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Յուրաքանչյուր համայնքում տեղական ինքնա -
կա ռավարման արդյունավետությունը պայմանա-
վոր ված է բազմաթիվ գործոններով, որոնց թվում են 
նաև կառավարման ապակենտրոնացման մակար-
դակն ու առանձնահատկությունները: Եվ քանի որ 
Երևանն էական դերակատարում ունի հանրապե-
տության սոցիալ-տնտեսական կյանքում, հոդվածում 
ուսումնասիրվել է քաղաքի կառավարման ապակենտ - 
րո նացման համակարգը: Ըստ այդմ՝ ներկայացվել են 
Երևանի վարչական և ֆինանսական ապակենտրո-
նացման առանձնահատկություններն ու առկա հիմ-
նախնդիրները:

Ապակենտրոնացումը կառավարման գոր ծա- 
ռույթների փոխանցումն է իշխանության 

կենտրոնական մարմիններից տեղական ինքնակա ռա-
վար ման մարմիններին՝ կենտրոնականի լիազորություննե-
րի շրջանակը կրճատելու հաշվին: Տարբերվում է կառա- 
  վարման ապակենտրոնացման երկու ուղղություն՝ վար չա-
կան և ֆինանսական, որոնք հավասարապես կարևոր են 
ու լրացնում են միմյանց: Հարկ է նշել, որ կառավարման 
փորձում գոյություն չունեն ապակենտրոնացման աստի-
ճա նի որոշման տիպային, օրինակելի և ընդունված միաս- 
 նական մեթոդներ, սակայն այդ ուղղությամբ կան որոշա-
կի կարծիքներ ու մոտեցումներ: Մասնավորապես՝ կառա-
վարման ապակենտրոնացման իրական աստիճանի որոշ-
ման համար ամեն մի որոշակի դեպքում անհրաժեշտ է 
պա տասխանել հետևյալ հարցերին.
• Իշխանության ո՞ր մակարդակում են կարգավորվում 

համապատասխան նորմատիվ-իրավական գործա-
ռույթները, ըստ այդմ՝ որոշվում հանրային ծառայու-
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1  «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2008 թ. դեկտեմբերի 26:

թյունների ծավալի, որակի և մատչե լիու - 
թյան նկատմամբ պահանջները, չա փո-
րոշիչները, ծախսերի մակար դակն ու 
կառուցվածքը:

• Իշխանության ո՞ր մակարդակում են 
հատկացվում ծառայությունների մա-
տուց ման կամ հանրային կառավար-
ման գործառույթների իրականացման 
համար անհրաժեշտ ֆինանսական մի-
ջոցներ:

• Իշխանության ո՞ր մակարդակում են 
պատասխանատվություն կրում հան-
րա  յին կառավարման գործառույթնե-
րի կատարման և բնակչությանը հա- 
 մապատասխան ծառայությունների մա-  
տուցման համար:
Կառավարման ապակենտրոնացումը 

համարելով Երևան քաղաքում տեղա-
կան ինքնակառավարման արդյունավե-
տու  թյունը պայմանավորող կարևոր գոր-   
ծոններից մեկը՝ հարկ ենք համարում ու- 
սումնասիրել մայրաքաղաքի կառավար-
ման ապակենտրոնացման համակարգը: 
Սկզբնապես ներկայացնենք քաղաքի վար- 
 չական ապակենտրոնացման առանձ նա-
հատկությունները:

Այսպես՝ 2008 թ.-ի դեկտեմբերի 26-ին 
ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց «Երևան 
քաղաքում տեղական ինքնակառավար-
ման մասին» ՀՀ օրենքը, որով հստակո-
րեն սահմանվեցին Երևանի ինչպես ընդ- 
 հանուր, այնպես էլ ոլորտային լիազո րու  - 
թյունները, այն ոլորտները, որտեղ հա-
մայն քին տրվում են սեփական և պետու-
թյան կողմից պատվիրակված մի շարք 
լիա զորություններ: Ընդ որում, սեփական 
լիազորությունները, իրենց հերթին, լինում 
են պարտադիր և կամավոր, իսկ պարտա-
դիր լիազորությունների ցանկն ըստ բնա-  
գավառների, ինչպես նաև ըստ իրա  կա  նաց-
ման կարգի սահմանվում է օրենքով: Սա 
նշանակում է, որ, տեղա կան ինքնակառա-
վար ման սկզբունքներին համապա տաս-
խան, ՏԻՄ-երը կարող են իրականացնել 
համայնքային շահերին վերաբերող և օրեն- 
քին չհակասող ցանկացած գործու նեու-
թյուն՝ համայնքի բյուջեով նախատեսված 
հատկացումներով և ավագանու նախա-
նշած կարգով: Բացի այդ, ելնելով այն 
տրամաբանությունից, որ պետական մար-

մինների մի շարք լիազորություններ ՏԻՄ-
երը կարող են ավելի արդյունավետ կեր-
պով կատարել, վերջիններիս տրվում են 
պատվիրակված լիազորություններ, որոնք 
ամբողջովին և պարտադիր կերպով պետք 
է ֆինանսավորվեն պետական բյուջեի մի-
ջոցներից՝ հատուկ այդ նպատակով նա -
խատեսված հատկացումների հաշվին: 
Նշենք նաև, որ համայնքի լիազորու թյուն-
ների պատշաճ կատարման և տեղական 
ինքնակառավարման իրավունքի պաշտ-
պանության նպատակով պետությունն 
իրականացնում է վարչական (իրավա կան 
և մասնագիտական) հսկողություն: Հա-
մայնքի ղեկավարի և ավագանու լիազո-
րությունների նկատմամբ վարչական հըս - 
կողությունը սահմանափակվում է` բա ցա -
ռապես այդ լիազորությունների իրակա  - 
նացման օրինականությունը ստուգե լով 
(իրավական հսկողություն): Համայնքի ղե  - 
կավարի` պետության պատվիրա կած լիա - 
 զորությունների նկատմամբ վարչական 
հսկողություն սահմանվում է այդ լիազո- 
րու թյունների օրինականությունը, արդյու-
նավետությունն ու միասնականու թյունը 
ստուգելու նպատակով (մասնագի տա կան 
հսկողություն)1:

Ներկայացնենք Երևանի քաղաքա պե-
տի լիազորությունների որոշ քանա կա կան 
տվյալներ (աղյուսակ 1):

Թեպետ աղյուսակ 1-ի քանակական 
տվյալներն ամբողջապես չեն բնութա գ- 
 րում քաղաքապետի բոլոր լիազորու թյուն-
ները, սակայն դրանցից պարզ է դառնում, 
որ վերջինիս ոլորտային լիազորու թյուն-
ների շրջանակը սահմանափակ է. բացա-
ռություն է միայն քաղաքաշինության և կո-   
մունալ տնտեսության բնագավառը, որ -
տեղ քաղաքապետն օժտված է բավական 
լայն լիազորություններով: Նրա լիա   զո րու  - 
թյունների ծավալը մեծ է նաև նշված ա- 
ռաջին երեք բնագավառներում՝ ընդհա-
նուր լիազորություններ, ավագանու հետ 
հարաբերություններ և ֆինանսներ, սա-
կայն այդ լիազորությունները զուտ կա-
ռավարչական բնույթի են:

Նշենք նաև, որ Երևանում տեղական 
ինքնակառավարումն արդյունավետ կեր-
պով իրականացնելու նպատակով քաղա-
քա պետի որոշ լիազորություններ օրենքով 



2 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա:
3 Նույնը:

տրվում են վարչական շրջանի ղեկավա-
րին: Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են 
վար   չական շրջանի ղեկավարին փոխանց-
վող լիազորությունների քանակական  
տ վ յալները:

Ինչպես տեսնում ենք, վարչական շրջա-
նի ղեկավարի լիազորությունները, բացա-
ռությամբ  քաղաքաշինության և կոմունալ 
տնտեսության ոլորտների, նույնպես սահ-
մանափակ են: Թերևս, առանձնանում է 

Երևանի քաղաքապետի լիազորությունների քանակական տվյալներն ըստ 
առանձին տեսակների և բնագավառների2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Երևանի վարչական շրջանի ղեկավարի լիազորությունների քանակական 
տվյալներն ըստ առանձին տեսակների և բնագավառների3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
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բնակիչների և տնտեսավարող սուբ յեկտ-
ների իրավունքների պաշտպանության 
բնագավառը, որտեղ Երևանի քաղա քա-
պե տը որևէ լիազորություն չունի: Իսկ ընդ-
հանուր լիազորությունների և ֆինանսնե-
րի բնագավառներում վարչական շրջանի 
ղե կավարն ունի լայն իրավասություններ, 
որոնք, սակայն, զուտ կառավարչական 
բնույթի են: Նույնը վերաբերում է  Երևանի 
ավագանու լիազորություններին: 

Հետևաբար՝ կարող ենք ասել, որ Երևա - 
նի ՏԻ համակարգն ունի անկախու թյան 
և ինքնուրույնության հարաբերա կա նո րեն 
բարձր աստիճան, որն արտահայտ վում է 
սեփական լիազորությունների իրա  գործ- 
ման ընթացքում լիովին անկախ և ինքնու -
րույն գործելու հնարավորու  թյամբ՝ հաշ-
վե տու լինելով և պատաս խանատվու թյուն 
կրելով միայն համայնքի բնակչության 
առջև: Սակայն, միաժամանակ, Երևանի 
ՏԻ համակարգը հստակորեն կրում է պե-
տական կառավարման համակարգի ազ-
դեցությունը, որը հիմնականում արտա-
հայտվում է սեփական լիազորությունների 
շարքը որոշելու և իրականացնելու օրենս - 
դրական կարգավորումներով, ինչպես նաև 
ՏԻՄ-երի կողմից պատվի րակված լիազո-
րությունների իրականացման պարտա վո - 
 րություն ունենալով և քաղաքապետի ու 
ավագանու լիազորությունների նկատ-
մամբ հսկողություն ապահովելով:

Խոսելով վարչական ապակենտ րո նաց- 
 ման մասին՝ հարկ է նշել, որ մեծ կարևո - 
 րու թյուն ունի նաև համայնքի ֆինան սա-
կան ապակենտրոնացման մակարդա կը: 
Քանի որ համայնքի ֆիսկալ ինքնուրույ -
նությունը, առաջին հերթին, արտացոլ ում 
է տեղական բյուջեում՝ սեփա կան եկա- 
մուտների տեսա կարար կշռով, ուստի, ներ- 
կայացնենք Երևան քաղաքի բյուջեի վեր-
լուծությունն ըստ համա պա տաս խան տա-
րիների (աղյու սակ 3):

Աղյուսակ 3-ի ուսումնասիրությունից 
ակնհայտ է դառնում, որ քաղաքի բյու- 
  ջեում սեփական եկամուտները ցածր տե - 
սա կաար կշիռ ունեն: Օրինակ՝ 2016 թ.-ին 
սեփա կան եկամուտները կազմել են 
19,731,599.3 հազ. դրամ, իսկ արտա  քին 
աղբյուրներից ստացվող եկամուտ նե  րը՝ 
57,599,508.9 հազ. դրամ: 2017 և 2018 թթ.- 
ին տեղի է ունե ցել սեփական եկա մուտ-  
ների չնչին աճ. 2017 թ.-ին՝ 20,341,410.5 
հազ. դրամ, որը ընդ հա նուր եկամուտ նե-
րի 28%-ն է, իսկ 2018 թ.-ին՝ 21,402,178.6 
հազ. դրամ, որն ընդամենը եկամուտների 
31%-ն է: 2017 թ.-ին արտաքին աղբյուրնե-
րից ստացվող եկամուտները կազմել են 
52,137,659.3 հազ. դրամ, իսկ 2018 թ.-ին՝ 
47,265,880.2 հազ. դրամ, որից պաշտո-
նա կան դրամաշնորհները՝ 22,287,994.9 
հազ. դրամ, պետության կողմից պատ վի-
րակված լիազորությունների իրակա նաց -

Երևանի բյուջեի եկամտային ցուցանիշները 2016*-2021**թթ. (հազ. դրամ)4
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

4 *Ներկայացված են 2016-2020 թթ. փաստացի կատարված բյուջեների տվյալները:
  **Ներկայացված են 2021 թ. բյուջեի տարեկան հաստատված պլանում արտացոլված տվյալները:



5  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ Երևան քաղաքի 2016-2020 թթ. բյուջեների ցուցանիշների հիման վրա:
6 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ պետական և Երևան քաղաքի 2016-2020 թթ. բյուջեների ցուցանիշների հիման վրա:

ման համար պետական բյուջեից տրվող 
միջոցները՝ 24,974,967.3 հազ. դրամ, կա-
պիտալ ոչ պաշտոնական դրամա շնորհ-
ները՝ 2,918.0 հազ. դրամ:

2019 թ.-ի պատկերը հետևյալն է. սե-
փական եկամուտներ՝ 24,997,215.5 հազ. 
դրամ, արտաքին աղբյուրներից ստաց-
վող եկամուտներ՝ 50,033,458 հազ. դրամ: 
Իսկ արդեն 2020 թ.-ին արտաքին աղ-
բյուրներից ստացվող եկամուտները կազ- 
մել են ընդհանուր 48,867,385.6 հազ. 
դրամ, որից 22,624,106.3 հազ. դրամը՝ պաշ- 
տոնական դրամաշնորհներ, 26,211,288.1 
հազ. դրամը՝ պատվիրակված լիազորու-
թյունների կատարման համար տրվող 
միջոցներ, իսկ ընթացիկ ոչ պաշտոնա-  
կան և կապիտալ ոչ պաշտոնական դրա-
մաշնորհները համապատասխանաբար՝ 
31,991.2 հազ. դրամ և 2,500.0 հազ. դրամ: 

2021 թ.-ի եկամուտների վերաբերյալ 
տվյալները ներկայացված են ըստ տա-
րեկան հաստատված պլանի, համաձայն 

Երևանի 2016-2020 թթ. սեփական և արտաքին աղբյուրներից ստացված 
եկամուտները (հազ. դրամ)5

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

որի՝ քաղաքի բյուջեում արտաքին աղ-
բյուրներից ստացվող եկամուտները կազ-
մելու են 61,738,462.9 հազ. դրամ, իսկ 
ներքին աղբյուրներից ստացվող միջոց-
ները՝ 30,681,825.8 հազ. դրամ:

Այսպիսով՝ պարզ է դառնում, որ քա-
ղաքի սեփական եկամուտներն ընդհա-
նուր եկամուտներում ցածր տեսակարար 
կշիռ ունեն, և դրանք մի քանի տարվա 
կտրվածքով միջինում կազմում են 30%:

Նշվածն առավել պատկերավոր կեր-
պով ներկայացված է գծապատկեր 1-ում:

Անդրադառնանք Երևանի ապակենտ-
րոնացման աստիճանը բնութագրող որոշ 
այլ ցուցանիշների ևս: Այսպես՝ քաղաքի 
ֆինանսական ապակենտրոնացման աս-
տիճանը հնարավոր է բնութագրել՝ պար-
զելով, թե Երևանի բյուջեի եկամուտներն 
ինչ համամասնություն ունեն պետական 
բյու ջեի եկամուտներում: Կարևոր ցուցանիշ 
է նաև քաղաքի հարկային եկամուտների 
համամասնությունը պետական բյուջեի 

Երևանում կառավարման ապակենտրոնացման մակարդակի հիմնական 
բնութագրիչների մեծությունը (%)6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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հար  կային եկամուտներում:
Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ քա ղա-

քի ընդհանուր և հարկային եկամուտ ների 
համամասնությունը ցածր է պե տա  կան 
բյուջեի համապատասխան եկա  մուտ նե - 
րում: 

Կառավարման ապակենտրոնացման 
մակարդակը հնարավոր է բնութագրել՝ 
ու սումնասիրելով նաև տեղական բյուջեի 
ծախսերի համամասնությունը պետական 

7  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրներ՝ պետական և Երևան քաղաքի 2016-2020 թթ. բյուջեներ, ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2021:

8 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 
Երևան քաղաքը թվերով, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:

9 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը 
և Երևան քաղաքը թվերով, 2020, 2021:

Երևանում կառավարման ապակենտրոնացման մակարդակը բնութագրող 
ցուցանիշների շարժընթացը ()7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

բյուջեի ծախսերում և ՀՆԱ-ում:
Ինչպես տեսնում ենք, պետական բյու-

ջեի համապատասխան ցուցանիշների 
հա մեմատ, Երևանի ցուցանիշները բա վա -
կան համեստ են, և դա այն պարագա յում, 
երբ վերջինիս է բաժին ընկնում երկ րի 
տնտեսության հիմնական հատվածնե րի և 
ՀՆԱ-ի բավական մեծ մասը:

Աղյուսակ 4-ում և գծապատկեր 4-ում 
ներկայացված է Երևան քաղաքի տե սա-

Երևանի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ 
համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում, 2016-2020 թթ. ()8

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

ՀՀ ՀՆԱ մեծությունը և Երևանին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի տեսակարար կշիռը 
(հազ. դրամ)9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4



կարար կշիռը ՀՀ տնտեսության հիմնա-
կան ոլորտներում և ՀՆԱ-ում:

Ինչպես տեսնում ենք, Երևանը զգալի 
դերակատարում ունի հանրապե տության 
տնտեսական կյանքում: Մասնա վորապես՝ 
քաղաքին է բաժին ընկնում ՀՀ ՀՆԱ-ի 
զգալի մասը: 2016 թ.-ին Երևանն ապահո-
վել է ՀՀ ՀՆԱ-ի 54,4%-ը, որը գնալով աճի 
մի տում է ցուցաբերել՝ 2017 թ.-ին հաս նելով  
54,5%-ի, 2018 թ.-ին նվազել է՝ 54,1%, իսկ 
2019 թ.-ին կազմել է 58,4%:

Այսպիսով՝ բերված ցուցանիշները վկա- 
  յում են, որ Երևանում ֆինանսական ապա- 
  կենտրոնացման մակարդակը ցածր է, ինչի 
պատճառը, կարծում ենք, քաղա քի սե  փա-
կան եկամտի աղբյուրնե րի սակա վու թյունն 
է: Հարկային եկամուտ ներն ապահովվում 
են ըստ երկու հարկատեսակի՝ հողի հարկ 
և գույքահարկ: Թեպետ «Երևան քաղա-
քում տեղական ինքնակառավարման մա-
սին» ՀՀ օրենքով նախատեսված են քա-
ղաքի տարածքում գանձվող եկամտային 
հարկից, շահութահարկից և բնապահ պա-
նական վճարներից մասհանումներ հա-
մայնքային բյուջե, սակայն մինչ օրս դա չի 
իրագործվում:

Հավելենք, որ, ըստ միջազգային փոր-
ձի ուսումնասիրության արդյունքների, տե-  
ղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րի ֆիսկալ ինքնուրույնության կամ ֆի-
նան սական անկախության մակարդակը 
կախված է նաև այն բանից, թե այդ մար-
միններն ինչ դերակատարում ունեն սե-
փական հարկային բազայի և դրույքաչա-
փերի որոշման գործում: Այդ առումով, 
ֆիսկալ ինքնուրույնությունն առավելա-
գույն չափով է, եթե տեղական ինքնակա-

ռա վարման մարմիններն իրենք են որո շում 
ոչ միայն սեփական եկամուտն ապահո-
վող հարկերի տեսակներն ու բազան, այլև 
դրանց հարկման դրույքաչափերը: Մինչ -
դեռ ֆիսկալ ինքնուրույնությունը կամ ֆի-
նանսական անկախությունը համար վում 
է նվազագույն, եթե տեղական ինք նա-
կա   ռավարման մարմինների փոխարեն՝ 
հարկատեսակները, հարկման բազան և 
դրույքաչափերը որոշում են կենտրոնա-
կան իշխանության մարմինները:

Նշենք, որ Երևան համայնքը որևէ իրա- 
վասություն չունի ո՛չ հարկատեսակ նե րի, 
ո՛չ հարկային բազայի և ո՛չ էլ դրույ քաչա- 
փերի սահմանման մեջ: Դրանք սահմա -
նում են կենտրոնական իշխանու թյան 
մար  մին  ները՝ համաձայն համապա տաս-
խան օրենքների: Հետևապես՝ այս տես-
ան  կյու նից ևս, քաղաքի ֆինանսական 
ապա կենտ րոնացման մակարդակը շատ 
ցածր է:

Ամփոփելով նշենք, որ Երևան քաղա-
քի վարչական ապակենտրոնացման մա-
սին խոսելիս պարզ է դառնում, որ  ՏԻ 
համակարգն ունի անկախության և ինք-
նուրույնության հարաբերականորեն լայն 
շրջանակ՝ միաժամանակ հստակորեն կրե-
լով պետական կառավարման համակար-
գի ազդեցությունը: Իսկ ինչ վերաբերում 
է ֆինանսական ապակենտրոնացմանը, 
ապա վերջինիս մակարդակը ցածր է, ինչը 
քաղաքին հնարավորություն չի տալիս 
ար  դյունավետ և լիարժեք կերպով իրակա-
նացնելու իրեն վերապահված  լիազորու-
թյունները:

1. «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին»  
ՀՀ օրենք, 2008 թ. դեկտեմբերի 26:

2. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
ՀՀ օրենք, 2002 թ. մայիսի 7:

3. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 
թվականի պետական բյուջեի մասին»  
ՀՀ օրենք, 2015 թ. դեկտեմբերի 24:

4. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 
թվականի պետական բյուջեի մասին»  
ՀՀ օրենք, 2016 թ. դեկտեմբերի 8:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5. «Հայաստանի Հանրապետության 2018 
թվականի պետական բյուջեի մասին»  
ՀՀ օրենք, 2017 թ. դեկտեմբերի 8:

6. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 
թվականի պետական բյուջեի մասին» 
ՀՀ օրենք, 2018 թ. նոյեմբերի 22:

7. «Հայաստանի Հանրապետության 2020 
թվականի պետական բյուջեի մասին»  
ՀՀ օրենք, 2019 թ. դեկտեմբերի 6:

8. «Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին»  
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ՀՀ օրենք, 1997 թ. հունիսի 24:
9. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 

թվականի մարտի 17-ի «Երևան քաղաքի 
2016 թվականի բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին»  
N 680-Ն որոշում:

10. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 
թվականի մարտի 19-ի «Երևան քաղաքի 
2017 թվականի բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին»  
N 129-Ն որոշում:

11. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 
թվականի մարտի 22-ի «Երևան 
քաղաքի ավագանու 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 47-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  

N 77-Ն որոշում:
12. Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի 

կատարման հաշվետվություն:
13. Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի 

կատարման հաշվետվություն:
14. Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի 

կատարման հաշվետվություն:
15. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան 
քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն 
հաստատելու մասին» N 310-Ն որոշում:

16. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերը և Երևան 
քաղաքը թվերով, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021:
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КАКОВА СИСТЕМА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЕРЕВАНА?

Эффективность местного самоуправления в общине зависит от многих факторов, не менее 
важ ным из которых является уровень и особенности децентрализации управления в общине. 
В связи с тем, что город Ереван играет значительную роль в социально-экономической жизни 
респуб  лики, считаем необходимым выделить систему децентрализации управления городом в 
от дельный предмет исследования. Соответственно, в данной статье представлены особенности 
административной и финансовой децентрализации Еревана и существующие проблемы.

Ключевые слова:  город Ереван, децентрализация управления, административная
  децентрализация, финансовая децентрализация, полномочия
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URBAN ECONOMY
WHAT IS THE DECENTRALIZATION OF GOVERNANCE SYSTEM OF THE CITY OF YEREVAN LIKE?

The effectiveness of local self-governance in a community depends on many factors, namely the 
level and peculiarities of decentralized governance in the community. Due to the fact that the city of 
Yerevan plays a significant role in the socio-economic life of the republic, we consider it possible to 
single out the system of decentralization of city management as a separate subject of research. Accord-
ingly, this paper presents the peculiarities of administrative and financial decentralization of Yerevan 
and existing problems.

Key words:   the city of Yerevan, decentralization of governance, administrative 
  decentralization, financial decentralization, powers 


