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Կրթություն 
 

1974-1979 Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ինժեներ-շինարար 

1981-1985 Մոսկվայի Տնտեսագիտական Ինստիտուտ, տնտեսագետ – 

մունիցիպալ  տնտեսության կառավարման և պլանավորման 

ոլորտում 

1997-1998 Ֆինանսական կառավարման արդիականացում՚ (ICMA, USAID) 

կուրսեր 

 

Աշխատանքային փորձ 
 

1998-ից «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ, Նախագահ 

2018-ից «Քաղաքացիների ձայնն ու գործողությունները Հայաստանի  

խոշորացված համայնքներում» ծրագիր /Եվրամիություն/, Ծրագրի 

ղեկավար 

2014-ից «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» 

ծրագիր /ԱՄՆ ՄԶԳ/ Ծրագրի ղեկավար 

2014-2019 «Համայնքներում արդյունքների վրա հիմնված բյուջետավարման 

ներդրում» ծրագիր /ԳՄՀԸ/, Ծրագրի ղեկավար 

2017-2018 «Բազմաբնակավայր համայնքներում տարեկան աշխատանքային 

պլանների մշակում» ծրագիր /ԳՄՀԸ/, Ծրագրի ղեկավար 

2016-2017 «Տեղական ֆինանսների համեմատական վերլուծություն 

Հայաստանում» ծրագիր /Եվրոպայի խորհուրդ/, տեղական 

փորձագետ 

2015-2016 «Տարածքային ծրագրերի մշակում Տաջիկստանում» /ՄԱԶԾ 

Տաջիկիստան/, Միջազգային խորհրդատու 

2013-2014 «Բյուջետային թափանցիկության և ֆինանսական 

հաշվետվողականության ընդլայնումը Երևանի հանրակրթության 

համակարգում» ծրագիր /Բաց հասարակության հիմնադրամներ/, 

Ծրագրի ղեկավար 

2008-2014 «Պետական և տեղական մակարդակներում ռազմավարական 

պլանավորման և բյուջետավարման արդիական համակարգի 

ներդրումը Տաջիկստանում» ծրագիր  /ՄԱԶԾ Տաջիկստան/, 

Միջազգային խորհրդատու 

2012-2013 «Տեղական սոցիալական պլանավորում և սոցիալական 

ծառայությունների համագործակցության ինստիտուցիոնալացումը 

Հայաստանում» ծրագիր /Յունիսեֆ/, Փորձագետ 

2011                     «Որոշումների մասնակցային կայացման և պլանավոևման՝ ՏԻՄ երի 

կարողությունների գնահատում» ծրագիր /ՄԱԶԾ/, Փորձագետ 

2010-2011 «Երևանի բյուջեի մոնիտորինգ» ծրագիր /Բաց հասարակության 

հիմնադրամներ/,  Ծրագրի ղեկավար    

2006-2008 «Հազարամյակի մարտահրավերներ՚ ծրագրով իրականացվող 

ճանապարհաշինարարական աշխաըանքների մոնիտորինգ» /Բաց 

հասարակության հիմնադրամներ/,  Ծրագրի ղեկավար    

2005-2006 «Ֆինանսական համահարթեցման մեխանիզմների զարգացումը 
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Հայաստանում» ծրագիր / Բաց հասարակության հիմնադրամներ/, 

Ծրագրի ղեկավար 

2004-2005 «Գյուղական ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն» 

հետազոտություններ /Համաշխարային բանկ/, Ծրագրի ղեկավար 

2000-2001 «ՀՀ համայնքներում տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնների 

ստեղծման աջակցություն» /Եվրասիա համագործակցություն 

հիմնադրամ/ Ծրագրի ղեկավար 

1997-1999 Աշտարակի Քաղաքապետի խորհրդական 

1994-1996 Աշտարակի Քաղխորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ 

1991-1996 Աշտարակի Քաղխորհրդի պատգամավոր, Բյուջետային 

հանձնաժողովի նախագահ 

 

Հրատարակություններ 
 

 «ՀՀ տեղական ինքնակառավարման տարեկան գնահատման (ՏԻ տարեկան  

ինդեքսի հաշվարկման) մեթոդաբանություն», Երևան, 2017, համահեղինակ 

 «Համայնքի ավագանու նիստի օրակարգում հարցը ընդգրկելու նախաձեռնության 

կազմակերպման և իրականացման» ուղեցույց, Երևան, 2017, համահեղինակ 

 «ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում արդյունքահեն 

բյուջետավարման մեթոդաբանություն», Երևան, 2015, համահեղինակ 

 «Ֆինանսական համահարթեցման մեխանիզմների զարգացումը Հայաստանում», 

Երևան, 2007, հեղինակ 

  «Ըստ արդյունքների բյուջետավարումը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման 

համակարգում», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2006, հեղինակ 

 «Տեղական Ինքնակառավարման հիմունքներ», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 1999, 

հեղինակ 

 «Համայնքային բյուջեների կառավարում» մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 1998, 

հեղինակ 

 

Լեզուներ 
 

Հայերեն- մայրենի 

Ռուսերեն- գերազանց 

Անգլերեն- բավարար 
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