շեղման
նվազման:
Վարչական տարածքի մեծությունը այլ հավասար պայմաններում
խոչընդոտում է օպտիմալ ծրագրավորմանը, սակայն փոքր համայնքների դեպքում
այն նշանակալի ազդեցություն չունի:
Համայնքների՝
Վրաստանին
սահմանամերձ
մարզերում
գտնվելը
բացասաբար
է
անդրադառնում
եկամուտների
հավաքագրման
նպատակադրմանը: Այդ մարզերն են Շիրակը, Լոռին և Տավուշը, որտեղ փաստացի
հավաքագրումը ցածր է ծրագրայինից 2.7-3% տոկոսային կետով: Հետաքրքրական
է, որ Ադրբեջանին սահմանամերձ մազերում փոքր համայնքները առավել
հաջողակ
են
եկամուտների
փաստացի
հավաքագրման
գործում:
Մասնավորապես, մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքում եկամուտների
հավաքագրման աստիճանը բարձր է շուրջ 7 տոկոսային կետով:
Քաղաքներում փաստացի հավաքագրումը ծրագրային արժեքից 7% ցածր է,
որն ինքնին հետաքրքիր տեղեկատվություն է այն առումով, որ տեղեկատվական
մեծ հոսքերը և մարդկային գործոնը արդեն իր դերակատարությունն ունի
քաղաքային համայնքներում:
Ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ նախորդ տարվա սեփական
աղբյուրներից եկամուտների և ընդհանուր եկամուտների հարաբերությունն ունի
նշանակալի ազդեցություն բացատրվող փոփոխականի վրա: Եթե նախորդ
տարում այդ հարաբերության մեկ տոկոս աճ է արձանագրվել, օրինակ, 0.3-ից 0.31,
ապա դա հանգեցում է բացատարվող փոփոխականի 0.15-ից 0,07% նվազման,
կախված համայնքների բնակչության վերին սահմանից:
Հաջորդ երկու գործոններն արտացոլում են համայնքապետարանների
ու
գործունեության
թափանցիկությունը
և
ավագանու
դերն
պատասխանատվությունը: Երկու ցուցանիշներն էլ ունեն որոշիչ ազդեցություն:
Այսպես, ավագանու դերի ու պատասխանատվության աստիճանը բարելավվում է
բացատրվող ցուցանիշը 7%-ից մինչև 4%, թափանցիկության ինդեքսը բարելավում
է ցուցանիշը 0.3-ից 0.2%ով: Թափանցիկության ինդեքսի հիմքում ընկած են 4, իսկ
ավագանու դերն ու պատասխանատվությունն արտահայտող ինդեքսի հիմքում 2
ցուցանիշներ16:
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Արդյունքների զգայունության քննարկում և համայնքների խոշորացման
քաղաքականություն
Ո՞րքանով են վերում քննարկված արդյունքները վստահելի: Մեր տվյալների
բազան ընդգրկում է շուրջ 30 փոփոխական 913 համայնքների համար:
Բյուջետային եկամուտներին վերաբերող տվյալները երկու հաջորդող տարիների
համար են, 2011 և 2012. Այսինքն, տվյալների բազան ընդգրկում է շուրջ 40.000
տվյալ, որը բավականին մեծ թիվ է: Այս բազայից մենք ընտրել ենք վերոնշյալ
փոփոխականները, մեկ ցուցանիշ բացատրելու համար: Բնականաբար, կարելի է
ընտրել/կառուցել այլ ցուցանիշներ և գնահատել համապատասխան մոդելներ,
որոնք կլրացնեն առկա մոդելին: Այսպես, վերցնելով 1 շնչին ընկնող եկամուտների
հավաքագրման մակարդակը որպես բացատրվող փոփոխական և ռեգրեսիոն
վերլուծության միջոցով բացահայտելով ազդող գործոնները, կարող ենք համադրել
երկու մոդելների արդյունքները: Արդյունքում եզրակացությունները կլինեն
առավել հստակ և հասցեագրված:
Այսպիսով` համայնքների տարբեր չափերի համար գնահատված մոդելը կարող է
օգտակար լինել համայնքների խոշորացման քաղաքականության մշակման
համար.
 Մենք պարզեցինք, որ խոշոր համայնքների համար առկա է մասշտաբի
էֆեկտ, որը գործում է մինչև 50000-55000 բնակիչ ունեցող համայնքների
համար: Այս սահմանը, ինչպես նաև քաղաքների դեպքում բացատրվող
ցուցանիշի 7 տոկոսային կետի առկայությունը ահազանգում է, որ խոշոր
քաղաքների համար (Գյումրի, Վանաձոր և Հրազդան) պետք է մշակվեն
համայնքների ներդրման տարբերակված սխեմաներ: Հնարավոր է, որ այս
խմբի մեջ մտնեն մեծությամբ երկրորդ խմբի քաղաքները (Էջմիածին,
Կապան, Աբովյան և այլն):
 Այս մոդելի շրջանակներում կարող ենք պատասխանել նմանատիպ
հարցերի. Ենթադրենք խոշորացման ենթակա համայնքում ավագանու
գործունեության համար բացակայում է սենյակ, այնինչ խոշորացման
հետևանքով նոր համայնքը ունենում է սենյակ առանց լրացուցիչ
ծախսերի: Եթե սենյակն արժե 3,000,000 դրամ և յուրաքանչուր տարվա
շահագործման արժեքն է 500,000 դրամ, ապա խնայողություններից
ստացված ուղղակի եկամուտները առաջին N տարիների համար կկազմեն.

մլն
Որտեղ rdj –ն և ij-ն j-րդ տարվա ավանդային և ինֆլյացիայի դրույքներն են:
Այն փաստը, որ համայնքը խոշորացել է և ունի ավագանու սենյակ, այլ
հավասար պայմաններում, հանգեցնում է փաստացի եկամուտների՝
ծրագրվածի համեմատ 4.764% աճ: Որպեսզի պատկերացնենք դա ինչ է
նշանակում, ենթադրենք, համայնքը ծրագրում է հավաքագրել 10 մլն դրամ
եկամուտ սեփական աղբյուրներից և փաստացի հավաքագրում է 10,5 մլն:
Համայնքի խոշորացման արդյունքում 5% աճի փոխարեն արձանագրվելու
է 5+7.690=12.690% աճ, որը նշանակում է 769,000 դրամ լրացուցիչ եկամուտ
առաջին տարվա համար: Ապա, հաշվի առնելով վերոնշյալ բանաձևը,



կարելի է հաշվարկել առաջին N տարիների համար ստացված անուղղակի
եկամուտը:
Մոդելի կիրառության մեծ առավելությունը կայանում է նրանում, որ այն
արտացոլում է փոփոխականների հարաբերությունները ընդհանուր
հավասարակշռության պայմաններում, և թույլ է տալիս բացահայտել
առանձին գործոնների զուտ ազդեցությունները, այլ հավասար
պայմաններում:
Առավել
խորացված
և
բազմակողմանի
ուսումնասիրությունը առկա տվյալների բազայի պայմաններում
հնարավորություն կտա պրոյեկտել համայնքների խոշորացման տաբեր
սցենարներ՝
հաշվի
առնելով
համայնքների
բազմաթիվ
առանձնահատկություններ և ընդգրկելով համայնքային բյուջեների
ծախսային ցուցանիշներ:

