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Համազասպ 
ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Տնտեսագիտության  
թեկնածու

1989 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ) պլանատնտե սա
գի տական ֆակուլտետը։ Սկսած 
1993 թ., շուրջ 25 տարի աշխատել 
է ՀՀ պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում։ 2004 թ. ստացել է 
տնտեսագիտության թեկնածուի 
գիտական աստիճան։ 2004 թվա  
կանից դասավանդում է ՀՀ պե
տական կառավարման ակադե
միայում, Եվրոպական կրթական 
տարածաշրջանային ակադե միա  
յում և Տուրիզմի հայկական ինս
տիտուտում։ 2019 թվականից 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնի հետազոտող է։

Երկու տասնյակից ավել գի 
տական, վերլուծական հոդված
ների և 2 մենագրության հեղի
նակ է։
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ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2019-
2023 ԹԹ. ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ. 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ 
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Հիմնաբառեր.  Երևանի քաղաքապետարան,
  տեղական ինքնակառավարում,
  զարգացման հնգամյա ծրագիր, 
  քաղաքաշինություն, քաղաքային 
  բյուջե, ռազմավարություն,
  մարտավարություն

Երևանի զարգացման 20192023 թթ. հնգամյա 
ծրագրի երեք և կես տարին դարձել է պատմու
թյուն։ Ինքնին հասկանալի է, որ ընդհանուր ժամա 
նա  կա հատվածի «առյուծի բաժինն» արդեն անցել 
է, և փաստացի արդյունքների հիման վրա, ըստ 
ծրագրային ոլորտների՝ կարելի է կատարել համա
պա տասխան կատարողականի աստիճանի իրա վի
ճակային վերլուծություն։ Դրանում կարևոր բաղադ  
րիչ է Երևանի զարգացման 2022 թվականի տարե  
կան ծրագրով նախանշված և քաղաքային բյուջեում 
ամ րագրված՝ իրականացվելիք աշխատանքների 
ծավա լը՝ հաշվի առնելով այն օբյեկտիվ իրողությունը, 
որ 2022ը հնգամյա ծրագրի վերջին ամբողջական 
տարին է, իսկ 2023ի աշնանը սպասվում են Երևա նի 
ավագանու հերթական ընտրություններ։ Այդ գործ 
  ընթացը սկսվելու է արդեն իսկ այս տարվա միջ նա
մասում, որը դանդաղորեն, բայց դառնալու է մայ
րաքաղաքի տնտեսական կյանքի վրա ներազդող 
քաղաքական գործոն՝ իր դրական ու բացասական 
բոլոր միտումներով հանդերձ։ Երևանի զարգացման 
հնգամյա ծրագրով ըստ ոլորտների նախատեսված 
աշխատանքները, որպես կանոն, ունեն իրենց, այս
պես ասած, կարևորագույն «մեխերը», որոնցից յուրա  
քանչյուրի հաջող իրականացումը տվյալ պահին իշ
խա նություն ստանձնած քաղաքական թիմի «երեսը 
պարզ անելու» լավագույն միջոցն է, ինչպես նաև հա  
ջորդ ընտրություններում կրկին քաղաքական հայտ 
ներկայացնելու հիմնական նախադրյալը։ Ելնելով 
նշվածից, ինչպես նաև հաշվի առնելով համա  վարա
կի և 44օրյա պատերազմի գործոնները՝ հոդվա
ծում, բացառապես ըստ բաց աղբյուրների տեղե
կու թյունների և հաշվետվությունների, փորձ է արվել 

       Մեզնից յուրաքանչյուրն իր գործերի զավակն է։ 
Սերվանտես
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վերլուծելու հաշվետու հնգամյա ժամանակահատվածի եռամյա կատարողականի 
արդյունքները և վերջին երկու տարվա անելիքների համատեքստում պարզելու, թե 
քա ղաքաշինության ու ճարտարապետության ոլորտում որ կարևորագույն ծրագրերն 
են կյանքի կոչվել ամբողջապես, որոնք են ընթացքում և որոնք թղթի վրա՝ այդպես էլ  
չդառ նալով իրականություն։

Քաղաքաշինական ծրագրեր և 
ճարտարապետություն
Անհրաժեշտ ենք համարում արձա-

նա գրել, որ Երևանի զարգացման 2019-
2023 թթ. հնգամյա ծրագրի1 հիմքում նա- 
 խորդ քաղաքական թիմի՝ 2018-2022 թվա-
կանների համար մշակված և նախանշված 
Երևան քաղաքի զարգացման հնգամյա 
ծրագրի2 հիմնական դրույթներն են, որոնք 
տեսակարար կշռով ներկայիս ծրագ րի 
շուրջ 85%-ն են։ Այսինքն՝ իշխանու թյան 
ղեկը ստանձնած այսօրվա թիմն ըն դու-
նել է քաղաքաշինական ոլորտի համար 
նախկինում մշակված ծրագրերի իրա  տե-
սականությունն ու իրացվելիության հնա-
րավորությունն ինչպես ծավալների, այն- 
 պես էլ կատարման ժամանակահատվա-  
ծի ու կարևորության առումով։ Նման քա-
ղա քականությունը, իհարկե, ողջունելի է, 
քա նի որ, պահպանելով նախկինում (թե-
կուզև այլ քաղաքական թիմի կողմից) ար- 
 դեն իսկ նախանշված՝ մայրաքաղաքի հա-  
մար կարևորագույն նշանակություն ունե-
ցող ճարտարապետական ու քաղա քա  շի-
նական ծրագրերի շարունակա կա նու թյու-
նը, այսօրվա թիմն իր գործողու թյունների 
հիմքում դրել է մայրաքա ղաքի համաչափ 
զարգացման հիմնարար սկզբունքը, որը 
տեղական ինքնակառա վարման օրենս-
դրությամբ սահմանված նորմ է3։ 

Երևանի զարգացման ներկայիս հընգ-
ամ յա ծրագրում հանգամանալից կերպով 
ներկայացվել են քաղաքաշինության և 
ճարտարապետու թյան ոլորտի հիմնա-
խնդիրները4, որոշ դեպքերում հասցեա-
կան, իսկ մի շարք դեպքերում վերացա-
կան (անհասցե) կերպով թվարկելով այն 
աշխատանքներն ու ծրագրերը, որոնց 
իրականացման համար ընտրվել է հենց 
այս հնգամյա ժամանակահատվածը։ Աղ-
յու սակ 1-ում արտացոլված են այն կա րևո-

րագույն ու հիմնական ծրագրերը, որոնց 
կատարումը միտված է մայրաքաղաքի 
բնակչության և ժամանած հյուրերի առ օր-
յան առավել անվտանգ ու մարդա կենտ-
րոն դարձնելուն։

Աղյուսակ 1-ից ակնհայտ է, որ հնգամ-
յա ծրագրով ամրագրված 19 ծրագրերի 
կատարողականը չափազանց ցածր մա-
կարդակում է։ Կարելի է ասել, այն էլ՝ 
վերա պահումով, որ իրագործվել է ընդհա-
նուր աշխատանքի 1/3-ը միայն, քանի որ 
ուսումն ասիրվող ժամանակահատվածում  
6 ծրագ իր է ընթացքում։ Ընդ որում, մինչև 
2023 թվականը կարող է ամբողջապես 
ավարտվել միայն դրանցից մեկը։ Ինչ վե-
րաբերում է դեռևս նույնիսկ չմեկնար կած 
13 ծրագրերին, որոնք անգամ «սաղմն ա-
յին» վիճակում չեն, կարելի է եզրա կացնել, 
որ դրանք այդպես էլ մնալու են թղթի վրա։ 
Որևէ հասցեական ու տեսանելի տեղա-
շարժ առկա չէ նաև բնակարանաշինու - 
թյան ոլորտի այնպիսի կարևոր շարու-
նա կա կան ծրագրի պարագայում, ինչպի-
սին է 4-րդ կարգի վթարային շենքերի 
բնա կիչների համար իրականաց վող վե-
րա բնակեցման գործընթացը, որտեղ, ա- 
վանդաբար, օգտագործվում են հա մայնք-
մաս նավոր հատված համա գործակցու  - 
թյան հնարավորությունները։ Այս ծրագ րի 
նպատակն է ապահովել 4-րդ կարգի վթա- 
րային շենքերի բնակիչների անվտան  գու  - 
թյունը՝ միաժամանակ նպաստելով հա-
մայնք-մասնավոր հատված համագոր ծակ- 
ցության զարգացմանը: Քաղաքա շինա - 
կան ոլորտի պատկերը, ինչ խոսք, ոգևո- 
րիչ չէ։ Պետք է գիտակցել, որ խոսքը Հա - 
յաստանի մայ րաքաղաքի քաղաքա շի նա - 
կան ու ճար տա րապետական կայուն ու 
համաչափ զար  գացման սկզբունքի կի-
րառման մա սին է, որը ենթադրում է ար - 
դյունավետ ու նպատակային կապի տալ 
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2019-2023 թթ.-ի համար  նախատեսված քաղաքաշինական  
աշխատանքների ընթացքը
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ծախսերի կատա  րում։ Կատարողականի 
այսպիսի «խղճուկ» պատկերը հնգամյակի 
երեք և կես տա րում ուղղակի թույլ չի տա-
լիս լինել լա վա տես՝ ակնկալվող վերջն ար-
դյունքի առու մով։

Միջնարդյունք
Նման իրավիճակն ամենևին էլ չի վկա-

յում ներկա քաղաքային իշխանության 
կազ մակերպչական ու կառավարչական 
հմտու թյունների մասին, և հենց այդ նույն 
կառավարիչները, եթե իրականացնեն 
սթափ, մանրակրկիտ և օբյեկտիվ վերլու-
ծություն՝ թերացումների «փաթեթի» առու- 
 մով, իրենց աշխատանքը պետք է որ գնա-
հատեն  անբավարար։ Սխալվել ու թե-
րանալ այսպիսի կարևոր ոլորտում՝ նշա- 
նակում է վտանգի ենթարկել Երևանի 
կայուն ու համաչափ զարգացումն ընդ-
հանրապես։ Հասկանալի է, որ նման իրա- 
 վիճակի ստեղծման մեջ իրենց մասնա-
բա ժինն ունեն համավարակի ու 44-օրյա 
պատերազմի գործոնները, որոնց մասին 

հաճախ են շեշտում ոլորտի պա տաս  խա- 
 նատուները, սակայն այս դեպ քում էլ պետք 
է լինել արդարամիտ ու նշել, որ նմա նա-  
տիպ ծրագրերը, լինելով փուլա յին, թույլ 
են տալիս, որ դրանց «կյանքի կոչման» ճա-
նապարհի սկզբնա կան ժա մանակատար 
մասը՝ նախա գծանախահաշվային փաս-
տաթղթերի կազմում, հանրային քննար-
կում, նախագծի և ապա շինարարական 
աշխատանքների գնման գործընթաց, 
անցնել անգամ ծանր ֆորս մաժորների 
ժամանակահատվածում։ Այստեղից կա- 
րող ենք եզրակացնել, որ, ոլորտի հիմնա-
խնդիրների մասնակի լուծման առումով, 
անվերադարձ բաց է թողնվել շատ թան կ-
արժեք ժամանակ։ Միաժամանակ, պետք է 
արձանագրել, որ Երևանի քաղաքապետի 
2022 թվականի ուղերձը5 չուներ տարին 
բեկումնային դարձնելու հավակնոտու-
թյուն ու ձգտում։ Այսինքն՝ աղյուսակ 1-ում 
ամ փոփված չիրականացված ծրագրերը 
«կյան  քի կոչելու»  վերաբերյալ վերոնշյալ 

5 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0002/03/82e5011e1af9a07354c627ceb7fcaa0ebcf5ff10.pdf



6  https://www.yerevan.am/am/finance/
7 Ներկայացված ցուցանիշներն արտացոլված են Երևանի բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ 2019-2021 թթ. 

հաշվետվություններում և Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեում։
8 Աղյուսակում 2-ում շենք-շինությունների և մեքենասարքավորումների հանրագումարը չի կարող հավասար լինել 

ընդհանուր տարեկան ցուցանիշին, քանի որ, բացի վերոնշյալ հոդվածներից, առկա են նաև այլ հոդվածներ 
(նախագծահետազոտական ծախսեր, պաշարներ և այլն)։

փաս տա թղթում որևէ նշում չի կատարվում։ 
Ավելին, Երևան քաղաքի 2022 թ. բյու-

ջեի ծախսերում 2021 թ. համեմատ նա-
խատեսված են կրճատումներ, որոնք վե-
րաբերում են նաև կապիտալ ծախսերին: 
Սա արդեն անբացատրելի երևույթ է, 
քա  նի որ Երևան քաղաքի զարգացման 
հնգամ յա ծրագրի քաղաքաշինական ոլոր-  
տի աշխատանքներն իրենց բնույթով կա - 
պիտալ ծախսեր են, և տարին, հնգամ յա 
ծրագրի տրամաբանության տեսան կյու-
նից, պետք է լիներ որոշիչ։ Ընդ որում, 
հատկապես մտահոգիչ է ոչ ֆինան սա-
կան ակտիվների գծով ծախսերի կրճա-
տումը, որը ենթադրում է քաղա քային են-
թակառուցվածքների արդիակա նացման 
և նորերի կառուցման համար նախա տես - 
վող ծախսերի նվազեցում, ինչը չի կա րող 
իր բացասական ազդեցությունը չունե - 
նալ մայրաքաղաքի կայուն զարգացման 
գործընթացի վրա։ Սակայն, պլանավոր-
ված թվերի նվազեցումը, նախատեսված 
աշխատանքների ոչ ամբողջական կա-
տարման առումով, «սառցաբեկորի» մի այն 
երևացող մասն է։ Կարևոր ցուցիչը քա-
ղաքաշինական ոլորտի տարեկան ծախ-
սերի արդյունավետության աստիճանն է։ 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են 2019-
2022 թթ. ոչ ֆինանսական ակտիվների 
գծով տարեկան  պլանավորված ծախսերը 
և փաստացի կատարողականը՝ ճշտված 
ծախսերը6։  Ընդ որում, այս ցուցանիշները 
նույնպես «սփոփիչ» չեն։

Ակներև է, որ 2019-2020 թթ. քաղա-
քային ենթակառուցվածքների արդիակա-
նացման և նորերի կառուցման փաստա-
ցի աշխատանքները թերակատարվել են 
շուրջ 2/3-ի չափով, ինչը որևէ հիմնա վո-
րում և արդարացում չի կարող ունենալ։ 
Ընդհանուր տարեկան կատարողա կանի 
առումով, թերևս, բացառություն է 2021 
թվականը, երբ մեծ է «մեքենա-սար քա  - 
վորումներ» հոդվածի ծախսը, որն էլ, սա-
կայն, առնչվում է Երևան ներկրված ավ-
տոբուսներին, և 2022 թվականի ծախսերի 
նվազման միտումը  պայ մանավորված է 
նաև այդ հանգամանքով7։ «Շենք-շինու-
թյուններ» հոդվածի առումով, 2021 թվա-
կա նի 68.2% կատարողականը, քաղաքա-
շի նական նոր ծրագրերի համատեքստում, 
չի կարող համարվել դրական արդյունք, 
չնայած որ դա նախորդ տարվա անբա-
ցատրելի ցածր ցուցանիշի (35.8%) կրկնա- 
 պատիկն է, քանի որ, համաձայն հաշ-

Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը 2019-2022 թթ.7 
(տնտեսագիտական դասակարգում)
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վետվության, տվյալ հոդվածով իրակա-
նացված շուրջ 8.3 մլրդ դրամ ծախ սերի 
85%-ը (7.2 մլրդ դրամ)  ուղղվել է կապիտալ 
վերանորոգման աշխատանք ներին9։

Թերակատարման այս ցուցանիշները 
վկայում են, որ տվյալ ժամանակահատվա-
ծի յուրաքանչյուր տարվա համար քաղա-
քաշինության ոլորտում անկատար է մնա-
ցել նախատեսված աշխատանքի կեսից 
շատ ավելին, որն անարդյունավետ կառա-
վարման ակնառու ցուցիչ է։ 

Ելնելով «իրերի այսպիսի դասավորու-
թյունից»՝ կարելի է արձանագրել, որ քա-  
ղաքաշինական ծրագրերի հնգամ յա վերջ-
նարդյունքի պարագայում կատա րա  ծի և 
չկատարածի կշռային հարաբե րակ ցու թյու  - 
նը չի կարող կրել տեսանելի փո փո խու-
թյուն, իսկ մայրաքաղաքի համար մի շարք 
անհրաժեշտ ու կարևորագույն ծրագրե-
րի ճակատագիրը դեռևս անորոշ է։ Ընդ-
գծենք նաև, որ նշված ծրագրերից մի քա- 
 նիսը համայնք-մասնավոր հատ ված հա-  
մագործակցության տրամա բանու թյան մեջ 
են, սակայն դրանց հիմն ա կան մասը, հաշ-  
վի առնելով դրանց ֆինան սական ծավալ-
ները, հնարավոր էր իրա կանաց նել նույ  - 
նիսկ սեփական եկամտի աղբյու րով՝ ա-  
ռանց վարկային միջոցների ներ գրավման 
ու  համաֆինանսավոր ման։ Սրանք իրա-
տե սական և իրագործելի ծրագրեր են, 
որոնք էականորեն հարմարա  վետ ու ան-
վտանգ են դարձնելու Երևանը՝ ոչ միայն 
բնակիչների, այլև մայրաքա ղաք ժամա -
նող հյուրերի համար։ Այդ ծրա գ րերի որո - 
շիչ մասն ունի Երևանի տրանս պորտա-
յին գերբեռնված վիճակը թեթևաց նե լու 
առաքելություն, և, իհարկե, այդ աշխա-
տանք ների փաստացի կատարողականի 
այսպիսի պատկերը չի կարող չմտահոգել 
երևանցիներին։ Դա նաև պետք է մտա-
հոգի քաղաքի ղեկը ստանձնած այսօրվա 
կառավարիչներին, քանի որ ցուցանիշ նե- 
րի համեմատականը վկայում է կարևո-

րագույն ոլորտում խոստումների գերա-
կշիռ մասը թերակատարելու և չիրակա-
նացնելու մասին։

Այս ամենին պետք է հավելենք, որ ար- 
 դեն սկսվել է Երևանի ավագա նու հա-
ջորդ ընտրությունների նախապատ րաս - 
տական փուլը, որի ժամանակ, օբյեկ տի- 
վորեն, կրկին քաղաքական բաղադ րիչը 
«շղարշելու» է տնտեսականը։ Քաղա քա-
կան խաղի կանոններին համապա տաս- 
խան՝ կրկին հայտնվելու են ընտ րությու նից 
ընտրություն Երևան քաղաքի հոգսերով 
տառապողները՝ իրենց «բենդերյան» «Նյու 
Վասյուկի»10 ծրագրերով՝ անիրատեսական 
խոստումների ու մանիպուլացնող հնարք-
ների «գույնզգույն փաթեթներով», որոն-
ցից որոշները վերաբերելու են նաև ինչ- 
ինչ պատճառներով չիրականացված ներ- 
 կայիս ծրագրերին՝ շեշտելով դրանց գերա-
կայությունը, կարևորությունն ու անհրա-
ժեշտությունը։ 

Հասկանալի է, որ Երևանի ավագա նու 
ընտրությունները, որոշակի պարբերա կա-
նությամբ, առաջին հարթակ դուրս գա լու 
«բնավորություն» ունեն, և դա մեր մայ րա-
քաղաքային կյանքի անբաժանելի մասն 
է։ Սակայն, որևէ քաղաքական գործըն-
թաց չպետք է խաթարի Երևանի կայուն ու 
համաչափ զարգացման գործընթացը, և, 
իհարկե, ամեն ինչ պետք է արվի հանուն 
այդ կարևոր սկզբունքի անխափան կեն-
սագործման։ Ու այս դեպքում նույն պես 
թող հաղթեն ողջամտությունը, իրատեսու-
թյունն ու անշահախնդիր սերը Երևանի 
հանդեպ։

Երևանը, ինչպես երբևէ, կարիք ունի 
հմուտ, ողջախոհ և բանիմաց կառա վա-
րիչների, որոնց անկաշառ, նպատա կային 
ու համակարգված գործունեու թյունը լա-
վա գույն ապացույցը կլինի մայրա քաղա քի 
հանդեպ նրանց նվիրումի, սիրո ու հար-
գանքի։

Այլ ճանապարհ չկա։

9 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0002/05/1e6a0da276d72cd86842343c337c93ccd8b29503.pdf
10 Օստապ Բենդերի՝ Իլյա Իլֆի և Եվգենի Պետրովի «Ոսկե հորթը» վեպի հերոսի ծաղրական մտավարժանքներից մեկը 

Վասյուկի քաղաքի անհավանական զարգացման մասին էր, որով  էլ նա մոլորեցնում էր տվյալ քաղաքի հանրությանը։
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1. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակա-
ռավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3,

2. https://www.yerevan.am/am/finance/
3. https://www.yerevan.am/uploads/media/de-

fault/0001/96/47e1986386f7c83ef76ba01ff53f-
3411cfa11b44.pdf

4. https://www.yerevan.am/uploads/media/de-
fault/0001/77/b811f8942b6bcdfc75ed25803c16df-
400c9dceb7.pdf

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5. https://www.yerevan.am/uploads/media/de-

fault/0002/03/82e5011e1af9a07354c627ceb7f-
caa0ebcf5ff10.pdf

6. https://www.yerevan.am/uploads/media/de-
fault/0002/05/1e6a0da276d72cd86842343c-
337c93ccd8b29503.pdf
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ПЯТИЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЕРЕВАНА НА 2019-2023 ГГ.: ГРУСТНАЯ КАРТИНА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ОБЕЩАНИЙ И РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Первые три с половиной года пятилетней программы развития Еревана (2019-2023 годы) уже 
стали историей. Понятно, что «львиная доля» общего срока этой программы уже пройдена и по 
фактическим результатам можно сделать ситуационный анализ уровня их выполнения. 

Важным компонентом этого анализа может быть объем работ, предусмотренный в бюджете 
города Еревана на 2022 год, принимая во внимание тот объективный факт, что 2022 год является 
последним полным годом пятилетней программы, так как в следующем году состоятся выборы в 
Совет старейшин Еревана. Хотя выборы состоятся следующей осенью, но по понятным причи-
нам этот процесс начнется уже в середине текущего года, который медленно, но верно станет 
политическим фактором, влияющим на экономическую жизнь столицы, со всеми ее положи-
тельными и отрицательными тенденциями. Работы, предусмотренные пятилетней програм мой 
развития Еревана, как правило, имеют свои так называемые существенные «гвозди», успешная 
реализация каждого из которых является наилучшим способом создания положительной репута-
ции политической команды, находящейся у власти, а также основное условие повторной подачи 
политической заявки на следующих выборах.

На основании изложенного, а также принимая во внимание факторы 44-дневной войны и 
COVID-19, влияющие на эффективную реализацию процесса, изучая информационное поле 
исключительно открытых источников, была предпринята попытка зафиксировать итоги трех-
летнего выполнения и в разрезе того, что необходимо сделать, выяснить, какие крупные проекты 
в области градостроительства и архитектуры реализованы полностью, какие находятся на этапе 
реализации и какие остались на бумаге и уже не станут реальностью на этом пятилетнем этапе 
развития.

  
Ключевые слова:  мэрия Еревана, местное самоуправление, пятилетняя программа развития, 
  градостроение, городской бюджет, стратегия, тактика
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YEREVAN DEVELOPMENT 2019-2023 FIVE-YEAR PROGRAM: SAD PICTURE OF URBAN  
PLANNING PROMISES AND ACTUAL RESULT

The first three and a half years of Yerevan's five-year development program (2019-2023) have al-
ready become history. It is clear that the "lion's share" of the total period of this program has already 
been passed, and based on the actual results, it is possible to make a situational analysis of the level of 
their implementation.

An important component of this analysis can be the scope of work envisaged in the budget of the 
city of Yerevan for 2022, taking into account the objective fact that 2022 is the last full year of the five-
year program, since elections to the Council of Elders of Yerevan will take place next year. Although the 
elections will be held next fall, for obvious reasons this process will begin already in the middle of this 
year, which will slowly but surely become a political factor influencing the economic life of the capital, 
with all its positive and negative trends. The works envisaged by the five-year development program 
of Yerevan, as a rule, have their so-called significant “nails”, the successful implementation of each of 
which is the best way to create a positive reputation for the political team in power, as well as the main 
condition for re-submitting a political application in the next elections.

Based on the foregoing, and also taking into account the factors of the 44-day war and COVID-19 
that affect the effective implementation of the process, studying the information field of exclusively open 
sources, an attempt is made to fix the results of a three-year implementation and in the context of what 
is needed to do, to find out which major projects in the field of urban planning and architecture have 
been fully implemented, which are in the implementation stage and which have remained on paper and 
will no longer become a reality at this five-year stage of development.

Key words:  Yerevan Municipality, local selfgovernment, fiveyear development program,
  urban development, city budget, strategy, tactics
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